
Kontroll, men ändå inte.

Knapp seger 
för Surte BK
BOHUS. Surte BK är 
fortfarande obesegrat, 
men det var nära ögat 
mot Slussens BK.
Det blev två nya poäng i Ale Arena 
i lördags fast denna gång efter ett 
riktigt drama. Surte tappade klara 
4-1 och med kvarten kvar var ställ-
ningen oavgjord. En vältajmad time 
out satte ny fart på hemmalaget.

Läs sid 32

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Älvängen

Nr 3  |  vecka 4  |  2013  |  År 18  |  100% täckning  |

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

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

Lördagsöppet 
varje vecka!
Telefonen är öppen för 

tidsbeställning lördagar kl 9-14

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

VINTERREA
Se annons sida 3

RasakMisty

249:- 9:-
www.axums.se

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

Brandsläckare 6 kg
Ord pris 379:-

Tändkuber 40-pack
                        för brasor m.m. 
                              Ord pris 19:-

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

TRETORN ”BORE”
Varmfodrad gummistövel

NU 499:- Ord.pris 799:- 
Storlek 39-47
Gäller t o m 31/1

REA!
25%-50% på alla 

vinterskor & väskor

Skål för Hagakåkar! Ale Teatersällskap gör en bejublad återkomst efter tre år. Föreställningen i Skepplanda bygdegård hyllas av allt och alla. Här ses Larsson 
(Ivar Henriksson) och Johan (Jan-Erik Alfredsson) tar sig en sup under överinseende av Malin (Sarah Lindahl).          Läs sid 35

  

Lödöse 0520-66 00 10

Vi bjuder på en kopp 
färskbryggt kaffe från:

Ord.pris 10:- 
Max 2 koppar/kund

Gäller mot kupong, t o m 27/1-13
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Till sommaren rullar 
den första elbussen i 
skarp trafi k. Det sker 

i Ale kommun, i Älvängen. 
Den ska i första hand mata 
resenärer från Madenom-
rådet och samhällets södra 
delar till pendeln i centrum. 
Om elbussen blir en succé, 
driftsäker och ekonomisk, 
kan testprojektet i lilla Ale 
bli en världsnyhet. Jag kan 
riktigt se hur CNN:s mobila 
redaktion följer efter elbus-
sen och intervjuar nöjda 
resenärer. För en fungeran-
de elbuss ligger hela världen 
öppen och tänk vilken seger 
för Bengtsfors där elbussfö-
retaget har sin tillverkning. 
Idag specialbygger CoMan 
cirka 30 dieselbussar om 
året. Kan de lansera en el-
buss kommer produktionen 
att bli en helt annan. Buller- 
och miljöproblematiken är 
extremt känslig när kollek-
tivtrafi ken ska anpassas för 
nya bostadsområden. Med 
en elbuss, tystare än vargen, 
löser sig många bekymmer. 
Kollektivtrafi ken kommer 
närmare hemmen och när-
mare resenärerna. Tillgäng-
ligheten är a och o, då den 
konkurrerande bilen alltid 
står på parkeringen. Elbus-
sens enda slagsida är att 
batteriet måste ladda. Här 
har Energiteknikcentrum 
i Nol förhoppningsvis en 
av nycklarna. De har tagit 
fram en laddplatta som när 
bussen har parkerat sig över 

den trådlöst överför energi 
till batteriet. Induktiv ladd-
ning ligger i framtiden och 
kommer med stor sannolik-
het att åter sätta Nol på 
kartan. Det känns oerhört 
förvånande, men samtidigt 
tacksamt, att detta elbuss-
projekt får utgå från Ale. 
Det är tveklöst en fråga som 
en hel värld vill se ett posi-
tivt svar på och det är häftigt 
att Ale kommun tar initiativ, 
sätter in en miljon i projek-
tet, och ser till att bollen är i 
rullning. Att Västtrafi k som 
i sin nya form har kommit 
längre från kommunerna 
och invånarna inte ens fi nns 
med i projektet bekräftar 
den problematik som blivit 
allt mer tydlig sedan "ägar-
bytet".

Över 500 personer kom 
till Alebacken i fredags 
kväll. Vakna och Ale-
backen SK bjöd alla 
barn upp till 20 år på 
gratis liftkort. Det är en 
makalös dragningskraft 
som detta område har i 
vinterskrud och det är 
en beundransvärd entu-
siasm som genomsyrar 
verksamheten. Tänk 
alla timmars hårt ideellt 
arbete som krävdes när 
den första snön föll. 
Backen pistades och 
gjordes i bästa skick. 
Det blev ett 
par utmärkta 
skiddagar 

i Alebacken som en kort 
stund därefter smalt ner i 
bäcken. Regn, vind och plus-
grader. De värsta fienderna 
gick till attack samtidigt. 
Det borde ha kunnat knäcka 
vem som helst, men eldsjä-
larna i Alebacken är luttrade. 
De har varit med förr. Kylan 
återvände, liksom skidvän-
nerna. I fredags var backen 
åter igen i suveränt skick 
och den nya barnbacken gör 
succé. Numera kan ännu fler 
göra sin första bekantskap 
med det alpina livet i Ale. På 
tal om saker som sätter Ale 
på kartan…

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Sätter Ale på kartan

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

SPF 
SKEPPLANDA-HÅLANDA

Årsmöte
Torsdag 31 januari kl 15.00

i Skepplanda Bygdegård
Utöver sedvanliga  

årsmötesförhandlingar medverkar
gör James Holm och berättar om 

”Gathenhielm”.

Tillfälle att betala medlemsavgiften. 
Alla medlemmar är välkomna
/Styrelsen

JUST NU!

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

”Ting i andra hand”

Göteborgsv. 95, Älvängen • Tel 0303-746180

Vi öppnar för 
säsongen!

Välkommen att fynda!

Lördag den 26 januari kl 10-13

Dagerns försäljning går till 
Syrienflyktingarna

Inlämning av varor 
tisdagar kl. 18-21

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

Att sluta med drickandet är, anser vi 
bara en början.

Vi träffas onsd. kl 19.00 
Nödinge Församlingshem

Gamla Kilandav. 17
Telefonsvarare 031-98 31 80

BROMSEXPERTEN
    inkl. moms/hjul

 inkl. moms per axel 

  inkl. moms per axel

   inkl. moms per axel 

  inkl. moms per axel  
utan handbroms                                                                                        

  inkl. moms per axel

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

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

www.phuket-orchidthaimassage.se

PHUKET ORCHID THAIMASSAGE

Vi tar emot:PIFF & PUFF
Populär repris!

Lördag 26 januari kl 21-01

Livemusik som svänger

Restaurang
&Pizzeria



Till sommaren rullar 
den första elbussen i 
skarp trafi k. Det sker 

i Ale kommun, i Älvängen. 
Den ska i första hand mata 
resenärer från Madenom-
rådet och samhällets södra 
delar till pendeln i centrum. 
Om elbussen blir en succé, 
driftsäker och ekonomisk, 
kan testprojektet i lilla Ale 
bli en världsnyhet. Jag kan 
riktigt se hur CNN:s mobila 
redaktion följer efter elbus-
sen och intervjuar nöjda 
resenärer. För en fungeran-
de elbuss ligger hela världen 
öppen och tänk vilken seger 
för Bengtsfors där elbussfö-
retaget har sin tillverkning. 
Idag specialbygger CoMan 
cirka 30 dieselbussar om 
året. Kan de lansera en el-
buss kommer produktionen 
att bli en helt annan. Buller- 
och miljöproblematiken är 
extremt känslig när kollek-
tivtrafi ken ska anpassas för 
nya bostadsområden. Med 
en elbuss, tystare än vargen, 
löser sig många bekymmer. 
Kollektivtrafi ken kommer 
närmare hemmen och när-
mare resenärerna. Tillgäng-
ligheten är a och o, då den 
konkurrerande bilen alltid 
står på parkeringen. Elbus-
sens enda slagsida är att 
batteriet måste ladda. Här 
har Energiteknikcentrum 
i Nol förhoppningsvis en 
av nycklarna. De har tagit 
fram en laddplatta som när 
bussen har parkerat sig över 

den trådlöst överför energi 
till batteriet. Induktiv ladd-
ning ligger i framtiden och 
kommer med stor sannolik-
het att åter sätta Nol på 
kartan. Det känns oerhört 
förvånande, men samtidigt 
tacksamt, att detta elbuss-
projekt får utgå från Ale. 
Det är tveklöst en fråga som 
en hel värld vill se ett posi-
tivt svar på och det är häftigt 
att Ale kommun tar initiativ, 
sätter in en miljon i projek-
tet, och ser till att bollen är i 
rullning. Att Västtrafi k som 
i sin nya form har kommit 
längre från kommunerna 
och invånarna inte ens fi nns 
med i projektet bekräftar 
den problematik som blivit 
allt mer tydlig sedan "ägar-
bytet".

Över 500 personer kom 
till Alebacken i fredags 
kväll. Vakna och Ale-
backen SK bjöd alla 
barn upp till 20 år på 
gratis liftkort. Det är en 
makalös dragningskraft 
som detta område har i 
vinterskrud och det är 
en beundransvärd entu-
siasm som genomsyrar 
verksamheten. Tänk 
alla timmars hårt ideellt 
arbete som krävdes när 
den första snön föll. 
Backen pistades och 
gjordes i bästa skick. 
Det blev ett 
par utmärkta 
skiddagar 

i Alebacken som en kort 
stund därefter smalt ner i 
bäcken. Regn, vind och plus-
grader. De värsta fienderna 
gick till attack samtidigt. 
Det borde ha kunnat knäcka 
vem som helst, men eldsjä-
larna i Alebacken är luttrade. 
De har varit med förr. Kylan 
återvände, liksom skidvän-
nerna. I fredags var backen 
åter igen i suveränt skick 
och den nya barnbacken gör 
succé. Numera kan ännu fler 
göra sin första bekantskap 
med det alpina livet i Ale. På 
tal om saker som sätter Ale 
på kartan…

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Sätter Ale på kartan

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

SPF 
SKEPPLANDA-HÅLANDA

Årsmöte
Torsdag 31 januari kl 15.00

i Skepplanda Bygdegård
Utöver sedvanliga  

årsmötesförhandlingar medverkar
gör James Holm och berättar om 

”Gathenhielm”.

Tillfälle att betala medlemsavgiften. 
Alla medlemmar är välkomna
/Styrelsen

JUST NU!

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

”Ting i andra hand”

Göteborgsv. 95, Älvängen • Tel 0303-746180

Vi öppnar för 
säsongen!

Välkommen att fynda!

Lördag den 26 januari kl 10-13

Dagerns försäljning går till 
Syrienflyktingarna

Inlämning av varor 
tisdagar kl. 18-21

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

Att sluta med drickandet är, anser vi 
bara en början.

Vi träffas onsd. kl 19.00 
Nödinge Församlingshem

Gamla Kilandav. 17
Telefonsvarare 031-98 31 80

BROMSEXPERTEN
    inkl. moms/hjul

 inkl. moms per axel 

  inkl. moms per axel

   inkl. moms per axel 

  inkl. moms per axel  
utan handbroms                                                                                        

  inkl. moms per axel

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

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

www.phuket-orchidthaimassage.se

PHUKET ORCHID THAIMASSAGE

Vi tar emot:PIFF & PUFF
Populär repris!

Lördag 26 januari kl 21-01

Livemusik som svänger

Restaurang
&Pizzeria

TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  Tel. 0303-973 01 • Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

Gilla Team Sportia Ale Torg på facebook

VINTERREA

Begränsat antal, med reservation för slutförsäljning.  
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Prisex.
DIDRIKSONS VERONICA
Fler färger i butik. Stl 36-48.
ORD. PRIS 1599 KR 

Prisex.
ATOMIC B120
ORD. PRIS 3999 KR 

Prisex.
 FISCHER RX FORCE

ORD. PRIS 4499 KR 

NU 799KR

NU 1999KR

NU 1999KR

30-70%
RABATT

PÅ ALLA VINTERJACKOR 
& THERMOBYXOR

50%
RABATT
PÅ ALLA ALPINSKIDOR 
& ALPINPJÄXOR VUXET



ALE. I måndags lanserades e-tjäns-
ten e-arkiv Ale. En gemensam digital 
informations- och arkivlösning för 
hela kommunen. 

Över 90 000 bygglovshandling-
armellan åren 1943 och 2008 fi nns 
initialt tillgängliga för allmänheten. 

Ale är först ut i Sverige med tjäns-
ten som innebär att man själv kan 
ladda ned och printa ut de handling-
ar man söker

Den nya digitala lagringen säkerställer kom-

munens lagring av information på lång sikt 
enligt gällande lagkrav och förbättrar möjlig-
heter för allmänheten till att söka och återan-
vända kommunens information. Till att börja 
med lanseras arkiverade bygglovshandlingar 
som gäller åren 1943-2008. Arbete med att 
fylla på det digitala arkivet med handlingar 
upp till dags dato fortsätter sedan under året

– Allmänheten kan nu själva ladda ned sin 
handling direkt utan kostnad. Ale är först ut i 
Sverige med denna tjänst, säger May Herlin, 
IT-strateg, och Mattias Lundin, kommun-
arkivarie, Ale kommun

– Vi är jätteglada över att vi nu kan ge 
denna service – dygnet runt, säger Helena 
Lindberg, Administrativ chef sektor Sam-
hällsbyggnad, Ale kommun.

Fler och fler system kommer att flytta in 
ärenden till e-arkivet och blir då sökbara, 
med begränsningar av PUL och sekretes-
skyddat material.
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LEDIGA TJÄNSTER

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

www.adinahalsan.se
Öppet vardagar 8-17

Drop in mottagning 
hela dagen 

mellan kl 8.00-16.00 
Telefonrådgivning
vi svarar alltid direkt

Tidsbokning via webb

Välkommen till oss 
på Adina Hälsan!

Industri, bostad, hyreshus 
i Kungälv, Stenungsund eller Ale. 

Allt av intresse. 

Ring Peter 0707-83 15 80 
LUVIOL AB

Kommersiella fastigheter 

KÖPES

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA
Ale Torg tel. 0303-971 10

AM-körkort 

3400:-
Förarbevis 

1700:-
Moped kursstart 

4/2 kl 17.00

Hur kan kommunen 
lägga ned förskolor 
samtidigt som det 

råder brist på platser och 
man har en uttalad önskan 
om att öka infl yttningen 
till kommunen? I Surte är 
situationen den att en av tre 
förskolor skall läggas ner 
samtidigt som det redan nu 
inte fi nns plats på de övriga 
två.

Barnomsorgsplats kan 
erbjudas i en annan ort i 
Ales avlånga kommun, men 
hur ligger det i linjen med 
att det skall vara ”lätt att 
leva” i Ale?

Hur är det tänkt att 
man som heltidsarbetande 
förälder skall hinna ta sig 
kors-och-tvärs genom kom-
munen för att hämta-lämna 
när man har ett arbete att ta 
sig till?

Följer man visionerna 
om Surte så planeras, 
sedan lång tid tillbaka, flera 
hundra nya bostäder.

Runt hundra nya famil-
jer kommer till samhället 
i samband med att ”Green 
Village” börjar fyllas med 
folk hösten 2013.

Räknar Ale kommun 
med att inga barnfamiljer 

kommer att bosätta sig där? 
Måste i samband med detta 
också ifrågasätta den infor-
mation som Green Village 
ger på sin hemsida:

”I planeringen av Green 
Village har viktiga parame-
trar för ett tryggt och kva-
litativt boende säkerställts 
genom närhet till skola, 
förskola, affärer, läkarvård, 
fritidsaktiviteter, grön- och 
strövområden samt tillgång 
till bad och avkoppling.”

Daniel Wexell

– Inte för småbarnsföräldrar i alla fall!
”Ale – lätt att leva”, för vem?

Du kan även göra dina vanliga 
apoteksärenden hos oss.

Välkommen in till 
DocMorris i Bohus 

och träffa vår nya 
hudterapeut Pernilla!

NYHET! 
Mineral make up från 

LA ROCHE-POSAY

Tel: 0303-404500

Ale lanserar öppet e-arkiv

E-arkiv. Ale kommun är först ut med ett öppet e-arkiv där invånare och företagare kan hitta 
offentliga handlingar på egen hand. Testa själv på ale.se.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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ALE KOMMUN, TELEFON 0303 33 00 00  www.ale.se

Januari

Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen den 
28 januari 2013 kl 17.00 i Medborgarhuset, Alafors.

Under sammanträdet kommer en utbildning angående Ale 
kommuns fortsatta demokratiarbete att ske. Du har som 
medborgare möjlighet att komma och lyssna på de tankar 
som ligger till grund för kommunens utvecklingsarbete 
gällande medborgardialog. 
 
Bland övriga punkter märks:

• Rapport från höstens ortsutvecklingsmöten.

•  Redovisning av nämndernas detaljbudgetar och 
nämndplaner.

En fullständig föredragningslista kommer framöver att finnas 
tillgänglig hos Ale kommun, 0303-33 00 00 och på ale.se. Ale-
Kungälvs närradioförening direktsänder på frekvenserna 91,4 
och 95,4 MHz. Mötet är öppet för allmänheten. Välkommen!

Klas Nordh, kommunfullmäktiges ordförande. 
Cecilia Stedt, sekreterare.

Kom till kommunfullmäktige

Trafik i Älvängen
På ortsutvecklingsmötet i Älvängen kom det önskemål 
om att få information om hur man kör i rondeller och 
vid upphöjda korsningar (vi vet, det heter egentligen 
cirkulationsplatser). Här kommer informationen, 
hämtad från transportstyrelsen. Du kan också hitta den 
på www.ale.se/trafik-och-infrastruktur.
 

Så kör du i rondellen
Du har väjningsplikt när du kommer till en rondell. Alltså ska du i 
god tid sänka hastigheten eller stanna för att släppa fram bilarna 
som redan kör i rondellen. Du får bara köra vidare när det kan 
ske utan fara för dig och andra och när du inte hindrar de bilar 
som redan är i rondellen. Du ska köra motsols. När du kör ut ur 
rondellen ska du blinka höger.
 

Hur du går över gatan
I centrala Älvängen finns flera upphöjda korsningar där det är 
tänkt att människor ska gå över gatan. Dessutom är gatan byggd 
så att bilförare ska hålla en så låg fart att gående lätt ska kunna gå 
över var som helst på gatan. Om det inte innebär någon fara eller 
hindrar trafiken får du gå över gatan. Du ska gå rakt över gatan och 
det är bäst om du går över i närheten av en korsning. Tänk också 
på att gå över snabbt.
 
Platser där gående korsar en väg kallas ibland gångpassager. De 
kan vara upphöjda för att fordon ska köra sakta eller ha refuger för 
att gående ska kunna korsa ett körfält i taget. De kan också vara 
en plats där ingenting särskilt har gjorts. Du som kör bil ska hålla 
tillräckligt låg hastighet för att gående ska kunna korsa vägen.

PÅ GÅNG I ALE

DATAKURS FÖR 
NYBÖRJARE
Grundkurs för dig som aldrig använt dator. 
Fyra träffar. 
>> Start tisdag 5 februari kl. 9.00-12.00 
Ale bibliotek i Nödinge.
Kursledare: Lena Wingbro, Soli Rosendahl
Anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan 
tel 0708-553038
 

ÅRSMÖTESAKUTEN
Nu är det snart dags för årsmöte i den ideella 
föreningen. Men hur gör man?
Kom med stora och små frågor/funderingar 
inför era årsmöten.
>> Onsdag 6 februari kl. 16.00-18.00
Ale bibliotek i Nödinge
Arr. Studieförbundet vuxenskolan

ALES ENERGI-
RÅDGIVARE PÅ 
BIBLIOTEKET
Har du frågor eller funderingar kring  
energianvändning och energikostnader? Ales 
energirådgivare Jerker Persson finns på plats 
för att svara på era frågor.
>> Måndag 28 januari kl. 16.00 – 18.00
>> Måndag 4 februari 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 torsda., 
>> Start 31 januari kl.14.30
 

BEBISSAGOSTUNDER 
på Surte bibliotek
För dig och din bebis 4-8 månader. Vi träffas 
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!

BARNTEATER 
- 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? Vi följer spåren 
och kommer allt närmare den spännande 
lösningen på gåtan.
>> Söndag 27 januari kl 11
TV-studion, Ale gymnasium, Nödinge. Passar 
åldrar 2-5 år. Entré 50 kr/person. Förköp på Ale 
bibliotek, Nödinge 0303-330 216.

FILMKLUBBEN 
- ALE CINEMA
Är du ledig på dagarna och sugen på att se 
bra filmer? Då kan du gå med i Filmklubben 
Ale Cinema som visar film i Teatern på Ale 
gymnasium i Nödinge. För aktuell information 
se www.ale.se eller ring Ale bibliotek 
0303-330 216

TIPSPROMENAD 
I EKSKOGEN
Ekskogen ligger vid Rödjan mellan Nödinge 
och Nol. Här har Ale kommun och Alebyggen 
märkt ut naturstigar i den vackra terrängen. 
Den blå slingan kallas Sagostigen och är 
ca 1,4 km lång. Längs stigen finns nu en ny 
tipspromenad med frågor för både barn och 
vuxna på temat djur och fåglar. Frågorna 
kommer hänga uppe t.o.m. 1 april och alla svar 
finns i slutet av banan.
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ALAFORS. Vaknakvällen 
i Alebacken slog nytt 
rekord.

Över 500 ungdomar 
beräknas ha nyttjat det 
fria liftkortet.

– Fantastiskt kul att 
vårt initiativ uppskat-
tas, säger Vaknas le-
dare, Thomas Berggren.

Vakna och Alebacken SK 
bjöd in alla barn och ung-
domar upp till 20 år till en 
frikväll i backen. Gratis lift-
kort och korv till alla hung-
riga. Det innebar fullt tryck 
i både caféterian och liftkön.
Det var fjärde gången som 
arrangemanget ägde rum 
och likt tidigare år blev det 

nytt rekord.
– Vi har skeppat ut mer än 

400 korv och liftkön har varit 
lång hela kvällen. Inklusive 
de yngsta deltagarna i barn-
backen så har nog 500 perso-

ner varit här, sa Alebackens 
Niklas Helin.
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www.vgregion.se

Regionfullmäktige 
sammanträder

Tisdagen den 5 februari sammanträder regionfullmäktige i 
Vänersborg. Regionfullmäktige fattar beslut om hälso- och 
sjukvårdens inriktning, kulturlivets utveckling, kommuni-
kationer, vägar, transporter och andra frågor kring tillväxt 
och utveckling i Västra Götaland.

Tid:  Tisdagen den 5 februari kl. 10.00. 

Plats:  Sessionssalen, kommunhuset i Vänersborg. 

Den kompletta ärendelistan kan läsas på  
www.vgregion.se/rf eller beställas hos regionkansliet på  
Residenset i Vänersborg  på telefon 010-44 101 42. 

Regionfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och du är 
mycket välkommen som åhörare. 

Närradion, sänder över Västsverige. För mer information  
www.vgn.nu. Det går också att se och höra sammanträdet via 
www.vgregion.se/webb-tv 

Ale hade i december månad en arbetslöshet på 6,2 pro-

cent räknat på alla arbetslösa, 
medan ungdomsarbetslöshe-
ten uppgick till 15,8 procent. 
Det kan jämföras med 8,9 
respektive 18,4 för hela riket. 

Andreas Witt, verksam-
hetschef för AME – Arbets-
marknadsenheten, spår 
en uppgång under januari 
månad.

Liksom föregående månad 
uppgår arbetslösheten bland 
ungdomar i Ale kommun till 
15,8 procent medan man i 
Lilla Edet har kunnat se en 
marginell minskning sedan 
i november och ligger nu på 
17,1 procent.

JOHANNA ROOS

Arbetslösheten fortfarande oförändrad

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

Alla arbetslösa (16-64 år) i 
december 2012 i % (november 
månad inom parantes)
Kungälv: 4,1 (4,0) 
Lerum: 3, 9 (3,6)
Ale: 6,2 (5,9)
Lilla Edet: 8,3 (8,0)
Alingsås: 7,8 (7,6)
Göteborg: 9,5 (9,5)
Hela riket: 8,9 (8,7)

Hålstensvägen 6, Älvängen

Smartaste vägen till jobb

Vill du vara redo för 
arbetsmarknaden när du 

avslutat din gymnasieutbildning?
Att utbilda dig hos oss på Lärlingsgymnasiet innebär 

att du väljer smartaste vägen till jobb!
 

Välkommen att träffa representanter från våra 
samarbetspartners, arbetslivet! De informerar 

lite om arbetsläget inom de olika utbildningarna. 
Elever och personal svarar på frågor om skolan och 

lärlingsutbildningen.
 

Välkommen torsdag 24:e januari mellan 16-18.

Psst… Har du inte möjlighet den aktuella tiden är du alltid 
välkommen att boka in ett enskilt studiebesök!

Vi ses!

Per Åsén, Golvläggare

www.lärlingsgymnasiet.se

ALE. Liksom i november höll sig arbetslösheten 
relativt oförändrad även under december.

Genomgående för hela riket är en liten uppgång 
räknat på alla arbetslösa, medan ungdomsarbets-
lösheten minskat marginellt.

www.skepplanda.se

Skepplanda BTK kallar 
medlemmarna till 

ÅRSMÖTE
FORSVALLEN

Tisdag 29 januari
kl: 19.30

Motioner skall vara styrelsen 
tillhanda senast 25/1

Fullt ös i backen. Vakna och Alebacken SK bjöd alla barn och ungdomar upp till 20 år på 
gratis liftkort i fredagskväll. Inbjudan hörsammades.

Vaknakvällen slog nytt rekord i Alebacken

KORVGUBBE

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Vakna bjöd på korv med bröd.
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Lerum: 10,6 (10,8)
Ale: 15,8 (15,8)
Lilla Edet: 17,1 (17,5)
Alingsås: 17,4 (17,4)
Göteborg: 16,2 (16,3)
Hela riket: 18,4 (18,5)

Alla arbetslösa (16-64 år) i 
december 2012 i % (november 
månad inom parantes)
Kungälv: 4,1 (4,0) 
Lerum: 3, 9 (3,6)
Ale: 6,2 (5,9)
Lilla Edet: 8,3 (8,0)
Alingsås: 7,8 (7,6)
Göteborg: 9,5 (9,5)
Hela riket: 8,9 (8,7)

Hålstensvägen 6, Älvängen

Smartaste vägen till jobb

Vill du vara redo för 
arbetsmarknaden när du 

avslutat din gymnasieutbildning?
Att utbilda dig hos oss på Lärlingsgymnasiet innebär 

att du väljer smartaste vägen till jobb!
 

Välkommen att träffa representanter från våra 
samarbetspartners, arbetslivet! De informerar 

lite om arbetsläget inom de olika utbildningarna. 
Elever och personal svarar på frågor om skolan och 

lärlingsutbildningen.
 

Välkommen torsdag 24:e januari mellan 16-18.

Psst… Har du inte möjlighet den aktuella tiden är du alltid 
välkommen att boka in ett enskilt studiebesök!

Vi ses!

Per Åsén, Golvläggare

www.lärlingsgymnasiet.se

ALE. Liksom i november höll sig arbetslösheten 
relativt oförändrad även under december.

Genomgående för hela riket är en liten uppgång 
räknat på alla arbetslösa, medan ungdomsarbets-
lösheten minskat marginellt.

www.skepplanda.se

Skepplanda BTK kallar 
medlemmarna till 

ÅRSMÖTE
FORSVALLEN

Tisdag 29 januari
kl: 19.30

Motioner skall vara styrelsen 
tillhanda senast 25/1

Fullt ös i backen. Vakna och Alebacken SK bjöd alla barn och ungdomar upp till 20 år på 
gratis liftkort i fredagskväll. Inbjudan hörsammades.

Vaknakvällen slog nytt rekord i Alebacken

KORVGUBBE

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Vakna bjöd på korv med bröd.
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REA PÅGÅR

Vi bygger nytt varuhus

7000 kvm butiksyta

Stora Viken, Bohus vid E45

Premiär
27 feb 09.00

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

PERUKKVÄLLAR!

Onsdag  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

ALE. Från första klass 
till gymnasiet, Komvux 
och SFI – nu har alla 
elever i kommunen en 
egen skoldator. 

Satsningen har med-
fört att Ale uppmärk-
sammats internatio-
nellt och nästa vecka 
kommer två Nödingelä-
rare att medverka på 
världens största skol-
IT-mässa i London.

Julia Rydberg, Moa 
Kourmandias och Niclas 
Johansson går i klass 9c2 på 
Aroseniusskolan. Tillsam-
mans med sex andra i samma 
årskurs lämnade de i höstas 
en interpellation till Ung-
domsfullmäktige där de otå-
ligt undrade när de skulle få 
sina datorer. Initiativet ledde 
till att de fick chansen att vara 
med och påverka egenskaper 
som deras datorer borde ha 
och den 10 januari kom den 
efterlängtade leveransen. 

– Vi var överrens om 
att den skulle vara lätt och 
smidig att ta med sig, säger 
Niclas och Moa tillägger: 

– Bra batteritid och stort 
minne tyckte vi också var 
viktigt. 

Även datorväskan har 
gruppen fått vara med och 

påverka och valet föll på den 
som var smidigast med flest 
fack. 

De är mycket nöjda med 
sina nya datorer och märker 
redan hur mycket den under-
lättar i undervisningen. 

– Det blir lättare att göra 
arbeten när man har tillgång 
till all information på nätet. 
Det är också bra att man kan 
skriva ner allting på datorn 
direkt, säger Julia.

Läsförståelse i fokus
 Satsningen med att ge alla 

elever en egen dator startade 
för fyra år sedan och sedan 
dess har Ale legat rejält i 
framkant när det gäller IT i 
skolan – inte bara i Sverige 
utan även internationellt. 

Mellan den 30 januari och 
den 2 februari pågår världens 
största skol-IT-mässa ”Bett” 
i London. Ale kommun 
kommer där att represente-
ras flera personer från utbild-
ningssektorn, däribland 
Britt-Marie Hagman och 
Emelie Öhrn, båda lärare på 
Nödingeskolan. 

De kommer att hålla ett 
föredrag i företaget Intels 
monter om hur man i Ale 
använder datorer i undervis-
ningen.

– Vi kommer att fokusera 
på läs- och skrivinlärning 
där vi framför allt märkt att 
datoranvändningen ökar läs-
förståelsen. Det var helt rätt 
att satsa på de minsta barnen 
först, säger Britt-Marie 
Hagman.

Skapa bra vanor
Att alla elever fått varsin 
dator innebär inte att IT-
satsningen är slutförd. 
Tvärtom, menar Peter 
Madsen, verksamhetschef 

för grundskolan. 
– Det är nu det börjar. Nu 

är vi på banan på riktigt och 
det viktigaste är att vi ger 
lärare och rektorer förut-
sättningar att kunna arbeta 
med datorerna på rätt sätt. 
Det är många bitar som ska 
falla på plats och det blir en 
omställningsperiod där man 
får tänka nytt och integrera 
det nya verktyget naturligt i 
vardagen. 

Med en dator till varje elev 
kommer också ett ansvar att 
skapa bra datorvanor, något 
som Madsen tror underlättas 
av att börja i tidig ålder. 

– Vi har valt att se alla möj-
ligheter, men utan att blunda 

för riskerna. Det är lättare att 
arbeta med riskerna när man 
är på spelplanen. Facebook, 
Instagram och Skype är för-
träffliga kommunikationska-
naler, förutsatt att de används 
på ett produktivt sätt. Hur 
man beter sig mot varandra 
på internet är en viktig fråga 
och den här satsningen ger 
oss chansen att prata om de 
här värdegrunderna. Det 
blir dessutom ett ömsesidigt 
lärande där elever och lärare 
utbyter kunskaper och erfa-
renheter med varandra.

– Verksamhetschefen: ”Det är nu det börjar”

Datorsatsningen i hamn

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Äntligen varsin dator. Julia Rydberg, Moa Kourmandias och Niclas Johansson i klass 9c2 på 
Aroseniusskolan tog chansen att vara med och påverka egenskaperna för deras elevdatorer, 
som anlände till skolan den 10 januari.

Britt-Marie Hagman, lärare på Nödingeskolan ska tillsammans 
med kollegan Emelie Öhrn hålla föredrag på världens största 
skol-IT-mässa i London om hur de arbetar med datorn på låg-
stadiet. Här med Cesar Björk, som nu går i andra klass. 
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MARK. Trots att många 
tvivlade var det ingen 
tvekan om att Ale 
gymnasium domine-
rade futsal SM i Marks 
idrottshall under förra 
tisdagen.

Nu är skolans lag 
klart för fi nalspel.

Media har under hösten rap-
porterat om Ale gymnasiums 
framfart i Futsal SM. Laget 
har spelat bra genom alla 
matcher och har nu chans att 
bli Sveriges bästa gymnasielag 
i Futsal.

I den första matchen av 
tre mötte Ale värdlaget från 
Marks gymnasium. Senast 
lagen möttes var i Falköping 
förra året, då Ale åkte på en 
förlust så revanschlusten var 
stor.

Matchen började bra och 
ledningen i paus var 2-0 
efter mål av Kajin Talat och 
Nebeyu Elias. 

Den andra halvleken inled-
des med ett snabbt mål av 
Mark och matchen var väldigt 
jämn och underhållande så 
publiken bjöds på mycket fut-
salgodis. 

Hemmalaget pressade Ale 
hårt och med dryga fem minu-
ter kvar lägger Marks gymna-
sium helt och hållet beslag på 
matchen och skjuter enkelt in 
2-2.

Ale såg ändå ut att bli 
matchvinnare då man med 
enbart 20 sekunder kvar på 
klockan gjorde 3-2. Marks 
gymnasium skulle dock visa 
sig vara svåra att besegra. Hela 
hallen blev förbluffade över 
den otroliga kvitteringen som 
Marks gymnasium skickade in 
med bara två sekunder kvar. 
Matchen fick avgöras på straf-
far.

Straffar skulle dock visa sig 
inte vara Ales starka sida och 
Nebeyu Elias blev ensam om 
att hitta målet.

I den andra matchen var 
det ingen tvekan om vilket lag 
som var bäst, Ale mötte det lag 
som åkt längst för att få spela, 
John Bauer gymnasiet i Ystad. 

Matchen gick helt och 
hållet Ales väg och taktiken att 
bygga upp anfall från grunden 
gick strålande. Lagkaptenen 
Kajin Talat som under tis-
dagens matcher definitivt var 
bland de bästa inledde med att 
göra 1-0.

Några minuter senare 
gjorde Ale även 2-0. Målskyt-
tet fortsatte och strax därpå 
lyckades Bojan Ilic helt ensam 
driva sig förbi hela Ystads för-
svar och lyfta upp bollen varpå 
han nickade in bollen i målet 
och bidrog definitivt till en 
kandidat för årets mål. 

Lite show
– Jag gjorde några mål, lite 
show blev det också, sa Bojan 
Ilic nöjt efter matchen.

Ystad fick dock chansen i 
halvtid att prata ihop sig och 
taktiken hjälpte i inledningen 
då man lyckades få in ett mål 
och matchen var under några 
minuter väldigt jämn. Men 
dock fanns glöden och ambi-
tionen kvar i Ale och med 
hjälp av ett väldigt tätt för-
svarsspel kunde man bygga 
upp sina anfall och fortsätta 
göra mål. Siffrorna rann iväg 
och matchen slutade med en 
vinst med hela 6-1 och stäm-
ningen var god i laget inför 
den tredje och sista matchen.

Ale gymnasiums tränare, 
Peter Lindberg om matchen: 

– Matchen hade en annan 
karaktär än den första. John 
Bauer gick rakare och tidi-
gare mot mål istället för att 
ha ett uppställt spel som det 
blev mot Marks gymnasium. 
Men killarna visade att de har 
stor fotbollskompetens som 
gjorde att de kunde bemästra 
en annan typ av spel. Det var 
ingen tvekan om vilket lag 
som var bäst.

Den tredje och sista 
matchen skulle bli spännande 
då en av favoriterna, Finn-
vedens GOIF Värnamo stod 
för motståndet. Försvarslinjen 
som under dagen storspelade 
kunde hjälpa till att assistera 
fram till målen. Målskyttet 
inleddes för övrigt av Ale som 

kunde göra 1-0. Finnveden 
som var väldigt duktiga, inte 
minst i sina tidigare matcher, 
hann dock med att både göra 
1-1 och 2-1 innan halvtid.  
Efter en snabb kvittering tog 
Ale för första gången på allvar 
över matchen. Det blev både 
3-2 och 4-2. Efter det var 
Finnveden aldrig riktigt nära 
att komma tillbaka och trots 
ett mål i slutskedet kunde Ale 
gymnasium med hjälp av en 
straff för att Finnveden dragit 
på sig för många frisparkar 
göra 5-3 och glädjen efter det 
går inte med ord att beskriva.

Vill vinna allt
– Vi ska vinna allt,  sa Nebeyu 
Elias efter matchen och fort-
satte: 

Jag trodde inte det var möj-
ligt först, men vi har kommit 
långt och det känns att vi kan 
vinna. 

 Vad tror då Peter 
Lindberg om kommande 
matcher? 

– Svårt att säga. Men jag 
tror att både Mark och Vär-
namo som vi mötte står sig bra 
i Sverigekonkurrensen. Kan 
vi upprepa vårt disciplinerade 
och kreativa spel i kommande 
matcher kan allt hända. Vi 
känner oss inte slagna på 
förhand. Dessutom har vi 
ett sparkapital som vi inte 
använde denna gång. Nämli-
gen några anfallare till.

Viktor Karlsson
Ale gymnasium

Ale gymnasium till 
fi nalspel i futsal-SM

Felix Rudin en av många kompletta spelare i Ale gymnasiums framgångsrika futsal-lag.

Fo
to

: 
M

a
g
n

u
s 

B
ra

tt
lö

f 

Utmärkt PR. Ale gymnasium är framme i fi nalspelet i skol-SM för futsal.
Foto: Magnus Brattlöf

Bojan Ilic gjorde mål och 
bjöd på show.
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framfart i Futsal SM. Laget 
har spelat bra genom alla 
matcher och har nu chans att 
bli Sveriges bästa gymnasielag 
i Futsal.

I den första matchen av 
tre mötte Ale värdlaget från 
Marks gymnasium. Senast 
lagen möttes var i Falköping 
förra året, då Ale åkte på en 
förlust så revanschlusten var 
stor.

Matchen började bra och 
ledningen i paus var 2-0 
efter mål av Kajin Talat och 
Nebeyu Elias. 

Den andra halvleken inled-
des med ett snabbt mål av 
Mark och matchen var väldigt 
jämn och underhållande så 
publiken bjöds på mycket fut-
salgodis. 

Hemmalaget pressade Ale 
hårt och med dryga fem minu-
ter kvar lägger Marks gymna-
sium helt och hållet beslag på 
matchen och skjuter enkelt in 
2-2.

Ale såg ändå ut att bli 
matchvinnare då man med 
enbart 20 sekunder kvar på 
klockan gjorde 3-2. Marks 
gymnasium skulle dock visa 
sig vara svåra att besegra. Hela 
hallen blev förbluffade över 
den otroliga kvitteringen som 
Marks gymnasium skickade in 
med bara två sekunder kvar. 
Matchen fick avgöras på straf-
far.

Straffar skulle dock visa sig 
inte vara Ales starka sida och 
Nebeyu Elias blev ensam om 
att hitta målet.

I den andra matchen var 
det ingen tvekan om vilket lag 
som var bäst, Ale mötte det lag 
som åkt längst för att få spela, 
John Bauer gymnasiet i Ystad. 

Matchen gick helt och 
hållet Ales väg och taktiken att 
bygga upp anfall från grunden 
gick strålande. Lagkaptenen 
Kajin Talat som under tis-
dagens matcher definitivt var 
bland de bästa inledde med att 
göra 1-0.

Några minuter senare 
gjorde Ale även 2-0. Målskyt-
tet fortsatte och strax därpå 
lyckades Bojan Ilic helt ensam 
driva sig förbi hela Ystads för-
svar och lyfta upp bollen varpå 
han nickade in bollen i målet 
och bidrog definitivt till en 
kandidat för årets mål. 

Lite show
– Jag gjorde några mål, lite 
show blev det också, sa Bojan 
Ilic nöjt efter matchen.

Ystad fick dock chansen i 
halvtid att prata ihop sig och 
taktiken hjälpte i inledningen 
då man lyckades få in ett mål 
och matchen var under några 
minuter väldigt jämn. Men 
dock fanns glöden och ambi-
tionen kvar i Ale och med 
hjälp av ett väldigt tätt för-
svarsspel kunde man bygga 
upp sina anfall och fortsätta 
göra mål. Siffrorna rann iväg 
och matchen slutade med en 
vinst med hela 6-1 och stäm-
ningen var god i laget inför 
den tredje och sista matchen.

Ale gymnasiums tränare, 
Peter Lindberg om matchen: 

– Matchen hade en annan 
karaktär än den första. John 
Bauer gick rakare och tidi-
gare mot mål istället för att 
ha ett uppställt spel som det 
blev mot Marks gymnasium. 
Men killarna visade att de har 
stor fotbollskompetens som 
gjorde att de kunde bemästra 
en annan typ av spel. Det var 
ingen tvekan om vilket lag 
som var bäst.

Den tredje och sista 
matchen skulle bli spännande 
då en av favoriterna, Finn-
vedens GOIF Värnamo stod 
för motståndet. Försvarslinjen 
som under dagen storspelade 
kunde hjälpa till att assistera 
fram till målen. Målskyttet 
inleddes för övrigt av Ale som 

kunde göra 1-0. Finnveden 
som var väldigt duktiga, inte 
minst i sina tidigare matcher, 
hann dock med att både göra 
1-1 och 2-1 innan halvtid.  
Efter en snabb kvittering tog 
Ale för första gången på allvar 
över matchen. Det blev både 
3-2 och 4-2. Efter det var 
Finnveden aldrig riktigt nära 
att komma tillbaka och trots 
ett mål i slutskedet kunde Ale 
gymnasium med hjälp av en 
straff för att Finnveden dragit 
på sig för många frisparkar 
göra 5-3 och glädjen efter det 
går inte med ord att beskriva.

Vill vinna allt
– Vi ska vinna allt,  sa Nebeyu 
Elias efter matchen och fort-
satte: 

Jag trodde inte det var möj-
ligt först, men vi har kommit 
långt och det känns att vi kan 
vinna. 

 Vad tror då Peter 
Lindberg om kommande 
matcher? 

– Svårt att säga. Men jag 
tror att både Mark och Vär-
namo som vi mötte står sig bra 
i Sverigekonkurrensen. Kan 
vi upprepa vårt disciplinerade 
och kreativa spel i kommande 
matcher kan allt hända. Vi 
känner oss inte slagna på 
förhand. Dessutom har vi 
ett sparkapital som vi inte 
använde denna gång. Nämli-
gen några anfallare till.
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Felix Rudin en av många kompletta spelare i Ale gymnasiums framgångsrika futsal-lag.
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Utmärkt PR. Ale gymnasium är framme i fi nalspelet i skol-SM för futsal.
Foto: Magnus Brattlöf

Bojan Ilic gjorde mål och 
bjöd på show.

Levebröd

10:-/st
Poolfärskt 600g. Jfr pris 16,66/kg

Veckans klipp!

ICA KVANTUM 
Välkommen till en riktig mataffär

Öppet alla dagar 7-23

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. Priserna gäller t o m vecka 4 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

Potatisblandning 

2 för 40:-
Felix 750-810g. Djupfryst.

Jfr pris 26,67-24,69/kg.

Färdigmat i lösvikt

God vardagsmat!
 NU HAR VI STARTAT PAPR ICAKLUBBEN

Med den vill vi på ICA Kvantum visa barn hur 
gott och nyttigt det är med frukt och grönt.

Papricaklubben är för barn mellan 3-12 år. Du som 
vårdnadshavare behöver ha ett giltigt ICA kort.

Bacon/Stekfl äsk

5490/st
Tulip 1kg. Skivat

Rostbröd

1990/st
Skogaholms 700-1000g. Durum Toast, 

Original, Fibertoast.

Jfr pris 28,43-19,90/kg.

Falukorv 

2290/st
Lithells 800g. Jfr pris 28,62/kg.

Blöjor

99:-/st
Libero. Max 2 st per köp.

Med kupong betalar du 49:-

Babyvård 

2490/st
Libero 60-200ml. 

Jfr pris 415-124,50/liter.

Tvättservett

2 för 49:-
Libero 40-64-pack. 
Jfr pris 0,61-0,38/st.

Kyld Kycklingfi lé

89:-/kg
Kronfågel. Ca 875-1000g.

Max ett köp per kund.

Pasta

2 för 15:-
Barilla 500g. Gäller ej Tagliatelle och 

Lasagne. Jfr pris 15,-/kg.

Finns laddat på ditt ICA Kort.

Kycklingbröstfi léer

69:-/st
Guldfågeln 1000g. Djupfryst.

Max 2 köp per kund.

Gräddprodukter 

5 för 25:-
Milda 2-2,5dl 4-24%. Flera sorter.

Jfr pris 25-20.-/kg.

Finns laddat på ditt ICA kort.

Färdig att värma!
Köp så stor portion du vill 

995-17
95

/hg

Blodpudding 

2 för 12:-
Gea`s 425g. Gäller ej glutenfri, sockerfri. 

Jfr pris 14,12/kg. Max 2 köp per kund.

Nyhet! 
Kvantumfamiljen växer!

Rabatt

50 kronor rabatt vid köp av 2 paket Libero blöjor 30–88-pack. 
Erbjudandet gäller 1 gång per hushåll. Kan ej kombineras med 
andra erbjudanden. Gäller 21/1–27/1 2013.

NAMN:

Till butiken: Inlöses av Kuponginlösen AB

Pizza

3 för 59:-
Felix 350g. Djupfryst. Grandiosa 

X-tra allt. Jfr pris 56,19/kg

Edamer

4990/kg
Arla Foods, ca 1,2kg 23%.

Rullpack

4 för 28:-
Felix 500g. Gäller ej rotmos

Jfr pris 14,-/kg.

Gulasch

2 för 45:-
Felix 560g Österikisk.

Jfr pris 40,18/kg ätklar.

Rostat bröd med ost, mmm så gott!
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RUSTIK 
BLOCKLJUS
7x13cm, 52h

2990
BLOCKLJUS

vita, 7x12 cm, Mimosa

10:-
Max 6 per kund

Ale Torg, Nödinge
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Vi på Nille älskar att fi ra och se livet från den ljusa sidan. Tänd ljus 
i varje rum och fi ra det som kommer för dig. Det kan man unna sig 
med våra ljus som har långa brinntider. Tänd ett matchande ljus och 
fi ra våra låga priser. Nu har vi lanserat 100% alltid nöjd garanti – för 
vi önskar att du som handlar ljus hos Nille ska vara trygg på att du 
gör ett gott köp! Alla våra ljus säljs med garantien 100% alltid nöjd. 
Välkommen in till Nille och bli inspirerad!

FLEECEPLÄD
130x180cm

4990
ORD. PRIS 99:-

LYKTA
47cm

79:-
ORD. PRIS 199:-

Nu är det 
      ljusfest på Nille!

ALE. Övergången från 
buss till pendeltåg har 
inneburit stora föränd-
ringar i hela kommunen 
– vissa till det bättre, 
andra till det sämre.  

Skepplanda gynnas 
av matarbussar varje 
kvart i högtrafi k medan 
boende i södra Älväng-
en får nöja sig med en 
buss i halvtimmen.

Hålandabon Ragnar Pers-
son står inne på Älvängens 
resecentrum och väntar på 
buss 434 mot Getås. Han 
åker ofta mellan Hålanda 
och Göteborg och tycker att 
det fungerar bra med anslut-
ningarna till pendeltåget. 

Monica Frövén från 
Skepplanda väntar på samma 
buss. Hon kom precis med 
Alependeln från Nödinge 
och ska fortsätta den sista 
biten hem med buss.

– Jag tyckte det var bättre 
förut när Lila express gick. 
Då kunde man åka hela vägen 
till Nödinge utan att behöva 
byta och gå i alla dessa trap-
por. För mig som främst åker 
inom kommunen har det 
blivit mycket krångligare.

Bäst för flest. Det var 
utgångspunkten när Väst-
trafik drog det nya bussnä-
tet, vilket inneburit att vissa 
områden fått högre prioritet 
än andra.

– Skepplanda är den större 
orten i kommunen som 
saknar tågspår. Därför valde 
vi att sätta in en buss till varje 
pendeltåg i högtrafik. Däre-
mot matar inte de bussarna 
till regiontåget eftersom det 
i så fall hade blivit ”knöfullt”, 
för att uttrycka mig på ren 
göteborgska, säger Stefan 
Krafft, trafikutvecklare på 
Västtrafik.

Bortplockade turer
Han menar att det fungerat 
hyfsat bra med matarbus-
sarna under den första tiden, 
även om några busslinjer fått 
stryka på foten till förmån för 
andra. 

– Vi plockade exempelvis 
bort trafik från Kilanda och 
Ryd eftersom det var mest 
skolbarn som åkte. Istället 
ökar man på turerna i de mer 
tätbebyggda områdena.

Hur långt ska man då ha 
till pendelstationen för att 
få tillgång till anslutnings-
buss?

– Några generella riktlin-
jer finns inte, men i en tätort 
bör man inte ha mer än 500-
700 meter till närmsta håll-
plats, säger Stefan Krafft.

Slingbussar var ett öns-
kemål som bland andra sur-
teborna uttryckte på hös-
tens ortsutvecklingsmöte, 
men då det skulle bli alltför 
kostsamt får man hålla till 

godo med linje 401, som går 
mellan Jennylund och Ang-
ered centrum via bland annat 
Bruksvägen, Surte station 
och Videgårdsvägen en gång 
i halvtimmen.

600:an saknad
Ett område där invånarna 
fått längre restid till Göte-
borg sedan den nya kol-
lektivtrafiken togs i bruk är 
södra Älvängen. Busslinje 
600, som tidigare gick direkt 
från Älvängens vårdcentral 
till Nils Ericsonterminalen 
på mindre än 35 minuter, har 
ersatts av en restid på när-
mare 40 minuter inklusive 
ett byte från buss till tåg.

Eftersom matarbussarna 
endast går en gång i halv-
timmen i högtrafik gynnas 
inte de resenärerna av Ale-
pendelns kvartstrafik, såvida 
man inte tar bilen ner till 
stationen. 

– Det är inte tillräckligt 
många resenärer på sträckan 
för att det ska vara möjligt 
att köra en buss till varje tåg 
i högtrafik. Det kostar för 
mycket, säger Stefan Krafft. 

Mikael Berglund (M), 
kommunstyrelsens ordfö-
rande, menar att enkelhet 
och smidighet är viktiga 
förutsättningar för att fler 
ska välja tåget framför bilen. 
Han är bekymrad över till-
gängigheten för boende i 

södra Älvängen och sätter 
nu hopp till att elbussar 
mellan madenområdet och 
resecentrum ska kunna lösa 
problemet. Projektet drivs av 
ETC tillsammans med Ale 
kommun. 

– Det har blivit en kraf-
tig försämring för boende i 
södra Älvängen. Jag har till 
och med hört om folk som 
tidigare åkt kollektivt, men 

som nu börjat ta bilen och så 
kan vi inte ha det. Med tanke 
på dels de det långa avstån-
det till pendelstationen och 
dels den stora höjdskillnaden 
finns skäl att sätta in elbuss 
på den sträckan. 

Han menar att man i 
början hade problem med 
att anslutningsbussarna inte 
synkroniserade med pen-
deln, men att det nu ska 

fungera bättre.
– Problemet var att bus-

sarna och tåget inte väntade 
in varandra, men vad jag för-
står ska det fungera hyfsat 
bra nu. I det här läget är det 
viktigt att vara lyhörd och ha 
en bra dialog med kommun-
invånarna.

Alla gynnas inte av pendeln

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Avgång för anslutningsbuss 434. Ragnar Persson från Hålanda tycker att kommunikatio-
nerna till Göteborg fungerar bra, medan skepplandabon Monica Frövén saknar att åka Lila 
express till Nödinge.
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RUSTIK 
BLOCKLJUS
7x13cm, 52h

2990
BLOCKLJUS

vita, 7x12 cm, Mimosa

10:-
Max 6 per kund

Ale Torg, Nödinge
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Vi på Nille älskar att fi ra och se livet från den ljusa sidan. Tänd ljus 
i varje rum och fi ra det som kommer för dig. Det kan man unna sig 
med våra ljus som har långa brinntider. Tänd ett matchande ljus och 
fi ra våra låga priser. Nu har vi lanserat 100% alltid nöjd garanti – för 
vi önskar att du som handlar ljus hos Nille ska vara trygg på att du 
gör ett gott köp! Alla våra ljus säljs med garantien 100% alltid nöjd. 
Välkommen in till Nille och bli inspirerad!

FLEECEPLÄD
130x180cm

4990
ORD. PRIS 99:-

LYKTA
47cm

79:-
ORD. PRIS 199:-

Nu är det 
      ljusfest på Nille!

ALE. Övergången från 
buss till pendeltåg har 
inneburit stora föränd-
ringar i hela kommunen 
– vissa till det bättre, 
andra till det sämre.  

Skepplanda gynnas 
av matarbussar varje 
kvart i högtrafi k medan 
boende i södra Älväng-
en får nöja sig med en 
buss i halvtimmen.

Hålandabon Ragnar Pers-
son står inne på Älvängens 
resecentrum och väntar på 
buss 434 mot Getås. Han 
åker ofta mellan Hålanda 
och Göteborg och tycker att 
det fungerar bra med anslut-
ningarna till pendeltåget. 

Monica Frövén från 
Skepplanda väntar på samma 
buss. Hon kom precis med 
Alependeln från Nödinge 
och ska fortsätta den sista 
biten hem med buss.

– Jag tyckte det var bättre 
förut när Lila express gick. 
Då kunde man åka hela vägen 
till Nödinge utan att behöva 
byta och gå i alla dessa trap-
por. För mig som främst åker 
inom kommunen har det 
blivit mycket krångligare.

Bäst för flest. Det var 
utgångspunkten när Väst-
trafik drog det nya bussnä-
tet, vilket inneburit att vissa 
områden fått högre prioritet 
än andra.

– Skepplanda är den större 
orten i kommunen som 
saknar tågspår. Därför valde 
vi att sätta in en buss till varje 
pendeltåg i högtrafik. Däre-
mot matar inte de bussarna 
till regiontåget eftersom det 
i så fall hade blivit ”knöfullt”, 
för att uttrycka mig på ren 
göteborgska, säger Stefan 
Krafft, trafikutvecklare på 
Västtrafik.

Bortplockade turer
Han menar att det fungerat 
hyfsat bra med matarbus-
sarna under den första tiden, 
även om några busslinjer fått 
stryka på foten till förmån för 
andra. 

– Vi plockade exempelvis 
bort trafik från Kilanda och 
Ryd eftersom det var mest 
skolbarn som åkte. Istället 
ökar man på turerna i de mer 
tätbebyggda områdena.

Hur långt ska man då ha 
till pendelstationen för att 
få tillgång till anslutnings-
buss?

– Några generella riktlin-
jer finns inte, men i en tätort 
bör man inte ha mer än 500-
700 meter till närmsta håll-
plats, säger Stefan Krafft.

Slingbussar var ett öns-
kemål som bland andra sur-
teborna uttryckte på hös-
tens ortsutvecklingsmöte, 
men då det skulle bli alltför 
kostsamt får man hålla till 

godo med linje 401, som går 
mellan Jennylund och Ang-
ered centrum via bland annat 
Bruksvägen, Surte station 
och Videgårdsvägen en gång 
i halvtimmen.

600:an saknad
Ett område där invånarna 
fått längre restid till Göte-
borg sedan den nya kol-
lektivtrafiken togs i bruk är 
södra Älvängen. Busslinje 
600, som tidigare gick direkt 
från Älvängens vårdcentral 
till Nils Ericsonterminalen 
på mindre än 35 minuter, har 
ersatts av en restid på när-
mare 40 minuter inklusive 
ett byte från buss till tåg.

Eftersom matarbussarna 
endast går en gång i halv-
timmen i högtrafik gynnas 
inte de resenärerna av Ale-
pendelns kvartstrafik, såvida 
man inte tar bilen ner till 
stationen. 

– Det är inte tillräckligt 
många resenärer på sträckan 
för att det ska vara möjligt 
att köra en buss till varje tåg 
i högtrafik. Det kostar för 
mycket, säger Stefan Krafft. 

Mikael Berglund (M), 
kommunstyrelsens ordfö-
rande, menar att enkelhet 
och smidighet är viktiga 
förutsättningar för att fler 
ska välja tåget framför bilen. 
Han är bekymrad över till-
gängigheten för boende i 

södra Älvängen och sätter 
nu hopp till att elbussar 
mellan madenområdet och 
resecentrum ska kunna lösa 
problemet. Projektet drivs av 
ETC tillsammans med Ale 
kommun. 

– Det har blivit en kraf-
tig försämring för boende i 
södra Älvängen. Jag har till 
och med hört om folk som 
tidigare åkt kollektivt, men 

som nu börjat ta bilen och så 
kan vi inte ha det. Med tanke 
på dels de det långa avstån-
det till pendelstationen och 
dels den stora höjdskillnaden 
finns skäl att sätta in elbuss 
på den sträckan. 

Han menar att man i 
början hade problem med 
att anslutningsbussarna inte 
synkroniserade med pen-
deln, men att det nu ska 

fungera bättre.
– Problemet var att bus-

sarna och tåget inte väntade 
in varandra, men vad jag för-
står ska det fungera hyfsat 
bra nu. I det här läget är det 
viktigt att vara lyhörd och ha 
en bra dialog med kommun-
invånarna.

Alla gynnas inte av pendeln

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Avgång för anslutningsbuss 434. Ragnar Persson från Hålanda tycker att kommunikatio-
nerna till Göteborg fungerar bra, medan skepplandabon Monica Frövén saknar att åka Lila 
express till Nödinge.
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DrömHuset
Leksaker & Presenter

UPP
TILL

Öppet mån-tors 9 - 18, fre 9 - 16 och lör 10 - 14. Vardagar lunchstängt 13 - 14
Ale Torg 10, Nödinge

önskar

med 
riktigt 
bra priser!

2 par kompletta progressiva glasögon från  2850:-
till dig och en vän

Enkelslipade från    950:-

Alla bågar i butiken och antirefl exbehandling ingår!

SYNUNDERSÖKNING

NOL. Elbussen ses som den 
stora lösningen för en miljö-
vänlig kollektivtrafi k.

Älvängen blir nu testarena 
och Ale kommun blir först i 
världen att sätta en elbuss i 
skarp trafi k.

– Det är ett projekt som 
har en gigantisk potential 
och vi ska se till att lyckas, 
säger Robert Aronsson på 
Energiteknikcentrum i Nol 
(ETC).

Ale kommun och Älvängen ska växa. 
I detaljplanearbetet för bostadsom-
rådet Kronogården där det plane-
ras för 400 nya lägenheter visade 
sig den framtida kollektivtrafiken 
bli ett bekymmer. Bullerfrågan och 
därmed kravet på större avstånd 
till bebyggelse försvårade arbetet. 
Kommunstyrelsens ordförande, 
Mikael Berglund (M), väckte med 
anledning av detta en fråga i styrel-
sen för ETC. Det gällde huruvida 
ETC skulle kunna medverka till 
att få till stånd en elbuss som kan 
trafikera närmare och i bostadstäta 
områden.

– Samma behov finns i Nödinge 
och Surte. En tätortsnära busslinga 
är framtiden för att göra kollektiv-

trafiken ännu mer attraktiv och det 
är ju inte bara i Ale som dessa behov 
finns. Många kommuner brot-
tas med samma bekymmer, säger 
Annika Friberg, kollektivtrafiks-
ansvarig i Ale kommun.

ETC kom i kontakt med till-
verkaren av specialbussar, CoMan 
i Bengtsfors, som redan hade tagit 
fram en prototyp av en mindre 
elbuss. Ale kommun tog initiativ 
till att starta ett elbussprojekt till-
sammans med Västra Götalandsre-

gionen, Länsstyrelsen, Energitek-
nikcentrum och företaget CoMan. 
Regionen satsar närmare 3 000 000 
kronor i projektet. Under tre år ska 
elbussen nu testas på allvar och dess 
funktion ska utvärderas noga. ETC 
ska samtidigt testa fram en ny ladd-
ningsteknik, induktiv laddning.

– Om elbussen ska vara ett alter-
nativ i framtiden måste den enkelt 
kunna laddas, utan krav på att föra-
ren ska behöva gå ur bussen och 
sätta i en sladd. Vi kommer att ta 

fram en laddplatta som bussen par-
kerar över. Laddningen sker sedan 
trådlöst, berättar Kjell Lundgren, 
projektledare för ETC.

Älvängen drog av olika skäl 
vinstlotten att få bli testarena för 
framtidens elbuss.

– Boende i södra Älvängen, 
Madenområdet bland annat, har 
fått en försämrad kollektivtrafik 
sedan pendeltåget kom. Det går 
bara matarbussar en gång i halvtim-
men till Älvängens station, därför 

såg vi starka skäl att försöka hitta 
förbättringar. Elbussen kommer att 
trafikera så mycket det går under 
högtrafik och gå från Arosenius-
skolan, längs Vallmovägen och 
Göteborgsvägen ner till pendelsta-
tionen. Det blir en suverän möjlig-
het, säger Annika Friberg.

Elbussen bedöms också för bat-
teriets skull vara i behov av att stå 
i garage under nattetid och detta 
har utföraren Nobina tillgång till i 
Älvängen.

Projektet går nu in i ett intensivt 
skede. Tekniken är ännu inte helt på 
plats och bussen med 22 sittplatser 
har därför inte kunnat provköras.

– CoMan hoppas hitta en bättre 
batterilösning än vad prototypen 
hade. Det är själva drivlinan som 
återstår, annars finns allt, det ska 
bara på plats, säger Robert Arons-
son som menar att CoMan har fått 
en jättechans.

– Faller det här väl ut och vi 
lyckas skapa en trygg elbuss så är 
marknaden obegränsad. Intresset 
och behovet av en smidig elbuss är 
gigantiskt, men ingen vill vara först 
ut att testa den oprövade tekniken. 
Nu blev det Ale och vi ska från 
ETC:s sida se till att det här blir 
ett projekt som ingen kommer att 
skratta åt.

Går allt som planerat ska elbus-
sen tas i bruk till sommaren, men 
det återstår att räta ut ett antal frå-
getecken. Några enklare hållplat-
ser ska också byggas, varav två på 
Vallmovägen. Resan med elbussen 
kommer att vara gratis under test-
periodens tre år.

Elbussprojekt kan sätta Ale på världskartan

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ale kommun blir först i Sverige – och i världen – med att sätta in en elbuss i skarp trafi k. En slinga i Älvängen 
blir testarena och effekterna kommer noga att utvärderas och kanske lägga grunden för en ny miljövänlig kol-
lektivtrafi k världen över.

FINANSIERING ELBUSSPROJEKT

Ale kommun  1 000 000 kr
Västra Götalandsregionen
Kollektivtrafi ksnämnden  984 000 kr
Regional utvecklingsnämnd  984 000 kr
Miljönämnden 984 000 kr
Länsstyrelsen  610 000 kr
CoMan, arbetsinsats 660 000 kr
Kommunal arbetsinsats 660 000 kr
Summa: 5 882 000 kr



alekuriren  |   nummer 3  |   vecka 4  |   201312

 Nyhet!
 Accepterat pris på alla  

våra bostäder i Stor Göteborg,  
Stenungsund (STO-regionen) 

och Alingsås.

Läs mer på  
svenskfast.se/accepteratpris

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

TOMT 700-1000 kvm (friköpt). VISAS
Ring för tidsbokning. Svenstorps Trädgårdar. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ÄLVÄNGEN 2-6 rok, 73-128 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 695 000 kr. TOMT 679 kvm .
EP 160 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Skjutbanevägen 6. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

ALE ÄLVÄNGEN 6 rok, 102 + 10 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 635 000 kr. TOMT 2 463 kvm.
EP 89 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning. Båstorp
183. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

ALE ALVHEM 7 rok, 172 + 20 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 1 695 000 kr. TOMT 244 kvm.
EP 96 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning. Gustav
Larssons Väg 11. ALE Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ÄLVÄNGEN 4 rok, 113 + 8 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 480 000 kr. TOMT 1 186 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. Skårdalsvägen 7. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

ALE BOHUS 6 rok, 114 + 62 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 1 395 000 kr. AVGIFT 5 886 kr/
månad. EP 110 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Skjutsvägen 33. ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE NÖDINGE 4 rok, 118,7 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 695 000 kr. TOMT 1 061 kvm.
Göteborgsvägen 35. ALE Daniel Eriksson
0303-74 90 06.

ALE ÄLVÄNGEN 69 + 69 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 650 000 kr. TOMT 2 138 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. Sandsjödal 250. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

ALE SANDSJÖDAL 33 kvm
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VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Måndag 14 januari

Koppartjuv gripen
En person grips sedan han 
försökt stjäla koppar från en 
fastighet i Nols Teknikpark. Två 
vittnen ser gärningsmannen 
på taket och lyckas hålla fast 
den skyldige till dess att polis 
kommer till platsen.

En anmälan om skadegö-
relse i form av klotter lämnas 
till polisen. Det är transfor-
matorstationen vid Nols pen-
deltågsstation som sprayats 
med färg.

Stöld rapporteras från 
Lindex på Ale Torg.

Torsdag 17 januari

Narkotikabrott
Polisen griper fyra ungdomar i 
Ale gymnasium, misstänkta för 
narkotikabrott. I samtliga fall 
handlar det om eget bruk.

En villaägare i Nol får olja 
kastad på sin husfasad. Det har 
tidigare förekommit äggkast-
ning mot fastigheten.

Lördag 19 januari

Villainbrott
Villainbrott i Bohus. Tjuvarna 
tar sig in via garaget. Det är 
ännu okänt vad som tillgripits.

Antalet anmälda brott under 
perioden 14/1 – 21/1: 31. Av dessa 
är två bilinbrott.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

Ring Hörsellinjen 
0771-888000.

www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund

Svårt att
höra?Få de senaste 

nyheterna direkt 
på Facebook

facebook.com/alekuriren
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KORTEDALA. Brotts-
statistiken för 2012 är 
sammanställd.

Det är inga större 
avvikelser mot föregå-
ende år.

– Vi fortsätter jobba 
aktivt med det före-
byggande arbetet som 
bland annat grann-
samverkan, säger 
Lotti Klug, brotts- och 
säkerhetshandläggare i 
Ale kommun.

Under 2012 anmäldes 1559 
brott i Ale kommun, vilket 
är 34 anmälningar färre jäm-
fört med 2011. En marginell 
minskning, men statistiken 
visar ändå att det brottsföre-
byggande arbetet givit resul-
tat anser Lotti Klug.

– För fyra-fem år sedan 
var situationen en annan. 
Vi har jobbat mycket med 
ungdomsbrottsligheten, inte 
minst genom SSPF (Skola, 
Sociala, Polis och Fritid), 
för att försöka komma till 
rätta med problematiken 
kring skadegörelse i form av 
glaskross och klotter. Jag vill 
även lyfta fram grannsam-
verkan. I fjol startades tolv 
nya föreningar och totalt har 
vi cirka 120 organisationer 
igång i Ale.

Som de flesta känner 
till finns inte längre något 
poliskontor i Ale. Det inne-
bär emellertid inte att den 
polisiära närvaron är borta. 
Numera utgår polisen från 
stationen i Kortedala efter 
att ha flyttat över all verk-
samhet från Angered. Av 
den tidigare så kallade Ale-
gruppen finns bara Roger 
Sönnervik-Johansson kvar. 
Tom Henricson pensione-
rade sig i höstas och Björn 
Ekman har övergått i annan 
tjänst.

Civilt arbete
– Ingripandeverksamheten 
sköts nästan uteslutande 
från Kortedala. En hel del 
civilt arbete sker också i Ale, 
förklarar Roger Sönnervik-
Johansson.

Av statistiken går att 
utläsa att flest brott under 
2012 skedde i Nödinge, 414 
anmälningar. Därefter kom 
Nol med 294 anmälningar 
och sedan Älvängen, 290.

– Att Nödinge och Älv-
ängen ligger i topp är inte 
så konstigt eftersom det är 
kommunens två centralorter. 
Tyvärr sticker Nol ut i nega-
tiv bemärkelse. Det har varit 
oroligt på orten med en hel 
del skadegörelse och stölder 
i samband med vägarbetet. 

I somras var det också en 
våg av skadegörelse på bilar, 
säger Lotti.

– Nu hoppas vi på ett 
trendbrott. Vi hade en väl-
digt lyckad trygghetsvand-
ring i höstas och förhopp-
ningsvis ska vi se en effekt 
under 2013.

Det nya året har knappt 
hunnit börja förrän polisen 
uppmärksammat ett pro-
blem. På mindre än en vecka 
anmäldes fyra stölder av 
registreringsskyltar i Ale.

– Utan tvekan har det att 
göra med den nya lagen om 

trängselskatt, fastslår Roger 
Sönnervik-Johansson.

Även om årsbokslutet på 
2012 visar att färre anmäl-
ningar inkommit till polis-
myndigheten vill Lotti Klug 
ändå skicka med följande 
budskap till aleborna:

– Jag uppmuntrar invå-
narna att anmäla all form av 
brottslighet, varför högre 
siffror inte måste vara av 
ondo. Det kan också betyda 
att folk vågar och vill anmäla 
det de utsatts för.

JONAS ANDERSSON

– Brottsförebyggande arbetet ger resultat

”Fortsätter jobba aktivt”

Polisman Roger Sönnervik-Johansson och Lotti Klug, brotts- 
och säkerhetshandläggare i Ale kommun, går igenom brotts-
statistiken för det gångna året.

Klotter på den nya pendeltågsstationen i Bohus, ett brott 
som har anmälts till polismyndigheten. Polisen och Ale kom-
mun arbetar hårt för att få bukt med den skadegörelse som 
sker i form av bland annat glaskross och klotter.
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 Nyhet!
 Accepterat pris på alla  

våra bostäder i Stor Göteborg,  
Stenungsund (STO-regionen) 

och Alingsås.

Läs mer på  
svenskfast.se/accepteratpris
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TOMT 700-1000 kvm (friköpt). VISAS
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ACCEPTERAT PRIS 1 695 000 kr. TOMT 679 kvm .
EP 160 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Skjutbanevägen 6. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06.
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ACCEPTERAT PRIS 2 635 000 kr. TOMT 2 463 kvm.
EP 89 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning. Båstorp
183. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06.
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 1 695 000 kr. TOMT 244 kvm.
EP 96 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning. Gustav
Larssons Väg 11. ALE Monica Carlsson 0303-74 90 03.
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ACCEPTERAT PRIS 2 480 000 kr. TOMT 1 186 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. Skårdalsvägen 7. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

ALE BOHUS 6 rok, 114 + 62 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 395 000 kr. AVGIFT 5 886 kr/
månad. EP 110 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Skjutsvägen 33. ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE NÖDINGE 4 rok, 118,7 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 695 000 kr. TOMT 1 061 kvm.
Göteborgsvägen 35. ALE Daniel Eriksson
0303-74 90 06.

ALE ÄLVÄNGEN 69 + 69 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 650 000 kr. TOMT 2 138 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. Sandsjödal 250. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

ALE SANDSJÖDAL 33 kvm
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Koppartjuv gripen
En person grips sedan han 
försökt stjäla koppar från en 
fastighet i Nols Teknikpark. Två 
vittnen ser gärningsmannen 
på taket och lyckas hålla fast 
den skyldige till dess att polis 
kommer till platsen.

En anmälan om skadegö-
relse i form av klotter lämnas 
till polisen. Det är transfor-
matorstationen vid Nols pen-
deltågsstation som sprayats 
med färg.

Stöld rapporteras från 
Lindex på Ale Torg.

Torsdag 17 januari

Narkotikabrott
Polisen griper fyra ungdomar i 
Ale gymnasium, misstänkta för 
narkotikabrott. I samtliga fall 
handlar det om eget bruk.

En villaägare i Nol får olja 
kastad på sin husfasad. Det har 
tidigare förekommit äggkast-
ning mot fastigheten.

Lördag 19 januari

Villainbrott
Villainbrott i Bohus. Tjuvarna 
tar sig in via garaget. Det är 
ännu okänt vad som tillgripits.

Antalet anmälda brott under 
perioden 14/1 – 21/1: 31. Av dessa 
är två bilinbrott.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

Ring Hörsellinjen 
0771-888000.

www.horsellinjen.se
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KORTEDALA. Brotts-
statistiken för 2012 är 
sammanställd.

Det är inga större 
avvikelser mot föregå-
ende år.

– Vi fortsätter jobba 
aktivt med det före-
byggande arbetet som 
bland annat grann-
samverkan, säger 
Lotti Klug, brotts- och 
säkerhetshandläggare i 
Ale kommun.

Under 2012 anmäldes 1559 
brott i Ale kommun, vilket 
är 34 anmälningar färre jäm-
fört med 2011. En marginell 
minskning, men statistiken 
visar ändå att det brottsföre-
byggande arbetet givit resul-
tat anser Lotti Klug.

– För fyra-fem år sedan 
var situationen en annan. 
Vi har jobbat mycket med 
ungdomsbrottsligheten, inte 
minst genom SSPF (Skola, 
Sociala, Polis och Fritid), 
för att försöka komma till 
rätta med problematiken 
kring skadegörelse i form av 
glaskross och klotter. Jag vill 
även lyfta fram grannsam-
verkan. I fjol startades tolv 
nya föreningar och totalt har 
vi cirka 120 organisationer 
igång i Ale.

Som de flesta känner 
till finns inte längre något 
poliskontor i Ale. Det inne-
bär emellertid inte att den 
polisiära närvaron är borta. 
Numera utgår polisen från 
stationen i Kortedala efter 
att ha flyttat över all verk-
samhet från Angered. Av 
den tidigare så kallade Ale-
gruppen finns bara Roger 
Sönnervik-Johansson kvar. 
Tom Henricson pensione-
rade sig i höstas och Björn 
Ekman har övergått i annan 
tjänst.

Civilt arbete
– Ingripandeverksamheten 
sköts nästan uteslutande 
från Kortedala. En hel del 
civilt arbete sker också i Ale, 
förklarar Roger Sönnervik-
Johansson.

Av statistiken går att 
utläsa att flest brott under 
2012 skedde i Nödinge, 414 
anmälningar. Därefter kom 
Nol med 294 anmälningar 
och sedan Älvängen, 290.

– Att Nödinge och Älv-
ängen ligger i topp är inte 
så konstigt eftersom det är 
kommunens två centralorter. 
Tyvärr sticker Nol ut i nega-
tiv bemärkelse. Det har varit 
oroligt på orten med en hel 
del skadegörelse och stölder 
i samband med vägarbetet. 

I somras var det också en 
våg av skadegörelse på bilar, 
säger Lotti.

– Nu hoppas vi på ett 
trendbrott. Vi hade en väl-
digt lyckad trygghetsvand-
ring i höstas och förhopp-
ningsvis ska vi se en effekt 
under 2013.

Det nya året har knappt 
hunnit börja förrän polisen 
uppmärksammat ett pro-
blem. På mindre än en vecka 
anmäldes fyra stölder av 
registreringsskyltar i Ale.

– Utan tvekan har det att 
göra med den nya lagen om 

trängselskatt, fastslår Roger 
Sönnervik-Johansson.

Även om årsbokslutet på 
2012 visar att färre anmäl-
ningar inkommit till polis-
myndigheten vill Lotti Klug 
ändå skicka med följande 
budskap till aleborna:

– Jag uppmuntrar invå-
narna att anmäla all form av 
brottslighet, varför högre 
siffror inte måste vara av 
ondo. Det kan också betyda 
att folk vågar och vill anmäla 
det de utsatts för.

JONAS ANDERSSON

– Brottsförebyggande arbetet ger resultat

”Fortsätter jobba aktivt”

Polisman Roger Sönnervik-Johansson och Lotti Klug, brotts- 
och säkerhetshandläggare i Ale kommun, går igenom brotts-
statistiken för det gångna året.

Klotter på den nya pendeltågsstationen i Bohus, ett brott 
som har anmälts till polismyndigheten. Polisen och Ale kom-
mun arbetar hårt för att få bukt med den skadegörelse som 
sker i form av bland annat glaskross och klotter.
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KUNGÄLV. Av den 
långvariga förlovningen 
blev det till slut gifter-
mål.

Sedan årsskiftet 
ingår Ale och Kungälv i 
ett gemensamt rädd-
ningstjänstförbund 
– Bohus Räddnings-
tjänstförbund.

– En naturlig utveck-
ling som gör vår orga-
nisation ännu effektiva-
re, säger räddningschef 
Håkan Lundgren.

Räddningstjänsten Ale och 
Kungälv har samverkat sedan 
mitten av 70-talet vilket 
bland annat har medfört att 
Ale kommun köpt lednings-
tjänst och förebyggande 
arbete från sina kollegor på 
andra sidan Göta älv.

– Det har inneburit ett 
kund- leverantörsförhål-
lande som i vissa lägen har 
varit negativt för organisa-
tionen, säger Håkan Lund-
gren.

Idén om ett räddnings-
tjänstförbund har funnits 
länge. Håkan Lundgrens 

företrädare, Lars Ander-
man, bjöd bland annat in 
politiker från Ale och Kung-
älv till en dialog om att even-
tuellt kunna styra räddnings-
tjänsten på ett annat sätt.

– Ett räddningstjänstför-
bund underlättar det admi-
nistrativa arbetet. Tidigare 
har vi fått förhålla oss till två 
fullmäktige och flera nämn-
der. Ibland har det uppstått 

problem när en kommun 
velat gasa och den andra 
bromsat, säger Håkan Lund-
gren.

På hösten 2010 gav kom-
muncheferna i respektive 
kommun uppdraget om att 
utreda förutsättningarna till 
ett förbundsbildande. I juni 
efterföljande år var politi-
kerna på båda sidor älven 
eniga i frågan och beslut fat-
tades.

– En interrimstyrelse 
bestående av de fyra kommu-
nalråden från Ale och Kung-
älv, majoritet och opposition, 
har lett arbetet. I styrelsen 
har också funnit ersättare 
från de båda kommunerna, 
berättar Catharina Eliasson 
(S) som från Ale haft sällskap 
av Fredrik Johansson (M).

– Det har varit väldigt kre-
ativa och bra diskussioner. 
Mötena har flyttat runt på 
de olika brandstationerna i 

Ale och Kungälvs kommuner 
och på så sätt har vi fått träf-
fat alla platsansvariga, säger 
Catharina.

Handlingsprogram
Ett handlingsprogram enligt 
lag om skydd mot olyckor 
arbetades fram under fjol-
året och antogs i mitten av 
december.

– Det är vår bibel, ett vik-
tigt styrdokument för vår 
verksamhet. Handlingspro-
grammet har vi jobbat fram 
tillsammans med politikerna, 
säger Håkan Lundgren.

Varför Bohus Rädd-
ningstjänstförbund?

– Vi tycker att namnet är 
neutralt samtidigt som det 
visar på en gemensam faktor. 
Ovetande om varandras 
riskanalyser så hade både 
Ale och Kungälv valt att ha 
Bohus fästning på sin första-
sida, säger Håkan Lundgren 

och låter meddela att rädd-
ningstjänstförbundets nya 
logotype föddes inom den 
egna organisationen.

– En av våra brandmän 
skissade på ett förslag som 
sedan har utvecklats hos en 
reklambyrå. Det är en rolig 
detalj i sammanhanget.

Den oro som delar av per-
sonalstyrkan, 45 heltidsan-
ställda och 90 deltidsbrand-
män, uttryckte då tankarna 
på  ett räddningstjänstför-
bund blev kända lugnande 
ganska snart ner sig.

– En förändring skapar 
alltid en viss osäkerhet. Jag 
tycker det är sunt och ett 
friskhetstecken på att orga-
nisationen fungerar. När 
alla frågetecken rätats ut 
kunde personalen känna en 
större delaktighet och ställa 
sig bakom organisationsut-
vecklingen. Ett nytt anställ-
ningsbevis har tagits fram 
och samtliga har valt att gå 
in i det nya förbundet, säger 
Håkan Lundgren.

Hur kommer kommun-
invånarna att märka av att 
ett räddningstjänstför-
bund har bildats?

– Utryckningsmässigt 
blir det inga förändringar, 
skulle jag vilja säga, förutom 
att det blir nya emblem på 
våra räddningsfordon. Vi 
har en väl fungerande rädd-
ningstjänst i Ale och Kung-
älv vilket Länsstyrelsen som 
utför tillsynen har givit oss 
ett kvitto på. Vi jobbar hårt 
med att ytterligare förbättra 
det förebyggande arbetet. 
Det framgår tydligt i hand-
lingsprogrammet, säger 
Joakim Balke, ställföreträ-
dande räddningschef.
FOTNOT. Ordinarie ledamöter i 
Bohus Räddningstjänstförbund är 
från Ale kommun Fredrik Johans-
son (M) och Catharina Eliasson 
(S). Representanter från Kungälvs 
kommun är Mats Frisell (S) och Ove 
Wiktorsson (C).

– Effektivare 
organisation 
eftersträvas

Bohus Räddningstjänstförbund är igång

Sedan årsskiftet ingår Ale och Kungälvs kommuner i ett gemensamt räddningstjänstförbund – Bohus Räddningstjänstför-
bund. Positivt tycker såväl politiker som tjänstemän. Här ses två av BORF:s direktionsledamöter Ove Wiktorsson (Kungälv) 
och Catharina Eliasson (Ale) tillsammans med Joakim Balke, ställföreträdande räddningschef, och Håkan Lundgren, rädd-
ningschef.

Flytta med Länsförsäkringar

Nödinge, Ale Torg 14, 0303-33 16 40

lansfast.se

ADRESS KÄRRVÄGEN 86 BOAREA CA 108 M² / 4 ROK
ENERGIPRESTANDA 76 KWH/M² ÅR TOMTYTA 199 M²
ACCEPTERAT PRIS 1 420 000 KR VISAS SÖ 27/1 14.00-
15.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE FREDRIK
HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42 

RADHUS - NOL
Nu erbjuder vi detta trevliga radhus i två plan. Barnvänligt
med närhet till skolor och kommunikationer. Bra läge i
området och många renoveringar gjorda. Mycket hus för
pengarna!
 

ADRESS FURUVÄGEN 6 BOAREA CA 137 M² / 6 ROK
TOMTYTA 1634 M² ACCEPTERAT PRIS 2 975 000 KR VISAS
SÖ 27/1 12.00-13.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42 

FRILIGGANDE VILLA - ALAFORS
Stor familjevilla i ett fantastiskt soligt sydvästläge. Ostört
och insynsskyddat med utsikt över Alafors. Närhet till skolor,
kommunikationer och motionsspår. 

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

ÄLVÄNGEN. Året som gick 
blev ett nytt framgångs-
rikt år för Smyrna Second 
Hand. Över 295 000 kronor 
kunde sändas ut till behjär-
tansvärda bistånds- och 
katastrofinsatser i olika 
delar av världen.  

Vissa lördagar har för-
säljning skett till förmån 
för speciella insamlings-
aktioner, som till exempel 
Världens Barn-insamlingen 
i oktober och avslutnings-
lördagen, då försäljningen 
gick till PMU Interlifes 
projekt för stöd till barn-
hem på Sri Lanka. Under 
vårmarknaden i Älvängen 
skedde försäljningen till 
förmån för Vakna-projektet 
i Moldavien.

Vid flera tillfällen under 
året har bidrag sänts till 
sjukhus och flyktinghjälp i 
den konfliktdrabbade östra 
provinsen av Kongo. Andra 
länder som fått hjälp är 
bland annat Uganda, Filip-
pinerna, Thailand, Tanza-
nia, Zambia, Etiopien, Vit-
ryssland, Bangladesh och 
Indien. 

Alla dessa insatser har 
möjliggjorts genom att byg-
dens folk frikostigt skänkt 
överblivna prydnads- och 
nyttosaker; kläder, skor, 
böcker, möbler med mera. 
Många gånger riktiga dyr-
gripar, som andra nöjda 
köpare burit hem, men inte 
minst tack vare ett 40-tal 
eldsjälar från flera försam-

lingar som troget ställer upp 
ideellt för att verksamheten 
ska kunna fortleva.

Vi är tacksamma för ale-
bornas fortsatta stöd. På 
grund av utrymmesbrist har 
vi inte möjlighet ta emot 
mer skrymmande möbler. 
Inlämning sker i butiken på 
tisdagskvällar.

Lördagen den 26 januari 
öppnar vi på nytt och har då 
fyllt upp butiken med nya 
intressanta prylar. Denna 
dag sker hela försäljningen 
till förmån för Syrienflyk-
tingar som befinner sig i 
läger i grannländerna, där 
tillvaron under vintermåna-
derna är extra bekymmer-
sam.

Daniel Höglund

Smyrna Second Hand öppnar för säsongen
– Insamling för Syrienfl yktingar

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

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

Välplanerad villa i gott skick!

Pris 1.675.000:- som utgångspris. Visas 28/1. Adress Bertolsvägen 11.
Henrik Kjellberg  0727-316 360.

2:a i populärt område nära Bohus centrum! 

Pris 495.000:- som utgångspris. Visas 24/1 och 29 /1. 

Göta
Bohus

FLASHIGBYRÅ

Off ert på ny hemsida

Strategi & design 8.706:-

Textbearbetning 7.960:-

Sökmotoroptimering 7.960:-

Webbproduktion 12.960:-

Projektledning 3.980:-

Drift  & support 12 mån 4.788:-

Domän 12 mån 
390:-

Totalt: 46.744:-

Summan är ett genomsnitt av de off erter vi samlat in från olika webb- 

och IT-byråer. För endast 9.990 kr får du en komplett hemsida hos 

Alekuriren, något som kostar 46.744 kr hos genomsnittsbyrån.

Spara 36.754 kronor, beställ din hemsida av Alekuriren istället.

Off ert på ny hemsida
Strategi & design Ingår
Textbearbetning Ingår
Sökmotoroptimering Ingår
Webbproduktion 9.990:-
Projektledning Ingår
Webbhotell 12 mån Ingår
Domän 12 mån Ingår

Totalt: 9.990:-
Vi ser till att du får en attraktiv och professionellt utformad hemsida både layout- och textmässigt. Vanliga funktioner såsom bildspel, galleri och kontaktformulär ingår självklart i priset.Vi bjuder dessutom på webbhotell- och domänkostnaderna första året.Däreft er endast 239:-/år.

Har du frågor eller vill veta mer?
Ring eller maila Adam: 0303-333 734 • adam@alekuriren.se
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KUNGÄLV. Av den 
långvariga förlovningen 
blev det till slut gifter-
mål.

Sedan årsskiftet 
ingår Ale och Kungälv i 
ett gemensamt rädd-
ningstjänstförbund 
– Bohus Räddnings-
tjänstförbund.

– En naturlig utveck-
ling som gör vår orga-
nisation ännu effektiva-
re, säger räddningschef 
Håkan Lundgren.

Räddningstjänsten Ale och 
Kungälv har samverkat sedan 
mitten av 70-talet vilket 
bland annat har medfört att 
Ale kommun köpt lednings-
tjänst och förebyggande 
arbete från sina kollegor på 
andra sidan Göta älv.

– Det har inneburit ett 
kund- leverantörsförhål-
lande som i vissa lägen har 
varit negativt för organisa-
tionen, säger Håkan Lund-
gren.

Idén om ett räddnings-
tjänstförbund har funnits 
länge. Håkan Lundgrens 

företrädare, Lars Ander-
man, bjöd bland annat in 
politiker från Ale och Kung-
älv till en dialog om att even-
tuellt kunna styra räddnings-
tjänsten på ett annat sätt.

– Ett räddningstjänstför-
bund underlättar det admi-
nistrativa arbetet. Tidigare 
har vi fått förhålla oss till två 
fullmäktige och flera nämn-
der. Ibland har det uppstått 

problem när en kommun 
velat gasa och den andra 
bromsat, säger Håkan Lund-
gren.

På hösten 2010 gav kom-
muncheferna i respektive 
kommun uppdraget om att 
utreda förutsättningarna till 
ett förbundsbildande. I juni 
efterföljande år var politi-
kerna på båda sidor älven 
eniga i frågan och beslut fat-
tades.

– En interrimstyrelse 
bestående av de fyra kommu-
nalråden från Ale och Kung-
älv, majoritet och opposition, 
har lett arbetet. I styrelsen 
har också funnit ersättare 
från de båda kommunerna, 
berättar Catharina Eliasson 
(S) som från Ale haft sällskap 
av Fredrik Johansson (M).

– Det har varit väldigt kre-
ativa och bra diskussioner. 
Mötena har flyttat runt på 
de olika brandstationerna i 

Ale och Kungälvs kommuner 
och på så sätt har vi fått träf-
fat alla platsansvariga, säger 
Catharina.

Handlingsprogram
Ett handlingsprogram enligt 
lag om skydd mot olyckor 
arbetades fram under fjol-
året och antogs i mitten av 
december.

– Det är vår bibel, ett vik-
tigt styrdokument för vår 
verksamhet. Handlingspro-
grammet har vi jobbat fram 
tillsammans med politikerna, 
säger Håkan Lundgren.

Varför Bohus Rädd-
ningstjänstförbund?

– Vi tycker att namnet är 
neutralt samtidigt som det 
visar på en gemensam faktor. 
Ovetande om varandras 
riskanalyser så hade både 
Ale och Kungälv valt att ha 
Bohus fästning på sin första-
sida, säger Håkan Lundgren 

och låter meddela att rädd-
ningstjänstförbundets nya 
logotype föddes inom den 
egna organisationen.

– En av våra brandmän 
skissade på ett förslag som 
sedan har utvecklats hos en 
reklambyrå. Det är en rolig 
detalj i sammanhanget.

Den oro som delar av per-
sonalstyrkan, 45 heltidsan-
ställda och 90 deltidsbrand-
män, uttryckte då tankarna 
på  ett räddningstjänstför-
bund blev kända lugnande 
ganska snart ner sig.

– En förändring skapar 
alltid en viss osäkerhet. Jag 
tycker det är sunt och ett 
friskhetstecken på att orga-
nisationen fungerar. När 
alla frågetecken rätats ut 
kunde personalen känna en 
större delaktighet och ställa 
sig bakom organisationsut-
vecklingen. Ett nytt anställ-
ningsbevis har tagits fram 
och samtliga har valt att gå 
in i det nya förbundet, säger 
Håkan Lundgren.

Hur kommer kommun-
invånarna att märka av att 
ett räddningstjänstför-
bund har bildats?

– Utryckningsmässigt 
blir det inga förändringar, 
skulle jag vilja säga, förutom 
att det blir nya emblem på 
våra räddningsfordon. Vi 
har en väl fungerande rädd-
ningstjänst i Ale och Kung-
älv vilket Länsstyrelsen som 
utför tillsynen har givit oss 
ett kvitto på. Vi jobbar hårt 
med att ytterligare förbättra 
det förebyggande arbetet. 
Det framgår tydligt i hand-
lingsprogrammet, säger 
Joakim Balke, ställföreträ-
dande räddningschef.
FOTNOT. Ordinarie ledamöter i 
Bohus Räddningstjänstförbund är 
från Ale kommun Fredrik Johans-
son (M) och Catharina Eliasson 
(S). Representanter från Kungälvs 
kommun är Mats Frisell (S) och Ove 
Wiktorsson (C).

– Effektivare 
organisation 
eftersträvas

Bohus Räddningstjänstförbund är igång

Sedan årsskiftet ingår Ale och Kungälvs kommuner i ett gemensamt räddningstjänstförbund – Bohus Räddningstjänstför-
bund. Positivt tycker såväl politiker som tjänstemän. Här ses två av BORF:s direktionsledamöter Ove Wiktorsson (Kungälv) 
och Catharina Eliasson (Ale) tillsammans med Joakim Balke, ställföreträdande räddningschef, och Håkan Lundgren, rädd-
ningschef.

Flytta med Länsförsäkringar

Nödinge, Ale Torg 14, 0303-33 16 40

lansfast.se

ADRESS KÄRRVÄGEN 86 BOAREA CA 108 M² / 4 ROK
ENERGIPRESTANDA 76 KWH/M² ÅR TOMTYTA 199 M²
ACCEPTERAT PRIS 1 420 000 KR VISAS SÖ 27/1 14.00-
15.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE FREDRIK
HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42 

RADHUS - NOL
Nu erbjuder vi detta trevliga radhus i två plan. Barnvänligt
med närhet till skolor och kommunikationer. Bra läge i
området och många renoveringar gjorda. Mycket hus för
pengarna!
 

ADRESS FURUVÄGEN 6 BOAREA CA 137 M² / 6 ROK
TOMTYTA 1634 M² ACCEPTERAT PRIS 2 975 000 KR VISAS
SÖ 27/1 12.00-13.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42 

FRILIGGANDE VILLA - ALAFORS
Stor familjevilla i ett fantastiskt soligt sydvästläge. Ostört
och insynsskyddat med utsikt över Alafors. Närhet till skolor,
kommunikationer och motionsspår. 

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

ÄLVÄNGEN. Året som gick 
blev ett nytt framgångs-
rikt år för Smyrna Second 
Hand. Över 295 000 kronor 
kunde sändas ut till behjär-
tansvärda bistånds- och 
katastrofinsatser i olika 
delar av världen.  

Vissa lördagar har för-
säljning skett till förmån 
för speciella insamlings-
aktioner, som till exempel 
Världens Barn-insamlingen 
i oktober och avslutnings-
lördagen, då försäljningen 
gick till PMU Interlifes 
projekt för stöd till barn-
hem på Sri Lanka. Under 
vårmarknaden i Älvängen 
skedde försäljningen till 
förmån för Vakna-projektet 
i Moldavien.

Vid flera tillfällen under 
året har bidrag sänts till 
sjukhus och flyktinghjälp i 
den konfliktdrabbade östra 
provinsen av Kongo. Andra 
länder som fått hjälp är 
bland annat Uganda, Filip-
pinerna, Thailand, Tanza-
nia, Zambia, Etiopien, Vit-
ryssland, Bangladesh och 
Indien. 

Alla dessa insatser har 
möjliggjorts genom att byg-
dens folk frikostigt skänkt 
överblivna prydnads- och 
nyttosaker; kläder, skor, 
böcker, möbler med mera. 
Många gånger riktiga dyr-
gripar, som andra nöjda 
köpare burit hem, men inte 
minst tack vare ett 40-tal 
eldsjälar från flera försam-

lingar som troget ställer upp 
ideellt för att verksamheten 
ska kunna fortleva.

Vi är tacksamma för ale-
bornas fortsatta stöd. På 
grund av utrymmesbrist har 
vi inte möjlighet ta emot 
mer skrymmande möbler. 
Inlämning sker i butiken på 
tisdagskvällar.

Lördagen den 26 januari 
öppnar vi på nytt och har då 
fyllt upp butiken med nya 
intressanta prylar. Denna 
dag sker hela försäljningen 
till förmån för Syrienflyk-
tingar som befinner sig i 
läger i grannländerna, där 
tillvaron under vintermåna-
derna är extra bekymmer-
sam.

Daniel Höglund

Smyrna Second Hand öppnar för säsongen
– Insamling för Syrienfl yktingar

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

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

Välplanerad villa i gott skick!

Pris 1.675.000:- som utgångspris. Visas 28/1. Adress Bertolsvägen 11.
Henrik Kjellberg  0727-316 360.

2:a i populärt område nära Bohus centrum! 

Pris 495.000:- som utgångspris. Visas 24/1 och 29 /1. 
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Strategi & design 8.706:-

Textbearbetning 7.960:-

Sökmotoroptimering 7.960:-

Webbproduktion 12.960:-

Projektledning 3.980:-

Drift  & support 12 mån 4.788:-

Domän 12 mån 
390:-

Totalt: 46.744:-

Summan är ett genomsnitt av de off erter vi samlat in från olika webb- 

och IT-byråer. För endast 9.990 kr får du en komplett hemsida hos 

Alekuriren, något som kostar 46.744 kr hos genomsnittsbyrån.

Spara 36.754 kronor, beställ din hemsida av Alekuriren istället.
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Webbproduktion 9.990:-
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Domän 12 mån Ingår

Totalt: 9.990:-
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Gissa vilken bank och vilket 
försäkringsbolag som har 
Sveriges mest nöjda kunder?

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

lansforsakringar.se/alvsborg

ALE. Från och med 
2013 införs barnom-
sorg på kvällar och 
nätter. 

– Syftet är att skapa 
förutsättningar för 
jobb. Genom att er-
bjuda den servicen ges 
möjlighet att kunna 
jobba andra tider än 
dagtid, säger Utbild-
ningsnämndens ordfö-
rande Elena Fridfelt (C).
Hon menar att beslutet går 
i linje med Ale kommuns 
vision.

– Vår vision innebär att 
det ska vara lätt att leva i Ale 
och detta är ett steg i den 
riktningen.

Exakt hur stort behovet är 
återstår att se och verksam-

heten kommer att anpassas 
efter hur efterfrågan ser ut.

– Barnomsorg på kvällar 
och nätter är inget vi dis-
kuterat mycket innan. Man 
vet att det inte finns så stort 
behov, men det är ändå vik-
tigt att kunna erbjuda det. 
Det står dessutom med i 
verksamhetsplanen, säger 
Elena Fridfelt.

Utredning i fjol
Lena-Maria Vinberg, verk-
samhetschef för förskolan i 
Ale kommun, har under förra 
året jobbat med utredningen, 
som hon i höstas föredrog 
inför nämnden. 

– Man kommer inte kunna 
ha kvälls- och nattverksam-
het på alla förskolor, men vi 

kommer att försöka att till-
godose behoven i stort sett 
där de är. 

Elena Fridfelt säger att 
man inte kan lova en på varje 
ort.

– Det är svårt att säga, 
men jag gissar att det slutar 
med en i södra delen av kom-
munen och en i norra. 

För att bli beviljad omsor-
gen krävs bland annat att 
man har ett regelbundet och 
kontinuerligt återkommande 
omsorgsbehov kvällar eller 
nätter. Både kriterier och 
ansökan finns på kommu-
nens hemsida.

Ale får ”nattis”
– Skapar förutsättningar för jobb

Från och med 2013 fi nns möjlighet för barn att vara på ”nattis” om föräldern/föräldrarna 
regelbundet tvingas jobba på obekväma tider.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

NÖDINGE. Under hösten 
startade Kyrkbyskolan ett 
projekt för årskurs 8 och 
9 där kondition var temat. 
Eleverna fick under tre 
veckor själva träna upp sin 
kondition på olika sätt. En 
del valde inlines, andra 
tog cykeln. Ville man bara 
promenera med stavar gick 
det också bra. Målet var 
att kunna springa två varv i 
Dammekärr, cirka 7 km.

Arrangemanget man tog 
sikte på var Skoljoggen som 
i fjol firade 20 år. Detta år 
samlade man in pengar till 
SOS-barnbyar; Astrid Lind-
grens barnby i Bouar i Cen-
tralafrikanska republiken. En 
valfri springslant genom sms 
har förenklat bidragen.

Som en extra morot delade 
vi precis som tidigare år ut 
pris till den snabbaste killen 
och tjejen i respektive års-
kurs. Oskar Karabinis och 
Sandra Poswiatowska var de 
elever i årskurs 9 som tog 
hem de fina träningsjackorna. 
I 7:an var det samma vin-
nare som 2011, nämligen 
Joel Mumbongo och Louise 
Svensson.  De fina jackorna 
delades ut under den årliga 
fotbollsmatchen mellan 
lärare och elever, som de sist-
nämnda vann även detta år.

❐❐❐

Konditionsprojekt på Kyrkbyskolan

Oskar Karabinis och Sandra Poswiatowska, två elever från 
Kyrkbyskolan årskurs 9, som prisats för sin kondition och 
snabbhet.

Finns det någon större 
klyscha än nyårslöf-
ten?

Jag har helt gått ifrån det 
och kör numera enbart på 
nyårsambitioner. Det är en 
väsentlig skillnad.

Ett löfte är så tungt, 
tyngre än alla extrakilon 
man drog på sig under 
julbordssäsongen och mäk-
tigare än den hemmagjorda 
marsipangrisen, som hos oss 
i år uppnådde en rekordvikt 
på över ett halvt kilo. 500 
gram riven mandelmassa 
med tre deciliter inknådat 
florsocker känns fortfarande 
lättsmält jämfört med det 
där nyårslöftet.

Nyårsambitioner däre-
mot, de är lite snällare, lite 
mindre kravfyllda.

En av dessa ambitioner 
jag gick och klurade på tim-
marna innan nyårsfesten 
skulle dra igång var att 
försöka uppskatta saker 
mer och vara tacksam för 
det man har. Nu staplas 
klyschorna på varandra här, 
men det är värt att tänkas på 
– på riktigt. 

Enligt en artikel i Göte-
borgs-Posten förra veckan 
är det tydligen gnällighet 
och lathet som vi stör oss 
mest på hos vår partner. Det 
framgick av en inte alltför 
tillförlitlig undersökning 
som gjorts bland medlem-
mar på en dejtingsajt, men 
resultatet kändes inte helt 
otippat.

Det finns inget attraktivt 
med att gnälla för småsaker. 

Ändå gör man det, nästan 
som på reflex eller kanske 
för att man inte kommer 
på något annat att säga. 
Att klaga tillhör liksom vår 
kultur, om det är typiskt 
svenskt kan jag inte säga 
något om, men charmigt är 
det definitivt inte.

Just den här tiden på året 
kulminerar gnället. Det 
rinner med det bruna smält-
vattnet på bussgolvet, över 
det grova väggruset, förbi 
smutsiga barnvagnshjul och 
pälsfodrade kängor med sal-
tränder. Klagosången ljuder 
överallt under den tunga grå 
himlen, som konstigt nog 
är samma himmel som är 
klarblå någon annanstans i 
världen. 

Det sitter jag och funde-
rar på medan buss 16 mot 
Högsbohöjd krånglar sig 
uppför Aschebergsgatan i 
trettio. Lätta snöflingor har 
blivit till ett kompakt slask 
och gnälligheten sprids 
fortare än vinterkräksjukan. 
Det är mitten på januari och 
jag har en ambition om att 
vara tacksam.

Vilka krav man ställer på 
sitt liv och sin omgivning 
står i direkt proportion till 
vilka referenser man har. 
Var man lägger ribban beror 
på var den legat innan och 
framför allt på var andra 
personer i ens omgivning 
har sin. Jag tror man har 
mycket att vinna på att foku-
sera inifrån och ut istället för 
tvärtom. Med dagens teknik, 
som gör det lätt att snabbt 

få en ganska djup inblick i 
andras liv, är det ännu vikti-
gare att ta tillbaka fokus till 
sig själv och ställa sig frågan: 
Vad behöver jag för att 
känna mig nöjd? 

Annars finns risken att 
man fastnar i en strävan efter 
något man egentligen inte 
vet om man behöver. 

Den spontana känslan 
av tacksamhet är inte sällan 
förknippad med speciella 
tillfällen eller händelser, 
medan den mer varaktiga 
tacksamheten förutsätter att 
man är uppmärksam på de 
små sakerna och ger dem 
värde.

Det är där min nyårsam-
bition kommer in. Jag ska bli 
mer öppensinnad, komma 
ihåg att stanna upp och 
framför allt: inte låta gnället 
breda ut sin fula skugga över 
mina oskrivna dagar.

JOHANNA ROOS

Krönika
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Högsäsong för gnällspikar

Stödföreningen Vaken beviljar ekonomiska bidrag
till föreningar och organisationer som skapar nya

kreativa aktiviteter för barn och unga i Ale kommun.

Ansökningshandlingar finns att hämta
på www.vakna.ale.se (fliken Stödföreningen).

Vi beehöveer er aansökkan seenastt tisdaag 299 januuari 22013.
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Gissa vilken bank och vilket 
försäkringsbolag som har 
Sveriges mest nöjda kunder?

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

lansforsakringar.se/alvsborg

ALE. Från och med 
2013 införs barnom-
sorg på kvällar och 
nätter. 

– Syftet är att skapa 
förutsättningar för 
jobb. Genom att er-
bjuda den servicen ges 
möjlighet att kunna 
jobba andra tider än 
dagtid, säger Utbild-
ningsnämndens ordfö-
rande Elena Fridfelt (C).
Hon menar att beslutet går 
i linje med Ale kommuns 
vision.

– Vår vision innebär att 
det ska vara lätt att leva i Ale 
och detta är ett steg i den 
riktningen.

Exakt hur stort behovet är 
återstår att se och verksam-

heten kommer att anpassas 
efter hur efterfrågan ser ut.

– Barnomsorg på kvällar 
och nätter är inget vi dis-
kuterat mycket innan. Man 
vet att det inte finns så stort 
behov, men det är ändå vik-
tigt att kunna erbjuda det. 
Det står dessutom med i 
verksamhetsplanen, säger 
Elena Fridfelt.

Utredning i fjol
Lena-Maria Vinberg, verk-
samhetschef för förskolan i 
Ale kommun, har under förra 
året jobbat med utredningen, 
som hon i höstas föredrog 
inför nämnden. 

– Man kommer inte kunna 
ha kvälls- och nattverksam-
het på alla förskolor, men vi 

kommer att försöka att till-
godose behoven i stort sett 
där de är. 

Elena Fridfelt säger att 
man inte kan lova en på varje 
ort.

– Det är svårt att säga, 
men jag gissar att det slutar 
med en i södra delen av kom-
munen och en i norra. 

För att bli beviljad omsor-
gen krävs bland annat att 
man har ett regelbundet och 
kontinuerligt återkommande 
omsorgsbehov kvällar eller 
nätter. Både kriterier och 
ansökan finns på kommu-
nens hemsida.

Ale får ”nattis”
– Skapar förutsättningar för jobb

Från och med 2013 fi nns möjlighet för barn att vara på ”nattis” om föräldern/föräldrarna 
regelbundet tvingas jobba på obekväma tider.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

NÖDINGE. Under hösten 
startade Kyrkbyskolan ett 
projekt för årskurs 8 och 
9 där kondition var temat. 
Eleverna fick under tre 
veckor själva träna upp sin 
kondition på olika sätt. En 
del valde inlines, andra 
tog cykeln. Ville man bara 
promenera med stavar gick 
det också bra. Målet var 
att kunna springa två varv i 
Dammekärr, cirka 7 km.

Arrangemanget man tog 
sikte på var Skoljoggen som 
i fjol firade 20 år. Detta år 
samlade man in pengar till 
SOS-barnbyar; Astrid Lind-
grens barnby i Bouar i Cen-
tralafrikanska republiken. En 
valfri springslant genom sms 
har förenklat bidragen.

Som en extra morot delade 
vi precis som tidigare år ut 
pris till den snabbaste killen 
och tjejen i respektive års-
kurs. Oskar Karabinis och 
Sandra Poswiatowska var de 
elever i årskurs 9 som tog 
hem de fina träningsjackorna. 
I 7:an var det samma vin-
nare som 2011, nämligen 
Joel Mumbongo och Louise 
Svensson.  De fina jackorna 
delades ut under den årliga 
fotbollsmatchen mellan 
lärare och elever, som de sist-
nämnda vann även detta år.

❐❐❐

Konditionsprojekt på Kyrkbyskolan

Oskar Karabinis och Sandra Poswiatowska, två elever från 
Kyrkbyskolan årskurs 9, som prisats för sin kondition och 
snabbhet.

Finns det någon större 
klyscha än nyårslöf-
ten?

Jag har helt gått ifrån det 
och kör numera enbart på 
nyårsambitioner. Det är en 
väsentlig skillnad.

Ett löfte är så tungt, 
tyngre än alla extrakilon 
man drog på sig under 
julbordssäsongen och mäk-
tigare än den hemmagjorda 
marsipangrisen, som hos oss 
i år uppnådde en rekordvikt 
på över ett halvt kilo. 500 
gram riven mandelmassa 
med tre deciliter inknådat 
florsocker känns fortfarande 
lättsmält jämfört med det 
där nyårslöftet.

Nyårsambitioner däre-
mot, de är lite snällare, lite 
mindre kravfyllda.

En av dessa ambitioner 
jag gick och klurade på tim-
marna innan nyårsfesten 
skulle dra igång var att 
försöka uppskatta saker 
mer och vara tacksam för 
det man har. Nu staplas 
klyschorna på varandra här, 
men det är värt att tänkas på 
– på riktigt. 

Enligt en artikel i Göte-
borgs-Posten förra veckan 
är det tydligen gnällighet 
och lathet som vi stör oss 
mest på hos vår partner. Det 
framgick av en inte alltför 
tillförlitlig undersökning 
som gjorts bland medlem-
mar på en dejtingsajt, men 
resultatet kändes inte helt 
otippat.

Det finns inget attraktivt 
med att gnälla för småsaker. 

Ändå gör man det, nästan 
som på reflex eller kanske 
för att man inte kommer 
på något annat att säga. 
Att klaga tillhör liksom vår 
kultur, om det är typiskt 
svenskt kan jag inte säga 
något om, men charmigt är 
det definitivt inte.

Just den här tiden på året 
kulminerar gnället. Det 
rinner med det bruna smält-
vattnet på bussgolvet, över 
det grova väggruset, förbi 
smutsiga barnvagnshjul och 
pälsfodrade kängor med sal-
tränder. Klagosången ljuder 
överallt under den tunga grå 
himlen, som konstigt nog 
är samma himmel som är 
klarblå någon annanstans i 
världen. 

Det sitter jag och funde-
rar på medan buss 16 mot 
Högsbohöjd krånglar sig 
uppför Aschebergsgatan i 
trettio. Lätta snöflingor har 
blivit till ett kompakt slask 
och gnälligheten sprids 
fortare än vinterkräksjukan. 
Det är mitten på januari och 
jag har en ambition om att 
vara tacksam.

Vilka krav man ställer på 
sitt liv och sin omgivning 
står i direkt proportion till 
vilka referenser man har. 
Var man lägger ribban beror 
på var den legat innan och 
framför allt på var andra 
personer i ens omgivning 
har sin. Jag tror man har 
mycket att vinna på att foku-
sera inifrån och ut istället för 
tvärtom. Med dagens teknik, 
som gör det lätt att snabbt 

få en ganska djup inblick i 
andras liv, är det ännu vikti-
gare att ta tillbaka fokus till 
sig själv och ställa sig frågan: 
Vad behöver jag för att 
känna mig nöjd? 

Annars finns risken att 
man fastnar i en strävan efter 
något man egentligen inte 
vet om man behöver. 

Den spontana känslan 
av tacksamhet är inte sällan 
förknippad med speciella 
tillfällen eller händelser, 
medan den mer varaktiga 
tacksamheten förutsätter att 
man är uppmärksam på de 
små sakerna och ger dem 
värde.

Det är där min nyårsam-
bition kommer in. Jag ska bli 
mer öppensinnad, komma 
ihåg att stanna upp och 
framför allt: inte låta gnället 
breda ut sin fula skugga över 
mina oskrivna dagar.

JOHANNA ROOS
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Högsäsong för gnällspikar

Stödföreningen Vaken beviljar ekonomiska bidrag
till föreningar och organisationer som skapar nya

kreativa aktiviteter för barn och unga i Ale kommun.

Ansökningshandlingar finns att hämta
på www.vakna.ale.se (fliken Stödföreningen).

Vi beehöveer er aansökkan seenastt tisdaag 299 januuari 22013.

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

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

Nu kan du verkligen sälja
din bostad på prov!  

NYHET 2013: ”SNART TILL SALU”

Sälja din bostad?
Nu kan du testa marknadsintresset utan att göra försäljningen offentlig.

Köpa ny bostad?
Registrera dig på HittaHem.se och få förhandsinformation om bostäder som ska säljas.

Axelssons kan som enda mäklarföretag i Ale erbjuda denna unika tjänst som
visar din bostad som ”Snart till salu”. Vi kan i ett tidigt skede sälja din bostad på prov!

Kontakta oss för mer information på tel 0303-74 66 90.

AXELSSONS I SAMARBETE MED
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Utmarksv. 20, KUNGÄLV.   Tel. 0303-24 62 50   Öppet: Vard 10-18 • Lörd 10-14• Lörö d 10-14d 10-11818 • Löö

SKATTESÄNKNING 
FÖR ALLA 65+!

Ring 0303-24 62 50 
och boka din tid.

OBS! Uppge ”ALE”
vid tidsbeställning
Välkommen!

Felställning i fötterna orsakar 
många följdproblem i fot, knä, 
höft, rygg och nacke.
Individuellt anpassade 
inlägg skapar balans och 
rätar upp felställningen.

PROVA 
INLÄGG!
Nu endast 1300:- | Ord.1800:-

    NU 

1300:- 
Gäller t.o.m. 
28/2 2013

NORMAL PRONATION

NOL. Det fi nns stora 
brister i historiekun-
skapen om vårt eget 
land. 

Det menar Krister 
Kronlid, S-politiker i 
Uddevalla och lokal re-
presentant för fackför-
bundet Kommunal, som 
debuterar med boken 
”Morfar föddes i en 
diktatur”.

På måndag gästar 
han Folkets hus i Nol.

– Den svenska diktaturen är 
bara två generationer bort. 
Det är nära i tiden och därför 
extra beklämmande att vi 
tar så mycket för givet och 
glömmer att det ofta varit en 
strid på kniven. 

Krister Kronlid menar 
att samtidigt som vi lever i 
en modern upplyst tid kan 
väldigt lite om vårt eget 
land. Det vill han råda bot 
på genom sin bok ”Morfar 
föddes i en diktatur”, en his-
toriebok skriven som en bio-
grafi om det moderna Sveri-
ges framväxt. 

– Historien behöver 
berättas på ett sätt som gör 
att människor kan känna igen 
sig, ur den lilla människans 
perspektiv. Andemeningen 
är att den lika gärna skulle 
kunna handla om din morfar 
eller din farfar. 

I hans debutbok möter 
vi fattigdom, dödsfall och 
utauktionerade barn, men 
också samhällsbyggare och 
en evig kamp för ett bättre 
liv. 

– Jag väntade mig att folk 
skulle bli berörda, men den 
har väckt mycket mer käns-
lor än jag kunnat ana. Efter 
föredraget kommer folk ofta 
fram och ställer frågor. En 
del har också egna historier 
de vill berätta. 

Under våren 2013 är Kris-
ter Kronlid ute på en bok-
turné som ABF Sydvästra 

Götaland håller i och mån-
dagen den 28 januari har det 
blivit Ales tur då han besöker 
Folkets hus i Nol. 

– Jag har ingen större 
koppling till Ale egentligen, 
förutom att jag har några 
vänner där. Sedan har jag 
kommit i kontakt med en 
del folk genom kommunal-
arbetarförbundet. Jag tror 
och hoppas på att många 
kommer.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Krister Kronlid (S) besöker Nol under bokturné 

Fyller luckor i historien

Debuterar som författare. ”Morfar föddes i en diktatur” är 
titeln på Uddevalla-politikern Krister Kronlids debutbok. På 
måndag berättar han om den i Folkets hus i Nol. 

Måndag-torsdag 09-18
Fredag               09-16
Lunchstängt 12-13

Kampanjerbjudanderna gäller på ordinarie pris och kan ej kombineras med andra erbjudande. 
Vi reserverar oss för ev. tryckfel.

Nu gör vi 

plats i utställningen 

för årets nyheter! 

Kanonpriser 
på utställnings-

exemplar!

på produkter från Noro
t o m 24 februari 2013

20% 
rabatt
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Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller avtal. Bränsleförbrukning blandad körning 4,3–7,4 l/100km. CO2 utsläpp blandad körning 114–174 g/km. Miljöklass Euro 5. *Provkör valfri Opel och fråga din Opel-säljare om en tävlingskod och skriv in den på tavlamedopel.se, 
tillsammans med din motivering. Lycka till!. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. 5 års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti + 3 års förlängd garanti. Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 10 000 mil på fem år. 

Filaregatan 7, Kungälv, 
Måndag–Fredag 9–18, Lördag 11-15, 0303-20 86 00.  

års
nybils-
garanti

INTE EN I MÄNGDEN

HELT NYA OPEL MOKKA!  Från 179 900 kr

Finansieringsränta

4,95%
Vinterhjul på köpet!

Värde 9 900 kr.

Introduktionserbjudande:

Komfortpaket 1 900 kr
Ord pris 9 900 kr

Astra 1.6 Enjoy 115 hk med bl a:
 Förarpaket

Finansieringsränta

4,95%Vinterhjul på köpet!

Värde 9 900 kr.

Från 

159 900 kr
Opel Astra toppar redan DEKRA:s kvalitetsrapport över 
begagnade bilar, en rapport baserad på över 15 miljoner
inspektioner av mer än 230 olika bilmodeller. Nu vrider vi 
upp nivån ytterligare med vår nya Astra. 

NYA OPEL ASTRA

www.kongahallabil.se

Nytt och begagnat! Kanonpriser!
Kungälv, Kareby. Tel. 0303-22 20 01 • Öppet Mån-fred 10-18, Lörd 11-15 • www.karebybil.se

KOMFORTPAKET PÅ KÖPET KOMFORTPAKET PÅ KÖPETKOMFORTPAKET PÅ KÖPET

OBS! 7-SITS

ORD. PRIS 367.900 KR JUST NU 334.900 KR ORD. PRIS 213.900 KR JUST NU 188.900 KR ORD. PRIS 282.900 KR JUST NU 247.900 KR
LÄGG TILL 21.000 KR FÖR DIESEL



Inklusive syntest 
Båge • Fodral

Svennes 
Ur & Optik
G L A S Ö G O N H U S E T

Västra gatan 68, Kungälv 
Tel 0303-101 58

Enkelslipade   400:-

Fr 800:-Dubbelslipade

Fr 1.800:-Progressiva

Bowla och ät gott hos oss!
Vi har fullständiga rättigheter

Alla kan slå en strike!

Nu hittar ni oss även på Facebook
Nordmannatorget Kungälv • Tel: 0303-163 45

 www.nordmannabowling.se

PREMIÄR FÖR 
NYA AURIS
26-27 JANUARI KL 11-15. 
VÄLKOMMEN TILL TOYOTA KUNGÄLV!

Oavsett om du väljer bensin-, diesel- eller hybridalternativet, så gör du ett tydligt 
vägval – mot ett bättre bilägande med högre kvalitet och bättre bränsleekonomi. 
Det nya formspråket, de genomtänkta materialvalen och allt bra som kommer med 
köpet av en Toyota vittnar om en bil byggd för människor. En lite mänskligare bil.

125
CO2 G/KM

FRÅN

5,4
L/100 KM

FRÅN PRIS

189.900 kr
FÖRMÅNSVÄRDE

1.396 kr

Nya Auris 1,6 Activepaket.

FINANSIERING VIA TOYOTA FINANCIAL SERVICES; FÖRDELSLÅN: 36 MÅNADER, 30% KONTANT, 45% RESTSKULD, RÖRLIG RÄNTA 5,49% 
(MÅNAD-ÅR), UPPLÄGGNINGS- OCH AVIAVGIFTER TILLKOMMER. LEASING: 36 MÅNADER, 30% FÖRSTA FÖRHÖJD HYRA, 45% RES-
TVÄRDE, BASERAT PÅ RÖRLIG RÄNTA (MÅNAD -ÅR), UPPLÄGGNINGS- OCH AVIAVGIFTER TILLKOMMER, EFFEKTIV RÄNTA 6,23-6,54%. 
FÖRMÅNSVÄRDE VID 50% MARIGINALSKATT. VÄRDEN FÖR BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH CO2 -UTSLÄPP GÄLLER BLANDAD KÖRNING 
MILJÖKLASS EURO5/HYBRID. VI RESERVERAR OSS FÖR EV ÄNDRINGAR/ AVVIKELSER. BILARNA PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTADE.

Bultgatan 42, Rollsbo industriområde
Tel 0303-24 57 70  www.toyotakungalv.se
Mån - Fre 9-18, Lör 11-14 
Verkstad Mån - Fre 7-17

Bissan Mikaela Therese Lisa Madde Annika

Följ oss även 
på facebook

Västra gatan 59, Kungälv | 0303-106 19 | www.jeanetteoco.se

Efter lite ledighet är vi nu tillbaka riktigt laddade!

Ring gärna och boka tid!

Öppettider: Mån-fre 10-18, Lördag 10-15
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TVÄRDE, BASERAT PÅ RÖRLIG RÄNTA (MÅNAD -ÅR), UPPLÄGGNINGS- OCH AVIAVGIFTER TILLKOMMER, EFFEKTIV RÄNTA 6,23-6,54%. 
FÖRMÅNSVÄRDE VID 50% MARIGINALSKATT. VÄRDEN FÖR BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH CO2 -UTSLÄPP GÄLLER BLANDAD KÖRNING 
MILJÖKLASS EURO5/HYBRID. VI RESERVERAR OSS FÖR EV ÄNDRINGAR/ AVVIKELSER. BILARNA PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTADE.

Bultgatan 42, Rollsbo industriområde
Tel 0303-24 57 70  www.toyotakungalv.se
Mån - Fre 9-18, Lör 11-14 
Verkstad Mån - Fre 7-17

Bissan Mikaela Therese Lisa Madde Annika

Följ oss även 
på facebook

Västra gatan 59, Kungälv | 0303-106 19 | www.jeanetteoco.se

Efter lite ledighet är vi nu tillbaka riktigt laddade!

Ring gärna och boka tid!

Öppettider: Mån-fre 10-18, Lördag 10-15

VÄLKOMMEN TILL FOREX BANK
Västra gatan 67, Kungälv, tel 0303-21 11 30

Mån–fre10–18, lör 10–15 
www.forex.se

Bultgatan 13 B, Rollsbo   
Kungälv  
Telnr 070-810 65 35  
kungalv@crawfordcenter.com

Garageportar  
med automatik från  

Crawford 

fr 11.400:-

Södra Gränden 1, KUNGÄLV Telefon 100 34

          ONSDAG 
23 JAN. KL.17.00-21.00
Start  

Välkommen in!  
Lena 

med personal

På onsdag 

märker vi om i 

butiken mellan 

kl. 10-17...

(då är butiken stängd)

17.00 slår vi upp 

dörrarna igen!!

Vi har då öppet 

17-21 för dig!!

...hm....16.30...kan suga 
spagetti i max 15 minuter till...
...sedan öppnar ju Skoherloff!! Lady & Lufsen...så romantiskt! 

Men just idag hade det passat 
bättre med ”Fast Food”... 

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

Västra Gatan 69, Kungälv • Mån-fre: 10-18, Lör 10-15 • Tel: 0303-92415 • www.ewas.nu

F.d. Boutique Nilla & HerrcityVårnyheter är redan på plats i butiken!

REA 50-75% RABATT
Gäller på ordinarie pris
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Svepande sensuella lin-
jer i kombination med 
en välskulpterad rumpa 
och uppkäftig front är 
vad som kännetecknar 
nya Renault Clio.

Det var för 23 år se-
dan som modellen såg 
dagens ljus och mycket 
har hänt sedan starten 
1990. 

Tolv miljoner exem-
plar har lämnat fabri-
ken och Clion har även 
blivit utsedd till ”Årets 
Bil” inte mindre än två 
gånger.

Får man vara lite taskig eller 
snarare ärlig så har de tidi-
gare generationerna bjudit 
på ett något slätstruket 
intryck. Nya Renault Clio är 
något helt annat och vi begav 

oss till italienska Florens för 
att provköra årets hetaste, 
och måhända säkraste, fran-
syska. Den populära små-
bilen har nämligen kammat 

hem full pott i Euro NCAP:s 
krocktester.  

Liten, nätt & lätt
Utseendet är tufft för att inte 
säga kaxigt och ögat låter sig 
först luras att det är en två-
dörrars coupé. Fransmän-
nen har nämligen knyckt 
designtricket med att ha 
dolda bakre dörrhandtag. 
Fronten med den lätt välvda 
motorhuven möter de stora 
strålkastarna som nu även 
begåvats med LED-ljus. 

Bakpartiet är kanske inte 
designmässigt lika starkt som 
resten av bilen, men avgöran-
det ligger ju alltid i betrakta-
rens ögon. Inredningen är 
elegant med bekväma säten 
och kanske ska vi säga ett sär-
skilt tack för att instrumen-
ten sitter bakom ratten och 
inte i en centrerad ”bula” 

på instrumentpanelen som i 
Renault Twingo. 

Nu har hastighetsmäta-
ren stora, tydliga digitala 
siffror och den är flankerad 
av en analog varvräknare till 
vänster och bränslemätare 
till höger. Dessutom finns 
ett multimedia-system med 
integrerad sjutums pekskärm 
som går utmärkt att koppla 
upp mot internet. 

Trepip imponerar
Under huven är den största 
nyheten att Renault Clio 
erbjuds med trecylindriga 
maskiner. Den lilla turbo-
laddade bensintrean på 90 
hästar dricker bara 0,45 liter 
milen och har ett fjuttigt 
utsläpp på 104 gram per kilo-
meter. Ännu fjuttigare är die-
selversionen dCi 90 som bara 
behöver 0,34 liter milen och 

har ett utsläpp på 90 gram. 
För att göra det hela än 

mer krångligt så erbjuds 
även båda dessa motorer i en 
ultragrön version med högre 
utväxling och bättre aero-
dynamik och vips står det 
”Optimized” efter modell-
beteckningen. Om du är ute 
efter den billigaste grund-
modellen á 129 900 kronor 
så ingår dock en gammal 
bekant bensinfyra på 75 häst-

krafter vars soppaförbruk-
ning är hela 0,55 liter milen. 

Å andra sidan skulle vi 
aldrig komma på tanken att 
välja bort den nya bensin-
trean som går osedvanligt 
mjukt med diskret stämma. 
Det rör sig om 10 000 extra 
i pengar fast betydligt mer i 
körglädje!

STAFFAN SWEDENBORG
JOHANNES GARDELÖF

Årets hetaste fransyska?

RENAULT CLIO ENERGY TCE 90 AUTHENTIQUE

Motor: 3-cyl bensinmotor med 
enkel överliggande kamaxel och 
fyra ventiler per cylinder. Max 
effekt: 90 hk vid 5 250 varv/minut. 
Max vridmoment: 135 Nm vid 2 500 
varv/minut.  
Kraftöverföring: Motorn fram, 
framhjulsdrift. 5-växlad manuell.    
Fjädring: Skruvfjädring och 
krängningshämmare runt om. 
Fram: McPherson-fjäderben. Bak: 
Torsionsaxel.
Styrning: Kuggstång med elservo. 
Vändcirkel: 10,6 meter.  
Bromsar: Skivbromsar fram och 
trummor bak. ABS. Antispinn/sladd.  

Mått/Vikt: (cm/kg) Axelavstånd 
259, längd 406, bredd 173, höjd 145. 
Tjänstevikt 1 084. Bränsletank 45 
liter.   
Prestanda: Toppfart 182 km/h. Ac-
celeration 0-100 km/h 12,1 sek. 
Förbrukning/Miljö: 4,5 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
104 g/km.
Pris: 139 900 kronor exkl. luftkon-
ditionering.  
Plus för: Formgivningen sticker 
ut, snygg/välbyggd interiör, trevlig 
motor
Minus för: Luftkonditionering 
kostar 5 900 kr extra

Renault Clio Energy TCe 90 Authentique.

Anmälan görs via info@aleibf.se 
eller till Hans Westerlind tel. 0303-74 29 45

Deltagare: Ales skolklasser år 1-9. Mixade lag med 5 spelare (ingen målvakt) 
varav 2 pojkar och 2 flickor på planen samtidigt. Obegränsat antal avbytare.

Prisindelning

1:a pris:  2.000:-  årskurs 7-9
 1.500:- årskurs 4-6
 1.200:- årskurs 1-3
2:a pris:    800:- alla årskurser
Prispengarna går oavkortat till klassen, ex skolresa

Preliminära 
speltider
Fredag 15.00-22.00

Lördag 07.00-22.30

Söndag 07.00-19.00

Fredag-söndag 15-17 februari i Ale Gymnasium

skolcupen2013@aleibf.se senast 3/2. 

SPORTLIFE SKOLCUP

För 16:e 

året i rad

InnebandyNi har väl anmält er?
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LILLA EDET. Att få till 
stånd ett nytt skat-
teutjämningssystem 
har länge varit en 
hjärtefråga för Jörgen 
Hellman (S), före detta 
kommunalråd i Lilla 
Edet men numera riks-
dagsledamot i fi nansut-
skottet.

Nu ser hans önskan 
ut att bli verklighet.

Skulle nuvarande 
förslag gå igenom blir 
Lilla Edets kommun en 
av de stora vinnarna 
och skulle från och med 
2014 få tillbaka 2 126 
kronor per invånare och 
år.

Jörgen Hellman har suttit 
med i riksdagens finansut-
skott sedan 2006. Kopp-
lingen till Lilla Edet är ändå 
tydlig som revisor för kom-
munen. Han följer den lokala 
debatten genom att läsa pro-
tokoll och redovisningar.

– Min vardag i riksdagen 
består av ekonomi och utred-
ningar i alla dess former. Det 
är trots allt ekonomin som 
styr det mesta inom politi-
ken, förklarar Jörgen Hell-
man.

Jörgen Hellman har länge 
förespråkat ett nytt skatteut-
jämningssystem. Han menar 
att gällande system är förle-
gat och behöver göras om.

– Landets kommuner och 
landsting har inte likvär-
diga förutsättningar för att 
bedriva verksamhet, anser 
Hellman och fortsätter:

– I vissa kommuner bor 
folk som tjänar mycket 
pengar, i andra kommuner 
finns det dem som tjänar lite, 
i en tredje bor det många 
pensionärer och i en fjärde 
är det relativt barntätt. Bero-
ende på hur strukturen ser ut 
har kommunerna och lands-
tingen olika kostnader att 

driva jämförbar verksamhet.
Det nuvarande skatteut-

jämningssystemet har tilläm-
pats sedan slutet av 90-talet. 
Tiderna har dock förändrats 
och därför välkomnar Jörgen 
Hellman ett nytt system.

– Tidigare så lutade man 
sig emot att barn som bodde 
på landsbygden inte gick lika 
lång tid i förskolan. Så är det 
inte idag och därför kompen-
seras inte småkommunerna 
för den tid och den perso-
nalkostnad som finns i rea-
liteten. Detta är ett exempel 
där förutsättningarna mellan 
kommuner skiljer sig åt.

Gehör
Utredningen till det nya 
skatteutjämningssystemet 
fick gehör hos en parlamen-
tarisk majoritet. Förslaget är 
nu ute på remiss hos kommu-
ner och landsting och i sep-
tember fattas beslut i frågan. 
Det skulle innebära att ett 
nytt skatteutjämningssystem 
kan träda i kraft 1 januari 
2014.

– Det finns en sak som 
skiljer sig från utredningen, 
där regeringen har gått in 
och ändrat. Vi har därför lagt 
ett motförslag. Det handlar 
om inkomstutjämningen på 
en miljard kronor som alli-

ansregeringen vill fördela på 
Stockholms läns landsting 
och ett tiotal kommuner i 
stockholmsområdet. Vi anser 
att den extra miljarden ska gå 
till alla som förlorar och inte 
bara till några få. Varför ska 
Stockholms läns landsting 
kompenseras och inte Västra 
Götalandsregionen?

Ingemar Ottosson (S) är 
kommunalråd i Lilla Edets 
kommun och han är av för-
ståeliga skäl mycket positivt 
inställd till förslaget på ett 
nytt skatteutjämningssystem. 
Tillskottet skulle innebära 
26,7 miljoner kronor årligen 
i den kommunala kassan.

– För vår del betyder det 
att vi får mer pengar att röra 
oss med, i runda slängar 
26-27 miljoner kronor, vilket 
skulle underlätta arbetet med 
mål- och resursplanen, säger 
Ottosson.

Hur tycker du att peng-
arna bäst bör användas?

– Vi måste ta tillvara på 
den här chansen och använda 
pengarna förståndigt, skapa 
ett stabilt resultat över tid. 
Först och främst måste riks-
dagen fatta beslut i ärendet 
och det sker till hösten.

SPF Göta Älvdalsbygden 
inledde 2013 med grötfest 
den 16 januari. Ett 50-tal 
medlemmar hade hittat till 
Missionskyrkans cafélokal 
i Lilla Edet.

Eftermiddagens pro-
gram inleddes med en 
utförlig information om 
Hörcentralens verksam-
het i Vänerparken. Efteråt 
intogs gröten och skink-

smörgås. Allt iordnings-
ställt av de flinka damerna 
i köket.

Fyra ungdomar från 
Lilla Edets musikskola 
underhöll med sång och 
musik, allt från visor till 
klassisk musik. Träffen 
avslutades med kaffe och 
kaka och lotteri. 

❐❐❐

Grötfest med SPF Göta Älvdalsbygden

– Lilla Edet en vinnare i nya förslaget

Utjämningssystem som skapar rättvisa

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Det tidigare kommunalrådet i Lilla Edet, Jörgen Hellman (S), är sedan 2006 ledamot i fi -
nansutskottet. Han är en av förespråkarna till det nya skatteutjämningssystemet som skulle 
innebära att Lilla Edet från och med 2014 får tillbaka 2 126 kronor per invånare och år.

&AleLilla
Edet

TURISTORGANISATION

Tillsammans är vi starka!

TILL ALLA FÖRENINGAR I ALE OCH LILLA EDET

Om du vill vara med och utveckla Ale och 
Lilla Edet, och därmed din egna förening, 

tveka inte att bli medlem!

Skicka ett mejl till turism@gotaalv.com eller 
ring oss på 0725-22 27 66 så sänder vi alla uppgifter 
om ansökan och vad medlemskapet kan ge dig för 

fördelar.

Ni som vill vara med och synas med era 
evenemang på både kommunhemsidor och 
Göta älv turisms hemsida ges här tillfälle att 

bli medlem. 

Foto: Pelle Dalberg
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HANDELSUTVECKLING
Plats: Kommunhuset, Lilla Edet

Tisdag 29 januari kl. 18.30 (Stormöte)
Tisdag 5 mars kl. 8 (Handlarfrukost på Folkets Hus)

FÖRETAGSCENTRUM
Mingla och lär känna andra företagare. Alla företag 
är välkomna, nya, gamla, blivande, intresserade
Plats: meddelas senare, frukostmöte kl. 8.00

Tisdag: 19 februari (tema ej klart)
Tisdag: 7 maj (tema ej klart)

STARTA EGET-INFORMATION
Plats: Kommunhuset, Lilla Edet

Tisdag 5 februari kl. 18 (Nystartat aktiebolag –  
Skatteverket)
Tisdag 26 feb kl. 18 (Starta eget – Nyföretagarcentrum)
Tisdag 23 april kl. 18 (Starta eget - Nyföretagarcentrum)

SKATTEINFORMATION
Plats: Kommunhuset, Lilla Edet

Tisdag16 april kl. 18 (Deklarera enskild nä-
ringsverksamhet - Skatteverket)

ALE & LILLA EDETS TURISTORGANISATIONEN

Tisdag: 16 april, kl. 19 (Årsmöte)
Tisdag: 14 maj, kl. 18.30 (Medlemsmöte)

LENK
Lilla Edets Nätverkande Kvinnor (LENK) är ett kvinnligt 
affärsnätverk som vill bidra till kompetensutvecklingsmöj-
ligheter, utökad företagssamverkan och breddat kontaktnät 
för kvinnliga företagare och blivande, kvinnliga företa-
gare. Nätverket skall främja kvinnors företagande, tillväxt 
och vinst genom samarbeten och erfarenhetsutbyten
Plats: meddelas senare

Onsdag 20 mars kl. 18 (Årsmöte) 
Tisdag 23 april kl. 18 (Försäkringa för företagare)
Onsdag 29 maj kl. 18 (Våravslutning)

LENK FRUKOSTTRÄFF
Sista fredagen i varje månad träffas medlemmar i 
LENK på Café Lyktan kl 08.00. Ingen föranmälan.
Syftet är att nätverka, etablera kontakter och få en 
trevlig start på dagen. Var och en betalar för sig. 
Plats: Café Lyktan

Fredag 25 jan kl. 8
Fredag 22 feb kl. 8
Fredag 26 april kl. 8
Fredag 31 maj kl. 8

PLANERADE FÖRELÄSNINGAR UNDER VÅREN
Gerillamarknadsföring - Inspiration i konsten att mark-
nadsföra små företag med små budgetar. En föreslä-
nings av Redaktionen kommer att planeras in under 
våren. Tid och plats meddelas längre fram i vår.  

Handelsutveckling
STORMÖTE HANDELSUTVECKLING

29 januari kl 18.30, Kommunhuset
Hur hanterar vi handelsfrågor och han-
delsaktiviteter i kommunen? Du som är 
företagare i Lilla Edets kommun väl-
komnas att delta i den och andra frågor 
vid årsmötet. Lyssna till trender inom 
samhälls- och centrumutvecklingen. 
Anmäl dej till kajsa.jernqvist@lillaedet.se 
senast 25 januari.

Turismutveckling

Till dig som är eller planerar att bli företagare.
Våren 2013 är fylld med aktiviteter riktat till dig som driver eller planerar att starta företag i Lilla Edets kommun. Här presenteras ett 

urval av föreläsningar, nätverksträffar och utvecklingsmöten. Se gärna lillaedet.se för mer och uppdaterad information.

ÅRSMÖTE ALE OCH LILLA EDETS 
TURISTORGANISATIONEN

16 april kl 19, Repslagarmuseet, Älvängen
Vill du vara med och utveckla turismen i 
Ale och Lilla Edet? Välkommen att delta 
vid turistorganisationens årsmöte eller vid 
vårens medlemsmöte. Välkommen att höra 
av dig till turism@gotaalv.com.

LILLA EDET. Moderater-
nas Camilla Walters-
son Grönvall och Peder 
Engdahl har lämnat in 
en motion till fullmäk-
tige.

De vill att kommunen 
utan vidare dröjsmål 
utreder möjligheterna 
om ett helt mot vid 
Lödöse Södra.

– Vi kan bara kon-
statera att dagens 
trafi ksituation inte 
är tillfredsställande 
och det bromsar upp 
utvecklingen i kommu-
nens södra del, säger 
Camilla Waltersson 
Grönvall.

Riksdagsledamoten Camilla 
Waltersson Grönvall, som 
fortfarande har en plats i 
Lilla Edets kommunfullmäk-
tige, gjorde i förra veckan 
ett par arbetsplatsbesök i 
Lödöse tillsammans med 

oppositionsrådet Peder Eng-
dahl. Tillsammans besökte 
de Snickar Carlsson och 
Matkassen.

– Två aktörer som arbetar 
väldigt hårt för att utveckla 
närmiljön. Det är dessutom 
två näringsidkare med en 
väldigt stark framtidstro, 
säger Camilla Waltersson 
Grönvall.

Katastrofal skyltning
Den moderata duon fortsatte 
sedan till Lödöse Södra. Den 
nya tågstationen innebär 
oanade möjligheter för Lilla 
Edets kommun att växa, men 
allting är inte frid och fröjd 
infrastruktursatsningen till 
trots.

– Skyltningen på sträckan 
är katastrofal, det är slö-
seri med skattemedel, anser 
Peder Engdahl och tar 
som exempel att det saknas 
anvisning till tågstationen i 
Lödöse.

– Det är under all kritik 
och Trafikverket måste 
omgående ta tag i problemet. 
Vill man få folk att åka kol-
lektivt så måste det finnas 
en ordentlig hänvisning om 
hur man ska kunna ta sig till 
stationen. Det gäller såväl 
södergående som norrgå-
ende trafik, säger Engdahl.

Ett annat problem som 
Peder Engdahl vill lyfta fram 
är avsaknaden av en vänthall 
vid tågstationen.

– Det är dålig samhällspla-
nering från dag ett. Vi måste 
inom rimlig tid få till en pro-
visorisk vänthall där resenä-
rerna kan vistas i väntan på 
tåget. För mig handlar det 
inte bara om bekvämlighet 
utan jag väger också in säker-
hetsaspekten.

På ämnet säkerhet finns 
det ytterligare ett ärende 
att dryfta för kommun-
ledningen. Busstationen 
har som Peder Engdahl 
uttrycker det hamnat på fel 
sida om spåret.

– Ett tankefel! Tåget har 
vänstertrafik medan bussarna 
stannar på stationens högra 
sida. Det har fått till följd att 
många ungdomar springer 
över rälsen och hoppar upp 
på perrongen på andra sidan 
då de ska med tåget. Det får 
absolut inte hända någon 
olycka innan åtgärd vidtas.

Att skapa en trafiksäker 

lösning och senare även få 
till stånd ett helt mot, och 
inte ett halvt som fallet är 
idag, vore ingen orimlighet 
enligt Camilla Waltersson 
Grönvall.

– Lilla Edets kommun 
kommer att vara en av de 
stora vinnarna när det nya 
ska t teu t j ämnings sy s te -
met verkställs nästa år. Det 
kommer att generera drygt 

20 miljoner kronor i den 
kommunala kassan. Kom-
munen måste ansvarsfullt 
förfoga över dessa medel och 
investera klokt.

Några nya besked när 
det gäller flaskhalsarna på 
E45, Torpabron och Göta?

– Infrastruktursproposi-
tionen lades fram i höstas 
och är ute på remiss. Nu ska 
regionen komma överens 

och nästa vår fattas beslut i 
ärendet. Jag är oerhört för-
hoppningsfull och tror att 
inom några år så har vi en 
fullt utbyggd E45, avslutar 
Camilla Waltersson Grön-
vall.

– Moderaterna kritiska till dagens trafi ksituation

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Camilla Waltersson Grönvall och Peder Engdahl gläds över den nya tågstationen i Lödöse. 
Däremot är de kritiska till skyltningen då hänvisning till stationen saknas på E45. Tillsam-
mans har den moderata duon också skrivit en motion för att få till stånd ett helt mot vid 
Lödöse Södra.

PRO Hjärtum-Väster-
landa PRO-förening höll 
sitt första månadsmöte för 
året i Pilgården.

Ordförande Berth 
Andersson öppnade mötet 
med information om kom-
mande aktiviteter. Tage 

Lindell visade en av honom 
tagen film från vårt 60-års-
jubileum. Som avslutning 
visade Birgitta och Göran 
prov på gammaldans.

Lennart Eriksson
PRO Hjärtum-Västerlanda 

PRO-möte på Pilgården

Vill se ett nytt mot vid Lödöse Södra
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Månadens energitips
Stäng av alla apparater med ström-

brytare eller koppla dem till ett gren-
uttag med strömbrytare så du lätt kan 

stänga av dem. 

Vill du förbättra relationen 
till ditt barn?

Vill du få stöd i din föräldraroll och minska 

konfl ikterna hemma? Då är vårens föräldra-

utbildning Komet något för dig! Komet fi nns 

för dig med barn 3-11 år (Föräldrakomet) 

eller barn/ungdom 12-18 år (Ungdoms-

komet). Utbildningen riktar sig till dig som 

bor i Lilla Edets kommun och deltagandet är 

kostnadsfritt.

KONTAKT

Föräldrakomet: Annika M Ericson,  

telefon: 0520-65 96 50 

Ungdomskomet: Bertil Nylen, 

telefon: 0520-65 97 92 

Du kan anmäla dig via lillaedet.se
Läs även mer på kometprogrammet.se

Lilla Edets kommun har ett samarbetsavtal med de tolv 

andra kommunerna inom Göteborgsregionen (GR). 

Det innebär att elever kan välja att söka till valfri 

gymnasieskola och valfritt nationellt program inom 

följande kommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, 

Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, 

Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Alla elever i 

Västra Götaland har även rätt att söka till någon av 

Västra Götalandsregionens sju naturbruksskolor

FRISTÅENDE SKOLOR

Till fristående skolor är det helt fritt att söka oavsett 

kommun. Elever kan också söka gymnasieutbildning i 

kommunala/landstingsskolor utanför Lilla Edets 

kommuns samverkansområde.

ANSÖKAN 

För val inom samverkansområdet fi nns instruktioner hur du 

ansöker på www.indranet.se Via indranet skickas ansökan 

digitalt in till gymnasieantagningen. Sista ansökningsdag är 

1 februari. 

VAL UTANFÖR SAMVERKANSOMRÅDET

Val utanför samverkansområdet gör du på pappersansökan. 

Ansökan lämnas till studievägledaren. Om du söker via 

studievägledare lämnar du ansökan till henne det datum 

som skolan har bestämt. Ansökan fi nns på www.indranet.se 

eller hos studievägledaren.

Ny renhållningstaxa i kommunen
Sedan årsskiftet gäller en ny renhållningstaxa i Lilla Edets 
kommun. Det innebär bland annat vissa förändringar i 
abonnemangsavgifter och inträde till återvinningscentralen. 

De största förändringar i taxan är:

åter-

vinningscentralen i Göta. 

tätare hämtintervall blir dyrare.

GÖTA ÅTERVINNINGSCENTRAL – 6 FRIA BESÖK PER ÅR OCH KORT

Från och med 1 januari införs 6 fria besök per kort och ka-

lenderår, därefter kostar det 200 kr inkl. moms per besök.

ÅVC-kort införs nu även för dig som bor i bostadsrätt eller 

hyresrätt. Korten delas ut till den som har abonnemanget, 

dvs hyrsvärden eller bostadsrättsföreningen. Varje hyresvärd/

förening tilldelas ett kort per var tredje medlem/hyresgäst. 

Det är upp till hyresvärden/föreningen att själv reglera ut-

låning av kort och eventuell kostnadsfördelning av besök 

som överstiger de sex fria besöken.

FÖRÄNDRADE ABONNEMANGSTAXOR

Abonnemangstaxan förenklas från och med årsskiftet och 

vissa gamla abonnemang utgår. Alla abonnemang som utgår 

fl yttas automatiskt över till ett nytt abonnemang. Du som 

fått nytt abonnemang har möjlighet att kostnadsfritt byta till 

annat abonnemang än det föreslagna. 

AVGIFT VID BYTE AV ABONNEMANG

Det kommer att kosta att byta abonnemang framöver i och 

med den nya taxan, men abonnenter som fl yttas enligt listan 

kan göra ett (1) kostnadsfritt abonnemangsbyte. Har du 

frågor på detta eller vill ha ett annat abonnemang än det som 

du fl yttas till, kontakta då kundtjänst 0771-888 888.

Första perioden med den nya kollektiv-

trafi ken har tyvärr inneburit en hel del 

problem. Det beror till stor del på att både 

matarbussar och tåg har för korta tider för 

byten vilket gör att minsta störning kan få 

stor påverkan. Västtrafi k har därför förlängt 

restiden för buss 421 vilket ger mer tid till 

sträckan Trollhättan – Lödöse. Det gör det 

möjligt för bussarna att i vissa fall vänta in 

tågen.

Flera åtgärder är på gång för att förbättra 

bland annat tågens punktlighet. Följ vad 

som händer på Västtrafi ks nyhetssida 

www.vasttrafi k.se. 

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

Evenemang och aktiviteter i kommunen

ÖPPET MÖTE FÖR FÖRENINGAR 

31 januari kl 17.15-19.00

Primärvårdsrehab, Lilla Edet 

Bedriver ni aktiviteter i er förening 

som kan passa för personer som fått 

Fysisk aktivitet på Recept (FaR®)? 

Eller kan ni tänka er att starta en 

kom igång-grupp med gympa, stav-

gång eller dylikt? Anmälan senast 

29/1: 0520-488870 eller e-post: 

ann-sofi .nilsson@vgregion.se

LOPPIS PÅ FAMILJECENTRALEN EKEN

1 februari kl 09.30-11.30

Fynda barnkläder, leksaker m.m. 

Kontakta familjecentralen om du vill 

sälja, telefon 0520-65 97 91.

VIOLINAFTON 
6 februari kl 19.00
Fuxernaskolans aula 

Framträdande av musikskolans 

elever. Välkommen!
 

Besök lillaedet.se för fl er 
evenemang och aktiviteter

Läs mer om hur du 
ansöker på lillaedet.se

Dags att söka 
gymnasieutbildning

Snart är det dags att söka till gymnasiet! Sista dagen 

att ansöka inom Göteborgsregionen är 1 februari.

Fler nyheter och mer 

information hittar 

du på lillaedet.se
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HANDELSUTVECKLING
Plats: Kommunhuset, Lilla Edet

Tisdag 29 januari kl. 18.30 (Stormöte)
Tisdag 5 mars kl. 8 (Handlarfrukost på Folkets Hus)

FÖRETAGSCENTRUM
Mingla och lär känna andra företagare. Alla företag 
är välkomna, nya, gamla, blivande, intresserade
Plats: meddelas senare, frukostmöte kl. 8.00

Tisdag: 19 februari (tema ej klart)
Tisdag: 7 maj (tema ej klart)

STARTA EGET-INFORMATION
Plats: Kommunhuset, Lilla Edet

Tisdag 5 februari kl. 18 (Nystartat aktiebolag –  
Skatteverket)
Tisdag 26 feb kl. 18 (Starta eget – Nyföretagarcentrum)
Tisdag 23 april kl. 18 (Starta eget - Nyföretagarcentrum)

SKATTEINFORMATION
Plats: Kommunhuset, Lilla Edet

Tisdag16 april kl. 18 (Deklarera enskild nä-
ringsverksamhet - Skatteverket)

ALE & LILLA EDETS TURISTORGANISATIONEN

Tisdag: 16 april, kl. 19 (Årsmöte)
Tisdag: 14 maj, kl. 18.30 (Medlemsmöte)

LENK
Lilla Edets Nätverkande Kvinnor (LENK) är ett kvinnligt 
affärsnätverk som vill bidra till kompetensutvecklingsmöj-
ligheter, utökad företagssamverkan och breddat kontaktnät 
för kvinnliga företagare och blivande, kvinnliga företa-
gare. Nätverket skall främja kvinnors företagande, tillväxt 
och vinst genom samarbeten och erfarenhetsutbyten
Plats: meddelas senare

Onsdag 20 mars kl. 18 (Årsmöte) 
Tisdag 23 april kl. 18 (Försäkringa för företagare)
Onsdag 29 maj kl. 18 (Våravslutning)

LENK FRUKOSTTRÄFF
Sista fredagen i varje månad träffas medlemmar i 
LENK på Café Lyktan kl 08.00. Ingen föranmälan.
Syftet är att nätverka, etablera kontakter och få en 
trevlig start på dagen. Var och en betalar för sig. 
Plats: Café Lyktan

Fredag 25 jan kl. 8
Fredag 22 feb kl. 8
Fredag 26 april kl. 8
Fredag 31 maj kl. 8

PLANERADE FÖRELÄSNINGAR UNDER VÅREN
Gerillamarknadsföring - Inspiration i konsten att mark-
nadsföra små företag med små budgetar. En föreslä-
nings av Redaktionen kommer att planeras in under 
våren. Tid och plats meddelas längre fram i vår.  

Handelsutveckling
STORMÖTE HANDELSUTVECKLING

29 januari kl 18.30, Kommunhuset
Hur hanterar vi handelsfrågor och han-
delsaktiviteter i kommunen? Du som är 
företagare i Lilla Edets kommun väl-
komnas att delta i den och andra frågor 
vid årsmötet. Lyssna till trender inom 
samhälls- och centrumutvecklingen. 
Anmäl dej till kajsa.jernqvist@lillaedet.se 
senast 25 januari.

Turismutveckling

Till dig som är eller planerar att bli företagare.
Våren 2013 är fylld med aktiviteter riktat till dig som driver eller planerar att starta företag i Lilla Edets kommun. Här presenteras ett 

urval av föreläsningar, nätverksträffar och utvecklingsmöten. Se gärna lillaedet.se för mer och uppdaterad information.

ÅRSMÖTE ALE OCH LILLA EDETS 
TURISTORGANISATIONEN

16 april kl 19, Repslagarmuseet, Älvängen
Vill du vara med och utveckla turismen i 
Ale och Lilla Edet? Välkommen att delta 
vid turistorganisationens årsmöte eller vid 
vårens medlemsmöte. Välkommen att höra 
av dig till turism@gotaalv.com.

LILLA EDET. Moderater-
nas Camilla Walters-
son Grönvall och Peder 
Engdahl har lämnat in 
en motion till fullmäk-
tige.

De vill att kommunen 
utan vidare dröjsmål 
utreder möjligheterna 
om ett helt mot vid 
Lödöse Södra.

– Vi kan bara kon-
statera att dagens 
trafi ksituation inte 
är tillfredsställande 
och det bromsar upp 
utvecklingen i kommu-
nens södra del, säger 
Camilla Waltersson 
Grönvall.

Riksdagsledamoten Camilla 
Waltersson Grönvall, som 
fortfarande har en plats i 
Lilla Edets kommunfullmäk-
tige, gjorde i förra veckan 
ett par arbetsplatsbesök i 
Lödöse tillsammans med 

oppositionsrådet Peder Eng-
dahl. Tillsammans besökte 
de Snickar Carlsson och 
Matkassen.

– Två aktörer som arbetar 
väldigt hårt för att utveckla 
närmiljön. Det är dessutom 
två näringsidkare med en 
väldigt stark framtidstro, 
säger Camilla Waltersson 
Grönvall.

Katastrofal skyltning
Den moderata duon fortsatte 
sedan till Lödöse Södra. Den 
nya tågstationen innebär 
oanade möjligheter för Lilla 
Edets kommun att växa, men 
allting är inte frid och fröjd 
infrastruktursatsningen till 
trots.

– Skyltningen på sträckan 
är katastrofal, det är slö-
seri med skattemedel, anser 
Peder Engdahl och tar 
som exempel att det saknas 
anvisning till tågstationen i 
Lödöse.

– Det är under all kritik 
och Trafikverket måste 
omgående ta tag i problemet. 
Vill man få folk att åka kol-
lektivt så måste det finnas 
en ordentlig hänvisning om 
hur man ska kunna ta sig till 
stationen. Det gäller såväl 
södergående som norrgå-
ende trafik, säger Engdahl.

Ett annat problem som 
Peder Engdahl vill lyfta fram 
är avsaknaden av en vänthall 
vid tågstationen.

– Det är dålig samhällspla-
nering från dag ett. Vi måste 
inom rimlig tid få till en pro-
visorisk vänthall där resenä-
rerna kan vistas i väntan på 
tåget. För mig handlar det 
inte bara om bekvämlighet 
utan jag väger också in säker-
hetsaspekten.

På ämnet säkerhet finns 
det ytterligare ett ärende 
att dryfta för kommun-
ledningen. Busstationen 
har som Peder Engdahl 
uttrycker det hamnat på fel 
sida om spåret.

– Ett tankefel! Tåget har 
vänstertrafik medan bussarna 
stannar på stationens högra 
sida. Det har fått till följd att 
många ungdomar springer 
över rälsen och hoppar upp 
på perrongen på andra sidan 
då de ska med tåget. Det får 
absolut inte hända någon 
olycka innan åtgärd vidtas.

Att skapa en trafiksäker 

lösning och senare även få 
till stånd ett helt mot, och 
inte ett halvt som fallet är 
idag, vore ingen orimlighet 
enligt Camilla Waltersson 
Grönvall.

– Lilla Edets kommun 
kommer att vara en av de 
stora vinnarna när det nya 
ska t teu t j ämnings sy s te -
met verkställs nästa år. Det 
kommer att generera drygt 

20 miljoner kronor i den 
kommunala kassan. Kom-
munen måste ansvarsfullt 
förfoga över dessa medel och 
investera klokt.

Några nya besked när 
det gäller flaskhalsarna på 
E45, Torpabron och Göta?

– Infrastruktursproposi-
tionen lades fram i höstas 
och är ute på remiss. Nu ska 
regionen komma överens 

och nästa vår fattas beslut i 
ärendet. Jag är oerhört för-
hoppningsfull och tror att 
inom några år så har vi en 
fullt utbyggd E45, avslutar 
Camilla Waltersson Grön-
vall.

– Moderaterna kritiska till dagens trafi ksituation

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Camilla Waltersson Grönvall och Peder Engdahl gläds över den nya tågstationen i Lödöse. 
Däremot är de kritiska till skyltningen då hänvisning till stationen saknas på E45. Tillsam-
mans har den moderata duon också skrivit en motion för att få till stånd ett helt mot vid 
Lödöse Södra.

PRO Hjärtum-Väster-
landa PRO-förening höll 
sitt första månadsmöte för 
året i Pilgården.

Ordförande Berth 
Andersson öppnade mötet 
med information om kom-
mande aktiviteter. Tage 

Lindell visade en av honom 
tagen film från vårt 60-års-
jubileum. Som avslutning 
visade Birgitta och Göran 
prov på gammaldans.

Lennart Eriksson
PRO Hjärtum-Västerlanda 

PRO-möte på Pilgården

Vill se ett nytt mot vid Lödöse Södra
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Månadens energitips
Stäng av alla apparater med ström-

brytare eller koppla dem till ett gren-
uttag med strömbrytare så du lätt kan 

stänga av dem. 

Vill du förbättra relationen 
till ditt barn?

Vill du få stöd i din föräldraroll och minska 

konfl ikterna hemma? Då är vårens föräldra-

utbildning Komet något för dig! Komet fi nns 

för dig med barn 3-11 år (Föräldrakomet) 

eller barn/ungdom 12-18 år (Ungdoms-

komet). Utbildningen riktar sig till dig som 

bor i Lilla Edets kommun och deltagandet är 

kostnadsfritt.

KONTAKT

Föräldrakomet: Annika M Ericson,  

telefon: 0520-65 96 50 

Ungdomskomet: Bertil Nylen, 

telefon: 0520-65 97 92 

Du kan anmäla dig via lillaedet.se
Läs även mer på kometprogrammet.se

Lilla Edets kommun har ett samarbetsavtal med de tolv 

andra kommunerna inom Göteborgsregionen (GR). 

Det innebär att elever kan välja att söka till valfri 

gymnasieskola och valfritt nationellt program inom 

följande kommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, 

Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, 

Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Alla elever i 

Västra Götaland har även rätt att söka till någon av 

Västra Götalandsregionens sju naturbruksskolor

FRISTÅENDE SKOLOR

Till fristående skolor är det helt fritt att söka oavsett 

kommun. Elever kan också söka gymnasieutbildning i 

kommunala/landstingsskolor utanför Lilla Edets 

kommuns samverkansområde.

ANSÖKAN 

För val inom samverkansområdet fi nns instruktioner hur du 

ansöker på www.indranet.se Via indranet skickas ansökan 

digitalt in till gymnasieantagningen. Sista ansökningsdag är 

1 februari. 

VAL UTANFÖR SAMVERKANSOMRÅDET

Val utanför samverkansområdet gör du på pappersansökan. 

Ansökan lämnas till studievägledaren. Om du söker via 

studievägledare lämnar du ansökan till henne det datum 

som skolan har bestämt. Ansökan fi nns på www.indranet.se 

eller hos studievägledaren.

Ny renhållningstaxa i kommunen
Sedan årsskiftet gäller en ny renhållningstaxa i Lilla Edets 
kommun. Det innebär bland annat vissa förändringar i 
abonnemangsavgifter och inträde till återvinningscentralen. 

De största förändringar i taxan är:

åter-

vinningscentralen i Göta. 

tätare hämtintervall blir dyrare.

GÖTA ÅTERVINNINGSCENTRAL – 6 FRIA BESÖK PER ÅR OCH KORT

Från och med 1 januari införs 6 fria besök per kort och ka-

lenderår, därefter kostar det 200 kr inkl. moms per besök.

ÅVC-kort införs nu även för dig som bor i bostadsrätt eller 

hyresrätt. Korten delas ut till den som har abonnemanget, 

dvs hyrsvärden eller bostadsrättsföreningen. Varje hyresvärd/

förening tilldelas ett kort per var tredje medlem/hyresgäst. 

Det är upp till hyresvärden/föreningen att själv reglera ut-

låning av kort och eventuell kostnadsfördelning av besök 

som överstiger de sex fria besöken.

FÖRÄNDRADE ABONNEMANGSTAXOR

Abonnemangstaxan förenklas från och med årsskiftet och 

vissa gamla abonnemang utgår. Alla abonnemang som utgår 

fl yttas automatiskt över till ett nytt abonnemang. Du som 

fått nytt abonnemang har möjlighet att kostnadsfritt byta till 

annat abonnemang än det föreslagna. 

AVGIFT VID BYTE AV ABONNEMANG

Det kommer att kosta att byta abonnemang framöver i och 

med den nya taxan, men abonnenter som fl yttas enligt listan 

kan göra ett (1) kostnadsfritt abonnemangsbyte. Har du 

frågor på detta eller vill ha ett annat abonnemang än det som 

du fl yttas till, kontakta då kundtjänst 0771-888 888.

Första perioden med den nya kollektiv-

trafi ken har tyvärr inneburit en hel del 

problem. Det beror till stor del på att både 

matarbussar och tåg har för korta tider för 

byten vilket gör att minsta störning kan få 

stor påverkan. Västtrafi k har därför förlängt 

restiden för buss 421 vilket ger mer tid till 

sträckan Trollhättan – Lödöse. Det gör det 

möjligt för bussarna att i vissa fall vänta in 

tågen.

Flera åtgärder är på gång för att förbättra 

bland annat tågens punktlighet. Följ vad 

som händer på Västtrafi ks nyhetssida 

www.vasttrafi k.se. 

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

Evenemang och aktiviteter i kommunen

ÖPPET MÖTE FÖR FÖRENINGAR 

31 januari kl 17.15-19.00

Primärvårdsrehab, Lilla Edet 

Bedriver ni aktiviteter i er förening 

som kan passa för personer som fått 

Fysisk aktivitet på Recept (FaR®)? 

Eller kan ni tänka er att starta en 

kom igång-grupp med gympa, stav-

gång eller dylikt? Anmälan senast 

29/1: 0520-488870 eller e-post: 

ann-sofi .nilsson@vgregion.se

LOPPIS PÅ FAMILJECENTRALEN EKEN

1 februari kl 09.30-11.30

Fynda barnkläder, leksaker m.m. 

Kontakta familjecentralen om du vill 

sälja, telefon 0520-65 97 91.

VIOLINAFTON 
6 februari kl 19.00
Fuxernaskolans aula 

Framträdande av musikskolans 

elever. Välkommen!
 

Besök lillaedet.se för fl er 
evenemang och aktiviteter

Läs mer om hur du 
ansöker på lillaedet.se

Dags att söka 
gymnasieutbildning

Snart är det dags att söka till gymnasiet! Sista dagen 

att ansöka inom Göteborgsregionen är 1 februari.

Fler nyheter och mer 

information hittar 

du på lillaedet.se
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ALLA ÅLDRAR – 

FOLKETS ARENA!
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BONUSPAKET INGÅR
Väska, vattenflaska, 5 give away card, handduk, 
solkort, respass 

BEGRÄNSAT
ANTAL BONUSPAKET!

SPORTLIFE EDETS VÄRDSHUS & HOTELL SKANSENVÄGEN 34, TEL 0520-651 616
SPORTLIFE BADHUSET MAJORSGATAN 11 WWW.SPORTLIFE.SE

Vi vill att fl er ska få uppleva hur gott maten smakar i ett kök från 
Ballingslöv. Därför inför vi nu, efter ROT och RUT, ännu ett avdrag 
för hela svenska folket – Mums-avdraget!* 
Mums-avdraget (rabatt motsvarande momsen på ord. pris) gäller 
alla våra kök under perioden 14/1-3/3.

Välkommen in så berättar vi mer!

MUMS-AVDRAG 
PÅ ALLA KÖK!

*MUMS-avdraget kan inte kombineras 
med andra erbjudanden eller användas 
på ev. installationskostnader och gäller 
vid köp av kök för minst 70.000 kr.

VARD 07.00-17.30 
LÖRD 09.00-13.00

Gilla oss på
Facebook

RESOR
Stenakryss till Kiel 
med shopping 
Succén upprepas 15-17/2 2013. Halvp, med två middagar, 
varav en med fri måltidsdryck, vin eller öl. 
Del i dubbelhytt. 9/5 1495:-
I våra resor ingår det mesta, läs mer på vår hemsida eller ring för program

Telefon: Taxi 0520-45 90 00 Buss 0520-65 75 00 
Ring för info & reseprogram • www.lillaedetsbuss.se

Lilla Edets Buss



ALLA MÄNNISKOR

ALLA ÅLDRAR – 

FOLKETS ARENA!

KR

GYMKORTGYMYMKORRT

BONUSPAKET INGÅR
Väska, vattenflaska, 5 give away card, handduk, 
solkort, respass 

BEGRÄNSAT
ANTAL BONUSPAKET!

SPORTLIFE EDETS VÄRDSHUS & HOTELL SKANSENVÄGEN 34, TEL 0520-651 616
SPORTLIFE BADHUSET MAJORSGATAN 11 WWW.SPORTLIFE.SE

Vi vill att fl er ska få uppleva hur gott maten smakar i ett kök från 
Ballingslöv. Därför inför vi nu, efter ROT och RUT, ännu ett avdrag 
för hela svenska folket – Mums-avdraget!* 
Mums-avdraget (rabatt motsvarande momsen på ord. pris) gäller 
alla våra kök under perioden 14/1-3/3.

Välkommen in så berättar vi mer!

MUMS-AVDRAG 
PÅ ALLA KÖK!

*MUMS-avdraget kan inte kombineras 
med andra erbjudanden eller användas 
på ev. installationskostnader och gäller 
vid köp av kök för minst 70.000 kr.

VARD 07.00-17.30 
LÖRD 09.00-13.00

Gilla oss på
Facebook

RESOR
Stenakryss till Kiel 
med shopping 
Succén upprepas 15-17/2 2013. Halvp, med två middagar, 
varav en med fri måltidsdryck, vin eller öl. 
Del i dubbelhytt. 9/5 1495:-
I våra resor ingår det mesta, läs mer på vår hemsida eller ring för program

Telefon: Taxi 0520-45 90 00 Buss 0520-65 75 00 
Ring för info & reseprogram • www.lillaedetsbuss.se

Lilla Edets Buss

Industrigatan 2 Lilla Edet, 0520-65 00 10

Vi hjälper dig gärna 

med fi nansieringen!

TRÖTT PÅ HÖGA ELRÄKNINGAR?

Satsa på en svenskdesignad 
luftvärmepump från Ahlsell Kyl

med 5 års garanti

13.120:-
Inkl standardinstallation 

och ROT-avdrag
14.995:- exkl ROT-avdrag

ENDAST
Innova X120N

Priset avser installation upp 

till 25 km från Lilla Edet

Begränsat antal, Reservation för slutförsäljning

Stendahlsbil.SE 
Reservation för ev. slutförsäljning.Förbr. l/100 km bl. körn: 3,8 – 8,3. CO2 g/km: 99 – 194. (V40 Cross Country D2 – T5 AWD). Miljöklass Euro 5. 

LAGERBILAR
VOLVO
S60 D2 s/s 
S60 T3 s/s
S80 D3 S/S Aut
V60 D2 s/s
V60 D2 s/s
V60 D2 s/s
V60 D4 s/s Aut
V70II D2 s/s
V70II D4 s/s Aut
V70II D4 s/s Aut
V70II D4 s/s Aut
V70II D4 s/s Aut
V70II T4 s/s
V70II T4 s/s
XC90 D5 Awd Aut

UTRUSTNING
Momentum
Nordic
Summum
Nordic
Nordic
Nordic
Dynamic Edt
Nordic
Dynamic Edt
Dynamic Edtl
Dynamic Ed
Dynamic Edt
Nordic
Nordic
R-design Dynamic 

NU PRIS
285 000 
199 900 
329 000 
239 900 
247 900 
247 900 
325 000 
259 000 
335 000 
335 000 
335 000 
335 000 
229 900 
229 900 
469 900

FÄRG
Gråmet
Vit
Svartmet
Vit
Silvermet
Svartmet
Blåmet
Silvermet
Blåmet
Silvermet
Silvermet
Blåmet
Vit
Vit
Svartmet

lagerbilar
till nedsatta priser!

MELODIFESTIVALBILJETTER PÅ KÖPET.
Nu har vi schlagerveckor på Stendahls Bil, de 15 första 
som köper en ny eller en begagnad Volvo lagerbil får två 
biljetter på köpet till Melodifestivalen i Göteborg. Håll även 
utkik på vår Facebooksida där vi kommer att lotta ut två 
par biljetter! 
www.facebook.com/stendahlsbil

VINTERHJUL PÅ KÖPET.
Vi bjuder på vinterhjul på Volvo Original aluminiumfälgar 
till alla nya Volvo! Men bara t.o.m. söndag den 10 februari. 
Värde cirka 12.000:- (Gäller ej Nordic.) 

DRAGKROK UTAN KOSTNAD.
Köper du en ny Volvo  XC60, XC70 eller XC90 monterar 
vi fast dragkrok utan extra kostnad. Vinterhjulen bjuder vi 
också på. (Värde totalt, 19.700-24.100:-) 

VOLVO
S60 2,4T Aut
S60 D3
S60 D5 Aut
V50 1,6DRIVe
V50 2,0D 
V50 2,4
V50 2,4I
V50 D5 Aut
V70II 2,0F
V70II 2,4D
V70N 2,4 140 Aut
V70N 2,5T Aut
XC60 D5 AWD Aut
XC90 D5 Aut

UTRUSTNING
Business
Momentum
Summum, 
Momentum
Business Plus
Kinetic
Business
Momentum
Momentum
Summum
Limited Edt
Business Plus
Summum
Summum

NU PRIS
59 500 

229 900 
259 900 
159 900 

89 500 
79 900 
79 900 

135 000 
129 900 
235 000 

79 500 
69 900 

285 000 
175 000 

FÄRG
Silvermet
Vit
Copper
Svart
Blåmet
Silvermet
Silver
Blåmet
Silver
Silvermet
Grönmet
Svart
Electric
Electric

MIL
15 900 

4 379 
3 500 
3 895 

19 600 
13 561 
13 000 
8 682 

10 200 
5 250 

13 750 
18 900 
10 036 
18 000 

Begagnade Bilar

Stenungsund
Munkerödsvägen 3A
0303-36 03 30

Lilla Edet
Brovägen 20
0520-49 40 90

Läs mer om bilarna på

www.stendahlsbil.se
Vardagar 10-18 Lördagar 10-14

Schlagerveckor på Stendahls bil
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LILLA EDET. I förra 
veckan publicerade 
SKL sitt Öppna jämfö-
relsetal med fokus på 
vård och omsorg om 
äldre.

Lilla Edet hamnar på 
plats 224 i riket vilket 
är en försämring med 
81 placeringar jämfört 
med året innan.

Glädjande är dock att 
maten på kommunens 
äldreboende får toppbe-
tyg – näst bäst i landet.

De äldre fortsätter ge goda 
omdömen om personalens 
bemötande och om äldre-
omsorgen i sin helhet. Det 
finns dock fortfarande stora 
skillnader mellan kommu-
nernas resultat, bland annat 
när det gäller möjligheten 
att vistas utomhus och nöjd-
heten med aktiviteterna på 
särskilt boende.

Det är några slutsatser 

i den nya öppna jämförel-
sen av vård och omsorg om 
äldre, som nu har publice-
rats gemensamt av SKL och 
Socialstyrelsen. De öppna 
jämförelserna visar även att 
äldre som skattar sin hälsa 
som sämre är mindre nöjda 
med omsorgen, och att ande-
len som smärtskattas vid vård 
i livets slut är fortfarande 
liten.

Rapporten är ett verktyg 
för analys, uppföljning och 
utveckling inom äldreomsor-
gen på lokal, regional och 
nationell nivå. Den vänder 
sig i första hand till besluts-
fattare, förvaltningschefer 
samt verksamhets- och kvali-
tetsansvariga i kommunerna. 
Rapporten och dess resul-
tat är därmed en del av ett 
mer omfattande arbete med 
att utveckla äldrevård och 
omsorg.

– Genom att jämföra sig 
med andra kan kommunerna 
också få inspiration och idéer 

om hur man kan arbeta med 
att erbjuda de egna invånarna 
en bättre och individanpas-
sad omsorg. SKL driver dess-
utom olika projekt med att 
stötta kommunerna i deras 
arbete. Det är viktigt att se 
vad indikatorerna mäter för 
att kunna arbeta med dem på 
ett systematiskt sätt i ledning 
och styrning av verksamhe-
terna, säger Sabina Wik-
gren Orstam, sektionschef 
på avdelningen för vård och 
omsorg på SKL.

I Lilla Edet gläds man 
alldeles särskilt åt att maten 
inom kommunens äldreom-
sorg rankas tvåa i landet.

– Vi har varit sexa-sjua 
tidigare, i fjol hamnade vi 
på plats tolv. Andraplatsen 
är den bästa placeringen 
någonsin och vi är givetvis 
oerhört glada och stolta, 
säger kostchef Mariette 
Axelsson Horst.

Vad är framgångsrecep-
tet?

– Vi försöker tillvarata tra-
ditioner och anpassa matse-
deln utifrån de boendes öns-
kemål, säger Mariette och 
fortstätter:

– När det är jul så är det 
självklart att vi ska servera 
lutfisk. Om tio år kanske 
det ser annorlunda ut. Det 
gäller att vi är lyhörda. Jag 

vill också lyfta fram samar-
betet som finns mellan de 
olika professionerna inom 
vård- och omsorg. Att per-
sonalen ute på avdelningarna 
dukar upp fint, gör skillnad 
på vardag och helg, betyder 
mycket. Vi hamnade på plats 
24 i landet när det gäller mål-
tidsmiljön och även det är ett 

gott betyg.
Hur har ni firat fram-

gången?
– Vi har haft tårtkalas i 

dagarna två. Det är persona-
len väl värd, avslutar Mari-
ette Axelsson Horst.

LILLA EDET. Många är 
de invånare som har 
hört av sig till kom-
munledningen efter 
omläggningen av kol-
lektivtrafi ken.

Framförallt är det 
anslutningstrafi ken till 
och från Lödöse Södra 
som inte har fungerat.

– Västtrafi k har lovat 
bättring, säger kom-
munalrådet Ingemar 
Ottosson (S).

Klagomålen har fullstän-
digt haglat in till Lilla Edets 
kommun från upprörda invå-
nare som vittnar om bussar 
och tåg som varit försenade 
och där passagerare i flera 

fall blivit strandsatta.
– Vässtrafik hade stora 

problem med att koordinera 
buss- och tågtrafiken. Vi 
hade ett möte med Västtra-
fik i förra veckan och berät-
tade om alla klagomål som 
kommit oss till del, förklarar 
Ingemar Ottosson.

– Tillförlitlighetsgra-
den är betydligt större nu 
än inledningsvis. Entre-
prenören Nobina har inte 
varit vana vid att jobba med 
anslutningstrafik på det här 
sättet. Det blev en väldigt 
olycklig start och det är bara 
att beklaga alla dem som fick 
stå ute i kylan och vänta på 
tåget eller bussen.

Lilla Edets kommun 
kommer att ha en kontinuer-
lig dialog med Västtrafik.

– Jag är jättetacksam för 

att kommuninvånarna hör av 
sig med sina synpunkter. Vi 
har fått ett antal händelser på 

pränt som vi fört fram i våra 
diskussioner med Västtrafik, 
avslutar Ingemar Ottosson.

JONAS ANDERSSON

LÖDÖSE. Det kan bli 
aktuellt med en ny 
förskola i Lödöse.

När och exakt var 
förskolan ska placeras 
är för tidigt att säga.

Utbildningsnämnden 
har givit Bildningsför-
valtningen i uppdrag 
att snarast, tillsam-
mans med Leifab och 
Mark- och exploa-
teringsavdelningen, 
starta projekteringsar-
betet.

Lilla Edets kommun hoppas 
och tror på en befolknings-
tillväxt i och med den färdig-
ställda infrastruktursutbygg-

naden. Befolkningsexpan-
sionen av betydelse kommer 
med all sannolikhet att ske i 
Lödöse och då framförallt, 
åtminstone inledningsvis, 
i Ekebergsområdet och i 
anslutning till stationsområ-
det. 

– Om pendeltågstrafiken 
utvecklar sig som önskat så 
kommer många kommunin-
vånare, oavsett var man bor, 
att passera detta område. 
Därmed kan man förvänta 
sig att det inom kort uppstår 
ett ökat behov av förskole-
platser i Lödöse, säger Lars 
Ivarsbo (C), vice ordförande 
i Utbildningsnämnden.

– Hur stort behovet blir 

och hur snart det kommer att 
uppstå är givetvis omöjligt 
att svara på, tillägger Ivarsbo.

För en tid sedan lät kom-
munen öppna en förskoleav-
delning i Tingbergsskolan 
och eventuellt måste man 
öppna en till inom kort.

– Den nya förskolan bör 
byggas och anpassas för 5-6 
avdelningar. Personligen ser 
jag gärna en flexibel lösning 
som innebär att man utan 
alltför stora åtgärder kan 
flytta verksamhetslokalerna 
till annan plats, om så skulle 
behövas. Vi pratar i så fall 
om moduler och absolut inte 
baracker, säger Ivarsbo.

– Frågan är vad det kostar? 

Jag vet att det finns exempel 
på sådana här lösningar i 
olika delar av landet. Syftet 
är inte bara att man ska 
kunna flytta lokalerna utan 
även kunna ändra dess verk-
samhetsinriktning, avslutar 
Lars Ivarsbo.

– Bildningsförvaltningen ska utreda frågan

Ny förskola i Lödöse?

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lars Ivarsbo (C), vice ordfö-
rande i Utbildningsnämnden.

Anslutningstrafi ken med bussar till och från Lödöse Södra har inte fungerat på ett tillfreds-
ställande sätt vilket har fått många upprörda resenärer att höra av sig till kommunen.

Kommunalrådet Ingemar 
Ottosson (S).

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Problem med kollektivtrafi ken

– Lilla Edet näst bäst i landet

Maten inom äldreomsorgen i Lilla Edet får toppbetyg – näst bäst i landet. Här ses personalen 
på Lindkullens äldreboende.                 Arkivbild: Jonas Andersson

Maten inom äldreomsorgen rankas högt
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GÖR DIN EGEN 
FOTOBOK!  

LÄ
SV

ÄRDE!

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

RABATT PÅ ALLA PRODUKTER!20%
i samarbete med
fotoklok.se ger dig 

Ange koden: “alekuriren”när du betalar.

fotoklok i samarbete med alekuriren ger dig 20% rabatt

Exklusiv
hårdinbunden fotobok 
fr. 207:-20 sid, inkl. 20% rabatt

Tips! 
Läs kundomdömen 

på hemsidan!

Din bok skickas 
inom 4 arbetsdagar!
Snabbast i Sverige!?

<- <-
Det är bara din fantasi som sätter gränserna!

Dina egna bilder i en professionell fotobok

& ONLINE



2013  |   vecka 4  |   nummer 3  |   alekuriren 29SPORT

LILLA EDET. Först seger 
i Mellandagscupen och 
därefter vinst i Tret-
tondagscupen.

Det är uppåt värre på 
Ekaråsen.

– Killarna kör som 
aldrig tidigare och vi 
upplever en väldigt 
positiv stämning i 
omklädningsrummet, 
förklarar Edet FK:s 
tränare Torben Christi-
ansen.

Inledningen på november 
blev rena mardrömmen för 
Edet FK. När transferfönst-
ret öppnade för-
svann spe-
lare på 
l ö p a n d e 
b a n d , 
b l a n d 
annat brö-
derna 

Tobias och Jonathan Gus-
tafsson till seriekonkurren-
ten Skoftebyns IF som också 
lyckades knyta till sig Victor 
Lundin. Till grannklubben 
Göta BK gick en kvartett 
spelare där förlusterna av 
Richard Vikingsson och 
Anton Granqvist var de 
mest kännbara.

– Då var det tungt, erkän-
ner Christiansen.

Mot slutet av året vände 
dock vindarna och Edet FK 
lyckades fylla på spelarkvo-
ten. Strax före jul tecknades 
övergångsavtal med Aras Ali 
och Emil Johansson från 
Trollhättans FK.

– Aras kan användas cen-
tralt i alla lagdelar. Han har 
stora kvaliteter, säger Torben 
Christiansen.

– Emil är en liten kvick 
spelare som passar bäst som 

yttermittfältare alter-
nativt forward.

Att optimis-
men har återvänt 
till Ekaråsen 
beror inte bara 
på att trup-
pen har för-
stärkts. Edet 
FK svarade för 
två fenome-
nala insatser 
under jul- och 
nyårshe lgen 
när man först 
lyckades vinna 
Mellandags-
cupen i Älv-
högsborg och 

av bara farten tog EFK även 
hem Trettondagscupen.

– Jag är så imponerad 
av killarna, på sättet man 
genomförde de här båda tur-
neringarna. Jag saknar ord. 
Vilken mentalitet, beröm-
mer Christiansen.

Nu har inomhusspel bytts 
mot träning på konstgräs. 
Fyra pass i veckan är beor-
drat till dess att tränings-
matchandet inleds i början av 
februari.

– Lördagen den 9 februari 
spelar vi vår första match, 
borta mot Ytterby IS. Sedan 
rullar det på med match i 
stort varje helg. Vecka tolv 
åker vi på träningsläger till 
Danmark, avslöjar EFK-
tränaren.

Är truppen spikad eller kan 
det bli tal om fler nyförvärv?

– Klubben för samtal med 
ytterligare en handfull spe-
lare, däribland finns ett par 
killar med ett förflutet högre 
upp i seriesystemet. Vi får 
se vad diskussionerna leder 
fram till.

När stundar seriepre-
miär?

– Vi börjar borta mot 
Mellerud lördagen den 13 
april och hemmapremiär blir 
det efterföljande fredag mot 
Gunnilse. Det blir en sten-
tuff, men samtidigt intres-
sant inledning på seriespelet, 
avslutar Torben Christian-
sen.

– Positiv stämning på Ekaråsen

Dubbla cupsegrar har 
stärkt självförtroendet
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Torben Christiansen, 
tränare Edet FK.

ÄLVÄNGEN. Fotbolls-
matcher på löpande 
band, från fredag 
eftermiddag till söndag 
kväll.

48 lag, fördelade 
på sex olika klasser, 
medverkade i ÄIK Cup 
2013.

– En sportslig full-
träff, summerar täv-
lingsledare Kjell Skån-
berg.

När Älvängens IK arrang-
erade sin populära inom-
husturnering i fotboll den 
gångna helgen var det idel 
glada miner hos deltagarna. 
Givetvis kände vissa spelare 
och ledare en besvikelse när 
gulddrömmar krossades, 
men i det stora hela var det 
väldigt positiva tongångar.

– Vi är oerhört nöjda med 
helgen. Vi slapp tråkigheter 
i form av skador och hårda 
ord. Alla inblandade gjorde 
sitt yttersta för att skapa en 
trivsam stämning i kultur-
huset, berömmer Kjell Skån-
berg.

Inbjudna till turneringen 
var killar och tjejer födda 
2001, -02 och -03. Älvängen 
hade två lag med i respektive 
åldersklass vilket medförde 
att sex lag kom utifrån.

– Det är ett väldigt drag i 
vår ungdomssektion för till-

fället. Vi har stora kullar och 
flitiga spelare, avslöjar Kjell 
Skånberg.

Arrangörs fören ingen 
var framme i tre finaler och 
lyckades inkassera två guld. 
Noterbart är att fyra finaler 
avgjordes i sudden death. I 
P03 fick till och med straffar 
tillämpas för att skilja lagen 
åt och där drog Vallens IF det 
längsta strået mot ÄIK.

Här följer samtliga final-
resultat: P01: Lerums IS-

Solväder FC 2-0. F01: 
Älvängens IK-Mölnlycke 
IF 2-1 (efter sudden). P02: 
Älvängens IK-Tölö IF 1-0 
(efter sudden). F02: Skepp-
landa BTK-Lekstorps IF 1-0 
(efter sudden). P03: Vallens 
IF-Älvängens IK 1-0 (efter 
straffar). F03: Sävedalens IF 
1-Sävedalens IF 2 2-3 (efter 
straffar). 

FRÖLUNDA. Ale HF 
hängde med bra i första 
halvlek.

Efter paus ryckte 
Västra Frölunda åt sig 
en tremålsledning.

– De var för starka, vi 
orkade aldrig gå ikapp, 
sa tränare Kim Wahl-
gren.

Ale HF knep en pinne av 
Västra Frölunda när lagen 
möttes i höstas och efter förra 
helgens felfria insats mot 
HK Hök så fanns det en viss 
förhoppning. Inledningsvis 
såg det också mycket bra ut. 
Niclas Bernhardtz styrde 
spelet bra och samarbetet 
mellan linjen och spelarna på 

nio meter fungerade.
– Kanske var det orken 

som tröt i slutet. I paus ledde 
Frölunda ändå med ett mål 
trots att vi var i ledningen 
nästan hela första halvlek. 
Det kändes 
lite konstigt, 
medgav Kim 
Wahlgren.

Det blev 
sedan ännu tyngre när lin-
jespringaren Anton Thun-
berg visades av banan efter 
sin tredje utvisningen, den 
sista för protest mot domslut.

– Han blåste sönder 
matchen, ansåg både huvud-
personen själv och aleträna-
ren.

Gästerna i Frölunda kul-

turhus fick tre utvisningar 
på rad och uppförsbacken 
blev allt för tung. Hemma-
laget lyckades aldrig döda 
matchen helt, men någon 
större dramatik bjöds det 

inte heller på.
– Nej, vi kan 

inte påstå att vi 
var direkt nära 
att rubba dem 

idag, men jag tycker ändå 
att det var en okej match. 
Vi har så mycket talang i 
det här laget, fast vi får inte 
ut det vilket är frustrerande, 
summerade Kim Wahlgren 
som gav plusbetyg till Carl-
Fredrik Brunström och 
Niclas Bernhardtz.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

I KULTURHUSET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Hård kamp om bollen i P11-mötet mellan Nol/Ahlafors och 
Tölö.

– ÄIK Cup en sportslig fullträff

Lyckad fotbollshelg i kulturhuset

Tung bortaförlust för Ale HF

Mathias Johansson som stukade foten senast var redan tillbaka och svarade för fyra mål i 
förlustmatchen mot Frölunda.

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Västra Frölunda – Ale HF 26-23 (13-12)
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HALMSTAD. Resan till 
Halmstad är lång.

Hemfärden var garan-
terat ännu värre.

Drotts handbolls-
damer läxade upp 
Nödinge SK med klara 
siffror.

Det blev ingen triumffärd till 
Halmstad. Klassiska Drott 
var även i returmötet numret 
för stort för Nödinge SK.

– Ja, ibland får man 
erkänna att motståndaren 
är bättre. Vi hade svårt både 
framåt och bakåt. De har ett 
antal spelare som är riktigt 

vassa och vi orkade inte stå 
emot. Sen gör vi väl ingen 
toppenmatch, det är ingen 
som överpresterar, säger 
NSK-tränaren Mats Olofs-
son i en kom-
mentar.

T r o t s 
n e d e r l a g e t 
med nio bollar 
är Nödinge 
fortfarande det lag som har 
släppt in minst antal mål. 
Snittet på 17 mål per match 
borde ha gett bättre utdel-
ning i tabellen.

– Tyvärr så gör vi inte så 
många offensivt, men visst 

har försvarsspelet sett bra 
ut i år. Det är anfall vi måste 
träna, inget snack om den 
saken, menar Mats Olofsson.

Ett eventuellt sargat själv-
f ö r t r o e n d e 
kan repareras 
o m g å e n d e 
på söndag då 
tabelljumbon 
Torslanda HK 

kommer på besök. I lörda-
gens bortamatch saknades 
både Johanna Bengtsson 
och Jessica Edler. Båda ska 
förhoppningsvis vara tillbaka 
i spel mot THK.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Platt fall för NSK:s damer

Caroline Karlsson var främsta spelare hos NSK som förlorade den svåra bortamatchen mot 
HK Drott.    Arkivbild.

HANDBOLL
Division 2 västsvenska västra
Drott – Nödinge SK 29-20
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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
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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

Årsmöte i Nödinge SK Fotboll
Medlemmar i Nödinge SK Fotboll inbjuds till 
årsmöte onsdagen den 20 februari kl 19:00 

i klubbhuset Vimmervi IP.

Förslag till ärenden, motion, skall finnas styrelsen 
tillhanda senast 30 januari.  Lämnas på kansliet

Gör din röst hörd
Medlemmar som under 2013 fyller minst 15 år och 

har betalat sin medlemsavgift har rösträtt.
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



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

Årsmöte i Nödinge SK Fotboll
Medlemmar i Nödinge SK Fotboll inbjuds till 
årsmöte onsdagen den 20 februari kl 19:00 

i klubbhuset Vimmervi IP.

Förslag till ärenden, motion, skall finnas styrelsen 
tillhanda senast 30 januari.  Lämnas på kansliet

Gör din röst hörd
Medlemmar som under 2013 fyller minst 15 år och 

har betalat sin medlemsavgift har rösträtt.
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

2013  |   vecka 4  |   nummer 3  |   alekuriren 31SPORT

Huvudsponsorer www.laget.se/nodingesk

Välkomna!
MATCHSPONSOR

Ale Torg

VECKANS MATCHER 
Söndag 27/1 - Ale Gymnsium

F02 10.30 Nödinge - Aranäs
F00 11.30 Nödinge - Torslanda
Hdiv6 12.30 Nödinge - Crocodiles
Ddiv2 14.00 Nödinge - Torslanda

NÖDINGE. Det såg ljust 
ut efter två perioder.

Sen presenterade 
Guldhedens Rachel 
Mleczkovicz sig med 
två mål och två målgi-
vande assists.

Gästerna vände på 
steken och tog full pott.

Sofie Lindberg, en gång 
firade stjärna i Surte IS IBK, 
gjorde matchens första och 
sista mål i Ale gymnasium. 
Det såg dock ut som att 
firandet skulle bli begrän-
sat, då Ale 
efter en tre-
vande inled-
ning tog över 
kommandot. 
Pernilla Pet-
tersson kvitterade i början 
av mitt perioden och med två 
mål från Lena Lönnroths 
klubba var Ale plötsligt i led-
ningen med 4-3.

– Vi var bra med och det 
såg stabilt ut, men ibland blir 
det inte riktigt som man har 
tänkt sig. Jag tror faktiskt det 
var orken som tröt. Vi hade 

ju en del tjejer borta och fick 
spela med två kedjor från 
start. Det tar på krafterna 
och några av våra spelare 
fick spela på för dem nya 
positioner. Emma Larsson 
till exempel gjorde sin första 
match som back och löste 
uppgiften galant, sen innebär 
inte det att man alltid vinner, 
säger tränare Jan Petters-
son.

I inledningen av den 
tredje akten drabbades hem-
malaget av en utvisning, 
men såg ut att klara av det 
numerära underläget när 

Rachel Mlecz-
kovicz satte 
kvitteringen. 
Tre minuter 
senare gav hon 
också Guld-

heden ledningsmålet. Ytter-
ligare två minuter hann gå 
innan hon slog en öppnande 
passning till Maria Barduns 
4-6-mål. Ale IBF tog time 
out och försökte flytta upp 
spelet. Något riktigt tryck 
blev det aldrig mot mot-
ståndarkassen, utan gäs-

terna kunde istället punktera 
matchen fyra minuter före 
slutsignalen.

Ale har läge för en snabb 
revansch. Redan på torsdag 
kommer jagande Lindome 
till Ale gymnasium för att 
spela en uppskjuten match. 
Två dagar senare väntar jum-
bolaget Landvetter på borta-
plan.

– Jag hoppas vi får tillbaka 
ett par av tjejerna och kan 
ta ett par skalper i veckan, 
avslutar Jan Pettersson.

NÖDINGE. Säsongens 
sämsta första period 
följdes upp av en ännu 
sämre.

0-15 efter två perio-
der.

Ale IBF:s herrar blev 
totalt utspelat av Guld-
hedens IK och inkasse-
rade historiens största 
förlust.

Nyckelmatch hemma mot 
Guldheden. Ale IBF borde 
inte haft problem med tänd-
ningen i lördags, men drab-
bades ändå av en totalkollaps. 
Förlust med sjutton mål till-
hör de värsta i klubbens his-
toria. Hemmalaget kom för-
visso till spel utan sin ordina-
rie förstakedja. Med Oscar 
Frii, Christian Rönkkö och 
Martin Eriksson på frånva-
rolistan saknades både spets 
och hjärta, men att förlusten 
skrevs till 3-20 hade aleträ-
naren Andreas Klein ingen 

förståelse för.
– Det är inte ofta man vill 

be publiken om ursäkt, men 
sättet vi uppträdde på mot 
Guldheden var pinsamt. Vi 
skämde ut oss. Vi var inte där, 
varken psykiskt eller fysiskt. 
Det var helt öppna dörrar 
och en obegränsad gästfri-
het i vår zon. Jag önskar att 
jag hade en förklaring eller 
kunde göra ett försök till 

analys, men det kan jag inte. 
Att vi saknade en del tunga 
spelare är en 
sak, det hade 
inte påver-
kat utgången 
när vi som 
lag spelar helt 
utan attityd, sa en mycket 
kritisk Klein.

Storförlusten och Guld-
hedens käftsmäll kommer 

tyvärr att få ta plats i klub-
bens historiebok.

– Ja, på så sätt var kil-
larna med och skrev historia. 

Aldrig tidigare 
har A- eller 
B-laget släppt 
in 20 mål. 
Det får ju inte 
hända!

Målvakterna hade det tufft 
i Ale gymnasium. Chistian 
Westerlind inledde, men 
efter 0-6 i första perioden 

lämnade han över buren till 
Anton Hermansson född 
1997. Nio mål senare gav 
även han upp och Christian 
fick återvända.

– Ändå tycker jag att våra 
målvakter är de enda som 
förtjänar ett godkänt betyg. 
De stred tappert ensamma 
och övergivna, menade 
Andreas Klein.

Guldheden som förstärkt 
laget med två allsvenska åter-
vändare från Lindås hade en 

gyllene eftermiddag. Emil 
Anderberg noterades för 
hela sju mål. Laget kommer 
troligtvis att bli mycket svår-
stoppat i vår. 

För Ales del väntar nu en 
ny nyckelmatch borta mot 
Öckerö på måndag i nästa 
vecka.

– Finns det något som 
heter revanschlust så lär vi ju 
inte sakna det…

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Inte heller damerna rådde på Guldheden

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Bra samarbete. Cecilia Isberg och tvåmålsskytten Lena Lönnroth hade ett bra samspel, men 
Ale IBF:s damer förlorade ändå med 4-7.

INNEBANDY
Division 2 Göteborg damer
Ale IBF – Guldhedens IK 4-7 (1-2, 3-1, 0-4)

INNEBANDY
Division 2 Göteborg
Ale IBF – Guldhedens IK   3-20 
(0-6, 0-9, 3-5)

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

- Älska handboll

Mer info på hemsidan www.laget.se/alehf

Älvängen

Matchsponsorer:

Välkomna!

MATCH 
ALE GYMNASIUM 
Söndag 27 januari

Herr div 3, 15.45 
Ale HF - Kärra

www.laget.se/aleibf

Matchvärd:

wwww aaggww.w laalaagegett.ss eibibffsese/a/aleleee

Torsdag 24/1 kl 18.30
Ale gymnasium

Div 2 damer

Ale IBF - Lindome

–Dags att anmäla sig 

till SKOLCUPEN 2013

– Totalkollapsade 
mot Guldheden

Hängde inte med. Mattias Hansson och hans kamrater räckte inte till mot Guldhedens IK.
Alexander Sörensen fi ck vittja målet. Det blev en otäck vana 
för Ale som tvingades släppa in hela 20 mål. Ett historiskt 
debacle.
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Ale IBF skämde ut sig
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Malmö Köpenhamn Weekend 4 d. . . . . . . . . . . . . fr. 1.595:-
Tallinn Weekend 4 d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 1.595:-
Skåne Weekend 4 d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 1.895:-
Stockholm Weekend 4 d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 2.095:-
Friesland Weekend 4 d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 2.295:-
Östergötland m Göta kanal Weekend 4 d  . . . fr. 2.295:-
Dalarna Weekend 4 d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 2.395:-
Livigno 7 d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 4.195:-

Ungersk slottsresa 8 d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 4.595:-
Höga kusten & Lappland m Inlandsbanan 7 d. .fr. 5.195:-
Norska fjordar med Oslo 7 d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 5.495:-
Prag, Wien och Budapest 8 d FLYG  . . . . . . . . . . . fr. 5.795:-
Barcelona med Andorra 6 d FLYG  . . . . . . . . . . . . . fr. 5.895:-
London och Brighton 6 d FLYG . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 5.995:-
Spansk vinresa 7 d FLYG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 6.695:-
Montenegro 8 d FLYG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 6.795:-

EUROPAS NYA PÄRLOR – FRÅN 1.595:-
Upp till
1.000:-

boka-tidigt-
rabatt

Boka senast 25/1!

Prisexempel med avdragen boka-tidigt-rabatt. I priset ingår rundresa med buss och/eller flyg, övernattningar i 
dubbelrum med frukost- alt. halvpension samt reseledare.

Extra telefonöppet lördag och söndag 10 – 14.

olvemarks.se
040-668 05 00 eller 
närmaste resebyrå

BOHUS. Det slutade till 
sist precis som vanligt 
den här bandysäsong-
en.

Surte tog två nya 
poäng efter att ha be-
segrat Slussen.

Men med bara kvar-
ten kvar att spela var 
ställningen oavgjord 
och Alexander Wet-
terberg i hemmamålet 
tvingades till matchav-
görande parader.

Det blev full pott även i den 
trettonde omgången, men 
segern satt både hårt och 
långt inne. Trots att Surte 
gled omkring på en skridsko 
åkte laget ifrån i målproto-
kollet och hade klara 4-1 med 
halvtimmen kvar att spela. Då 
vaknade gästerna. När feno-
menale Andreas Ingemars-
son slog sin tredje målgivande 
passning betydde det 4-4 och 
drygt 20 minuter kvar att 
spela. Slussen hade plötsligt 
medvind och fullt drag under 
skenorna. Surte gick inte alls 
att känna igen, 
men Alexander 
We t t e r b e r g 
som inte haft 
särskilt mycket 
att göra den här 
säsongen var redo för hjälte-
rollen. Med ett antal svettiga 
parader och frilägesrädd-
ningar höll han Surte kvar i 
matchen.

– Det var ett viktigt skede 
i matchen. Alex räddade oss. 

Vi tog en time out precis när 
de gjorde 4-4. Lite olyckligt 
fick hörnan gå innan vår time 
out verkställdes, men sådana 

är reglerna. 
Jag fick höja 
rösten lite och 
väcka killarna. 
Vi åkte inte 
skridskor och 

tog inte tag i spelet. Det blev 
bättre sista kvarten och vi ska 
vara nöjda över vinsten. Att 
vinna när du inte presterar 
är också en styrka, summe-
rade surtetränaren Robert 
Holmén.

Surte gjorde egentligen 
en riktig plattmatch, särskilt 
efter paus. Slussens mest fruk-
tade spelare var inte ens med, 
då Gripen hade match samti-
digt. Det borde ha gått som en 
dans, men inställningen och 
fokuseringen var inte där.

– Det är detta som gör 
uppdraget att vinna en serie 
så svår. Du har inte råd med 
några svackor, utan måste 
alltid leverera och ha en hög 
lägstanivå. Flera lag är till-
räckligt bra för att slå oss om 
vi inte är på hugget, därför 
gäller det att behålla fokus och 

komma laddade till varje ny 
utmaning. Nu börjar match-
erna att gälla även för botten-
lagen, menar Robert Holmén.

Närmast väntar nu Delta 
på bortaplan. En match som 
Robert Holmén har varnat 
för.

– Delta är inte så dåliga 
som många kanske tror. De 
kommer att bjuda motstånd 
och vi måste vara beredda att 
ta jobbet. Förhoppningsvis 
var matchen mot Slussen en 
väckarklocka, säger han.

I lördags låg mittfältaren 
Martin Östling hemma med 

hög feber. Hans vägvinnande 
skridskoåkning saknades defi-
nitivt. Även Daniel Rydén 
var borta, dessutom spelade 
Adam Rohr och Johan Jane-
brink trots sjukdomskänning.

– Jag hoppas ha alla till-
gängliga på lördag, hälsar 
Robert Holmén.

I helgen drog vårserierna 
i bordtennis för ungdomar 
igång. I höstas hade Bohus IF 
ett lag i seriespel, men numer 
har Bohus IF tre lag med, 
dessutom har lagen tagit ett 
par steg upp i seriesystemet. 

Detta innebär också att mot-
ståndet blir tuffare.

Laget som var i farten 
under lördagen fick bara 
spela en match, mot Möln-
dals BTK. Det blev en tuff 
uppgift, men som lagledare 
Magnus Olofsson säger:

– Vi kommer närmare och 
närmare för varje match. Nu 
möter killarna spelare som 
har spelat bordtennis i 4-5 
år, medan våra grabbar bara 
tränat sedan i höstas.

Matchen slutade 4-1 till 
Mölndal. Erik Börjesson 
tog Bohus IF:s enda seger.

Under söndagen var två 
lag i farten. För den ena laget 
blev det en drömstart på 
serien, seger i båda match-
erna och en matchskillnad 
på totalt 9-1. Det blev segrar 
mot Ruddalens IF och 
Kannebäcks BTK. Lagledare 
Kauko Pylkkänen var rent 
lyrisk efter matcherna.

– Killarna presterade på 
topp och det var en fröjd att 
se dem i aktion, säger Kauko. 

Max Rosenqvist och 
Mikka Pylkkänen vann 
dagens första match mot 
Ruddalen mot klara 4-1. Till 
den andra matchen hade 
Anton Rydén förstärkt 
laget ytterligare. I den andra 
matchen, mot Kannebäck, 
blev det seger med 5-0.

– Även om det var klara 
siffror i båda matcherna, var 
varje individuell match tuff, 
säger Kauko.

För det andra bohuslaget 
som var i farten på söndagen 
blev det två raka förluster. 
Den första var en stentuff 
match mot Göteborgs BTK, 
där förlusten skrevs till 3-2.

– Killarna kämpade hela 
vägen, men idag räckte vi 
inte till, säger coach Annica 
Henriksen. 

I den andra drabbningen 

blev det en klar förlust mot 
gamla storklubben BTK 
Linné, 5-0.

Annica Svensson är trots 
helgens förluster ganska nöjd 
med alla killarna. 

– Det märks att vi flyttat 
upp ett par serier jämfört 

med i höstas och nu möter vi 
betydligt tuffare motstånd, 
säger Annica.

– Får vi bara träna regel-
bundet och tufft kommer 
segrarna, avslutar hon. 

❐❐❐

Blandade resultat för Bohus IF

När bordtennisens vårserier startade i helgen blev det både 
segrar och förluster för Bohus IF:s ungdomar.

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem deltog 
9 par. Medel var 72 poäng och föl-
jande par placerade sig över medel:
1. Siv Lindh/Lilly Karlbom & Elsa 
Persson/Rikard Johanson              94
3) Thomas Elfving/Bertil Hansson 78
4) Nils Lindström/Göte Olsson        74
5) Torsten Johansson/Ole J Jensen  73

BANDY

HANDBOLL

INNEBANDY

Division 1 västra
Surte BK – Slussens BK 6-4 (3-1)
Mål SBK: Jens Samuelsson 2, Martin 
Rundqvist, Marcus Blom, Henrik 
Jönsson, självmål. Matchens kurrar: 
Alexander Wetterberg 3, Jens Samu-
elsson 2, Marcus Blom 1.

Division 3 västsvenska västra
Västra Frölunda – Ale HF 26-23 
(13-12)
Mål Ale: Mikael Wahlgren 4, Joakim 
Samuelsson 4, Mathias Johansson 4, 
Niclas Bernhardtz 3, Niclas Ericsson 
3, Carl-Fredrik Brunström 2, Anton 
Thunberg, Johan Lövgren och Peter 
Welin 1 vardera. Matchens kurrar: 
Niclas Bernhardtz 2, Carl-Fredrik 
Brunström 1.

Div 2 västsvenska västra damer
Drott – Nödinge SK 29-20
Mål NSK: Jessica Petterson 7, Elina 
Mathiasson 6, Caroline Karlsson 3, 
Sara Andréasson 2, Catrine Aronsson 
och Jenny Jensdottir 1 vardera.
Matchens kurrar: Jessica Petterson 
2, Caroline Karlsson 1.

Division 2 Göteborg
Ale IBF – Guldhedens IK 3-20 
(0-6, 0-9, 3-5)
Mål Ale: Johan Olsson 2, Emil 
Rydén. Matchens kurrar: Tobias 
Hellman 3, Johan Olsson 2, Chris-
tian Westerlind.

Division 2 Göteborg damer
Ale IBF – Guldhedens IK 4-7 (1-2, 
3-1, 0-4)
Mål Ale: Lena Lönnroth 2, Pernilla 
Pettersson, Jennie Hedberg.
Matchens kurrar: Cecilia Isberg 3, 
Victoria Eriksson 2, Emma Lars-
son 1.

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

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

BANDY
Division 1 västra
Surte BK – Slussens BK 6-4 (3-1)

– Två poäng trots plattmatch

Kapten Rohr rodde Surte 
och två poäng mot Slussen i 
hamn, men det var på håret. 
Hemmalaget tappade 4-1 
och tvingades öka tempot 
för att få ett avgörande.

Jens Samuelsson en av få spelare 
som levererade. Två mål på Jensas 
konto.

Surte vann på en skridsko
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Malmö Köpenhamn Weekend 4 d. . . . . . . . . . . . . fr. 1.595:-
Tallinn Weekend 4 d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 1.595:-
Skåne Weekend 4 d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 1.895:-
Stockholm Weekend 4 d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 2.095:-
Friesland Weekend 4 d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 2.295:-
Östergötland m Göta kanal Weekend 4 d  . . . fr. 2.295:-
Dalarna Weekend 4 d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 2.395:-
Livigno 7 d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 4.195:-

Ungersk slottsresa 8 d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 4.595:-
Höga kusten & Lappland m Inlandsbanan 7 d. .fr. 5.195:-
Norska fjordar med Oslo 7 d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 5.495:-
Prag, Wien och Budapest 8 d FLYG  . . . . . . . . . . . fr. 5.795:-
Barcelona med Andorra 6 d FLYG  . . . . . . . . . . . . . fr. 5.895:-
London och Brighton 6 d FLYG . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 5.995:-
Spansk vinresa 7 d FLYG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 6.695:-
Montenegro 8 d FLYG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 6.795:-

EUROPAS NYA PÄRLOR – FRÅN 1.595:-
Upp till
1.000:-

boka-tidigt-
rabatt

Boka senast 25/1!

Prisexempel med avdragen boka-tidigt-rabatt. I priset ingår rundresa med buss och/eller flyg, övernattningar i 
dubbelrum med frukost- alt. halvpension samt reseledare.

Extra telefonöppet lördag och söndag 10 – 14.

olvemarks.se
040-668 05 00 eller 
närmaste resebyrå

BOHUS. Det slutade till 
sist precis som vanligt 
den här bandysäsong-
en.

Surte tog två nya 
poäng efter att ha be-
segrat Slussen.

Men med bara kvar-
ten kvar att spela var 
ställningen oavgjord 
och Alexander Wet-
terberg i hemmamålet 
tvingades till matchav-
görande parader.

Det blev full pott även i den 
trettonde omgången, men 
segern satt både hårt och 
långt inne. Trots att Surte 
gled omkring på en skridsko 
åkte laget ifrån i målproto-
kollet och hade klara 4-1 med 
halvtimmen kvar att spela. Då 
vaknade gästerna. När feno-
menale Andreas Ingemars-
son slog sin tredje målgivande 
passning betydde det 4-4 och 
drygt 20 minuter kvar att 
spela. Slussen hade plötsligt 
medvind och fullt drag under 
skenorna. Surte gick inte alls 
att känna igen, 
men Alexander 
We t t e r b e r g 
som inte haft 
särskilt mycket 
att göra den här 
säsongen var redo för hjälte-
rollen. Med ett antal svettiga 
parader och frilägesrädd-
ningar höll han Surte kvar i 
matchen.

– Det var ett viktigt skede 
i matchen. Alex räddade oss. 

Vi tog en time out precis när 
de gjorde 4-4. Lite olyckligt 
fick hörnan gå innan vår time 
out verkställdes, men sådana 

är reglerna. 
Jag fick höja 
rösten lite och 
väcka killarna. 
Vi åkte inte 
skridskor och 

tog inte tag i spelet. Det blev 
bättre sista kvarten och vi ska 
vara nöjda över vinsten. Att 
vinna när du inte presterar 
är också en styrka, summe-
rade surtetränaren Robert 
Holmén.

Surte gjorde egentligen 
en riktig plattmatch, särskilt 
efter paus. Slussens mest fruk-
tade spelare var inte ens med, 
då Gripen hade match samti-
digt. Det borde ha gått som en 
dans, men inställningen och 
fokuseringen var inte där.

– Det är detta som gör 
uppdraget att vinna en serie 
så svår. Du har inte råd med 
några svackor, utan måste 
alltid leverera och ha en hög 
lägstanivå. Flera lag är till-
räckligt bra för att slå oss om 
vi inte är på hugget, därför 
gäller det att behålla fokus och 

komma laddade till varje ny 
utmaning. Nu börjar match-
erna att gälla även för botten-
lagen, menar Robert Holmén.

Närmast väntar nu Delta 
på bortaplan. En match som 
Robert Holmén har varnat 
för.

– Delta är inte så dåliga 
som många kanske tror. De 
kommer att bjuda motstånd 
och vi måste vara beredda att 
ta jobbet. Förhoppningsvis 
var matchen mot Slussen en 
väckarklocka, säger han.

I lördags låg mittfältaren 
Martin Östling hemma med 

hög feber. Hans vägvinnande 
skridskoåkning saknades defi-
nitivt. Även Daniel Rydén 
var borta, dessutom spelade 
Adam Rohr och Johan Jane-
brink trots sjukdomskänning.

– Jag hoppas ha alla till-
gängliga på lördag, hälsar 
Robert Holmén.

I helgen drog vårserierna 
i bordtennis för ungdomar 
igång. I höstas hade Bohus IF 
ett lag i seriespel, men numer 
har Bohus IF tre lag med, 
dessutom har lagen tagit ett 
par steg upp i seriesystemet. 

Detta innebär också att mot-
ståndet blir tuffare.

Laget som var i farten 
under lördagen fick bara 
spela en match, mot Möln-
dals BTK. Det blev en tuff 
uppgift, men som lagledare 
Magnus Olofsson säger:

– Vi kommer närmare och 
närmare för varje match. Nu 
möter killarna spelare som 
har spelat bordtennis i 4-5 
år, medan våra grabbar bara 
tränat sedan i höstas.

Matchen slutade 4-1 till 
Mölndal. Erik Börjesson 
tog Bohus IF:s enda seger.

Under söndagen var två 
lag i farten. För den ena laget 
blev det en drömstart på 
serien, seger i båda match-
erna och en matchskillnad 
på totalt 9-1. Det blev segrar 
mot Ruddalens IF och 
Kannebäcks BTK. Lagledare 
Kauko Pylkkänen var rent 
lyrisk efter matcherna.

– Killarna presterade på 
topp och det var en fröjd att 
se dem i aktion, säger Kauko. 

Max Rosenqvist och 
Mikka Pylkkänen vann 
dagens första match mot 
Ruddalen mot klara 4-1. Till 
den andra matchen hade 
Anton Rydén förstärkt 
laget ytterligare. I den andra 
matchen, mot Kannebäck, 
blev det seger med 5-0.

– Även om det var klara 
siffror i båda matcherna, var 
varje individuell match tuff, 
säger Kauko.

För det andra bohuslaget 
som var i farten på söndagen 
blev det två raka förluster. 
Den första var en stentuff 
match mot Göteborgs BTK, 
där förlusten skrevs till 3-2.

– Killarna kämpade hela 
vägen, men idag räckte vi 
inte till, säger coach Annica 
Henriksen. 

I den andra drabbningen 

blev det en klar förlust mot 
gamla storklubben BTK 
Linné, 5-0.

Annica Svensson är trots 
helgens förluster ganska nöjd 
med alla killarna. 

– Det märks att vi flyttat 
upp ett par serier jämfört 

med i höstas och nu möter vi 
betydligt tuffare motstånd, 
säger Annica.

– Får vi bara träna regel-
bundet och tufft kommer 
segrarna, avslutar hon. 

❐❐❐

Blandade resultat för Bohus IF

När bordtennisens vårserier startade i helgen blev det både 
segrar och förluster för Bohus IF:s ungdomar.

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem deltog 
9 par. Medel var 72 poäng och föl-
jande par placerade sig över medel:
1. Siv Lindh/Lilly Karlbom & Elsa 
Persson/Rikard Johanson              94
3) Thomas Elfving/Bertil Hansson 78
4) Nils Lindström/Göte Olsson        74
5) Torsten Johansson/Ole J Jensen  73

BANDY

HANDBOLL

INNEBANDY

Division 1 västra
Surte BK – Slussens BK 6-4 (3-1)
Mål SBK: Jens Samuelsson 2, Martin 
Rundqvist, Marcus Blom, Henrik 
Jönsson, självmål. Matchens kurrar: 
Alexander Wetterberg 3, Jens Samu-
elsson 2, Marcus Blom 1.

Division 3 västsvenska västra
Västra Frölunda – Ale HF 26-23 
(13-12)
Mål Ale: Mikael Wahlgren 4, Joakim 
Samuelsson 4, Mathias Johansson 4, 
Niclas Bernhardtz 3, Niclas Ericsson 
3, Carl-Fredrik Brunström 2, Anton 
Thunberg, Johan Lövgren och Peter 
Welin 1 vardera. Matchens kurrar: 
Niclas Bernhardtz 2, Carl-Fredrik 
Brunström 1.

Div 2 västsvenska västra damer
Drott – Nödinge SK 29-20
Mål NSK: Jessica Petterson 7, Elina 
Mathiasson 6, Caroline Karlsson 3, 
Sara Andréasson 2, Catrine Aronsson 
och Jenny Jensdottir 1 vardera.
Matchens kurrar: Jessica Petterson 
2, Caroline Karlsson 1.

Division 2 Göteborg
Ale IBF – Guldhedens IK 3-20 
(0-6, 0-9, 3-5)
Mål Ale: Johan Olsson 2, Emil 
Rydén. Matchens kurrar: Tobias 
Hellman 3, Johan Olsson 2, Chris-
tian Westerlind.

Division 2 Göteborg damer
Ale IBF – Guldhedens IK 4-7 (1-2, 
3-1, 0-4)
Mål Ale: Lena Lönnroth 2, Pernilla 
Pettersson, Jennie Hedberg.
Matchens kurrar: Cecilia Isberg 3, 
Victoria Eriksson 2, Emma Lars-
son 1.
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BANDY
Division 1 västra
Surte BK – Slussens BK 6-4 (3-1)

– Två poäng trots plattmatch

Kapten Rohr rodde Surte 
och två poäng mot Slussen i 
hamn, men det var på håret. 
Hemmalaget tappade 4-1 
och tvingades öka tempot 
för att få ett avgörande.

Jens Samuelsson en av få spelare 
som levererade. Två mål på Jensas 
konto.

Surte vann på en skridsko
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Cat Club:  

PS Live

Torget 2, 442 31 Kungälv   
0303-109 70, www.farshatt.se

Fredagen den 25 januari 
Mat, dryck, musik och hög stämning. 

I Schlagerbaren: Tompa.

Entré inkl. buffé: 250 kr. Biljetterna släpps fredag 18 jan. 
Efterinsläpp från kl. 21: 150 kr.

Åldersgräns: 20 år.

& DJ Pierre

TEATERN, ALE GYMNASIUM
SÖNDAG 10 FEBRUARI KL 18.00
BILJETTER BIBLIOTEKET I NÖDINGE
VUXEN: 250 KR, SCENPASSRABATT 60 KR, UNGDOM 125 KR.
ARR: TEATERFÖRENINGEN I ALE, ABF

DAMMEKÄRR. I onsdags 
kväll gick startskottet 
för årets Kvällscup.

Hela 91 unga skidå-
kare mellan 8 och 20 
år deltog i den första av 
fem deltävlingar, som 
gick i Dammekärr. 

Precis lagom till premiären 
av årets Kvällscup hade fros-
ten kommit och skapade per-
fekta förutsättningar för att 
åka längdskidor. 

– Två nätter innan passade 
vi på att lägga lite ny snö i 
spåren och på tävlingskvällen 
var det runt tre minusgrader. 
De yngsta deltagarna åkte 
ett varv, juniorerna två och 
de äldsta ungdomarna fyra, 
förklarar Mats Persson, täv-
lingsansvarig. 

Tävlingen arrangeras 
av Göteborgs skidförbund 
och sammanlagt startade 
tolv klasser med åkare från 

OK Alehof, IK Stern, OK 
Landehof, Sävedalens AIK 
och Göteborgs SK. 

Någon förstaplats blev 
det inte för hemmaklub-
ben, men andraplaceringar 
blev det desto fler av: Tvåa 
kom Wilma Reinholdsson 
i den yngsta klassen, Elina 
Reinholdsson i damer 9-10, 
David Eriksson i herrar 
9-10, Erik Blick i klas-
sen herrar 15-16 och Sofia 
Johansson i damer 17-20. 

Fjärdeplacering blev det 
för Sanna Eriksson i damer 
13-14, Fabian Lysell i herrar 
9-10 och för Ida Bengtsson 
i damer 9-10. 

Nu på onsdag den 23 
januari har det blivit dags för 
den andra deltävlingen som 
går i Hindås.

I Dammekärr blir nästa 
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Kvällscup med fart

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

OK Alehofs Alexander Wallberg (längst t.h) kom på nionde plats i klassen herrar 11-12 år. Här 
i jämnhöjd med Kajsa Norman från Sävedalens AIK och Ida Johansson från OK Landehof

Daniel Adolfsson åkte i mål 
på en 14:e plats.

Elina Reinholdsson knep en 
andraplacering.

Fabian Lysell kom på en 
fjärdeplats.

David Adolfsson kammade 
hem en niondeplats.

ALE. Precis som i fjol 
väntar fi nal i GP-puck-
en för hockeytjejerna 
Jennifer Knutsson, 12 
och Anja Björklund, 12 
med laget Team Väster-
götland.

Förra året tog de hem segern 
i GP-pucken. Även 2013 års 
guldpokal kan gå till Team 
Västergötland.

Laget, som består av spe-
lare från hela Västra Göta-
land, gjorde bra ifrån sig i 
grundspelet i Tuve ishall och 
knep en plats i finalen som 
går den 3 februari i Frölun-
daborg.  

Jennifer Knutsson från 
Skepplanda och Anja Björk-
lund från Sålanda spelar 
numera i Trollhättans 
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vardags.

JOHANNA ROOS

– Aletjejerna 
åter i fi nal i 
GP-pucken

Kan ta guld igen

Aletjejerna Jennifer Knuts-
son, 12 och Anja Björklund, 
12 ska återigen spela fi nalen 
i GP-pucken med laget Team 
Västergötland.

Inte blir det enklare 
om man börjar höra lite 
dåligt. Ring Hörsellinjen 

0771-888 000.
www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund

Tycker du 
att din chef
är otydlig?

GÖR DIN EGEN
FOTOBOK

Ladda ner GRATIS
designprogram för att göra din 

fotobok på www.fotoklok.se

www.fotoklok.se

ger dig

20% RABATT 

Ange koden: “alekuriren”
i kassan när du betalar
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Semester i 
Nordtyskland
3 dagar i kurorten Bad Bramstedt
Mercure Hotel Köhlerhof 
★★★★  
Mitt i Schleswig-Holstein ligger 
en av de traditionsrika tyska 
kurorter som har gjort av-
slappning och frisk luft till sina 
varumärken – Bad Bramstedt – 
med spa, spabehandlingar, kurer, 
aktiviteter, golf och massor av 
vandrings- och cykelstigar. Detta 
hotell har bl.a. inomhuspool och 
är en otroligt bra utgångs-punkt 
för upplevelser. Besök t.ex. 
Hamburg och Lübeck eller ta en 
tur sydväst om Hamburg till Altes 
Land, mer känt som Tysklands 
fruktträdgård. 

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 
29/8 2013. 

Pris per person i dubbelrum 

från 949:-
Pris utan reskod 1.099:- 

       M
ercure Hotel Köhlerh

of
 

 1.349:- 

 1.749:- Kuravgift 1 EUR  per person/dygn.

Natursköna Tyrolen
8 dagar i sydvästra Österrike

★★★★

Endast några km från både den italienska och schweiziska grän-
sen ligger ert hotell i sydvästliga Tyrolen. Alplandet utgör en fan-
tastisk kuliss runt staden och hotellet och här kan ni slappna av 
med ett dopp i poolen, läckra middagar och vackra omgivningar.

Pris per person i dubbelrum

3.899:-
Pris utan reskod 4.199:-

Ankomst: Valfri 8/6-21/9 2013.    OBS Kuravgift 1,20 EUR per person/dygn. 

2 barn 
3-6 år 
gratis

Mitt i Danmark
3 dagar i Kolding

★★★

Kolding ligger fint beläget vid fjorden och här ligger ert hotell i 
ett lugnt, grönt område vid stadsparken. Se Koldinghus, shoppa 
i centrum eller Kolding Storcenter. 

Ankomst: Mån-fre t.o.m. 21/6 2013. 
Endast slutstädning. 

 

Pris per person i dubbelrum

1.049:-
Pris utan reskod 1.199:-

 299:- 

2 barn
6-14 år ½ 

priset 

Foto: Hubertus

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

– Ja, det stämmer. Vi 
har nominerats i ka-
tegorin ”Årets dans-
band”. Det är en stor 
ära.

Vilka band kon-
kurrerar ni med? 

– Det är Elisas, 
Eva Eastwood & The 
Major Keys, Lasse Ste-
fanz samt Sten & Stan-
ley. Knivskarp konkur-
rens med andra ord. 
Festligheterna äger 
rum den 20 februari på 
Cirkus i Stockholm och 
då får vi veta om det blir 
en Grammis eller ej.

Ni har redan vunnit 
en annan åtråvärd ut-
märkelse, eller hur?

– Ja, det är bransch-
tidningens Får Jag Lovs 
läsare som tillsammans 
med dansarrangörer 
runtom i landet röstat 
fram oss till bästa dans-
band 2012. Det är 
andra året i rad som vi 
får den här utmärkelsen 
och det känns natur-
ligtvis väldigt hedran-
de. Det är ett kvitto på 
att danspubliken upp-
skattar det vi gör.

Är det full fart för 
er del?

– Ja, efter lite le-
dighet kring jul och 
nyår är vi igång sedan 
några veckor tillbaka. 
Det är alltid lika kul 

att få stå på scenen och 
möta glada människor 
ute på landets dansba-
nor. Om ett par veckor 
lämnar vi landet och 
åker till Gran Canaria 
och spelar på en dans-
gala.

Hur går det med er 
nya skiva?

– Det flyter på jät-
tebra. Vi är i studion 
med jämna mellanrum 
och någon gång fram i 
vår räknar vi med att vår 
nya cd ska finnas ute till 
försäljning. 

…Kenny Samuelsson, från Torp som är sångare i Streaplers.

Ni är Grammisnominerade?

Hallå där...

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ett 50-tal funktionärer i SPF Alebygden 
samlades på Lökeberg för att summera 
2012 års verksamhet och informeras om 
planerna. Föreningen fick 89 nya med-
lemmar under gångna året och vid årsskif-
tet var vi 636.

Ordföranden Hans Åström poängte-
rade att funktionärerna spelar en mycket 
viktig roll när det gäller att värva medlem-
mar. Mun-mot mun-metoden är effekti-
vast. Dessutom har vi haft ett omväxlande 
och intressant program.

Kassören Claes-Hugo Larsson 
gick igenom ekonomin. Vi kan inte slå 
oss till ro med vad vi har uppnått utan 
måste samla i ladorna för svårare tider. 
SPF-distriktet kommer troligen att höja 
avgiften och det höjer våra kostnader. 
Styrelsen har därför beslutat att föreslå 
att medlemsavgiften skall höjas med tjugo 
kronor år 2014.

Efter denna information smakade det 
bra med den rikliga lunchbuffén.

Årsmötet är onsdagen den 6 februari i 
Medborgarhuset.               Lennart Mattsson

SPF-funktionärer
på konferens

Välkomna!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Les Misérables
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

Rigoletto
Direktsändning från
Metropolitan Opera

OBS! 16 feb kl 19

NÖDINGE. 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? 

Vi följer spåren och kommer allt 
närmare den spännande lösningen på 
gåtan. En trollbindande berättelse, 
fritt efter Egon Möller-Nielsen och 
Åke Löfgrens älskade tidlösa klas-
siker, visas i Ale gymnasium (tv-stu-
dion) nu på söndag.

– Det händer saker hela tiden 
vilket publiken kommer att bli varse 
om, säger kultursekreterare Lisa 
Haeger.

På scenen ser vi skådespelaren 

Mirja Breitholtz och musikern Pelle 
Halvarsson. Mirja är sedan några år 
tillbaka ett välbekant ansikte för Bou-
levardteaterns barnpublik efter att ha 
spelat i långkörarna ”Vem är ensam?” 
och ”Ett lamm till middag”.

Det blir nykomponerad musik av 
Pelle Halvarsson. Pelles musikaliska 
arbete har sedan tidigt 90-tal haft 
fokus på just möten mellan teater, 
dans och musik.

Regissören Sten Hellström har 
Boulevardpubliken kunnat se som 
skådespelare i ett flertal produktioner 
de senaste åren, till exempel ”Före-
ställningen om Gud”, ”Grönholms 
Metod” och ”Shakespeares samlade 
verk”.            JONAS ANDERSSON

”Historien om någon” är en spännande barnteater som visas i Ale gymnasi-
ums tv-studio nu på söndag.       Foto: Pär Åkesson

– ”Historien om någon” visas i Ale gymnasium

En musikalisk thriller-
komedi för de minsta
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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

 

SKEPPLANDA. Ibland 
kan teater vara högtra-
vande och svårsmält.

Eller så kan teater 
vara folkligt och lätt-
smält.

Den senare be-
skrivningen överens-
stämmer väl med Ale 
Teatersällskaps ”Ha-
gakåkar”.

Hagakåkar hade premiär 
förra lördagen. Lokal-
tidningen fanns på plats i 
Skepplanda bygdegård i fre-
dags kväll när den andra av 
sju föreställningar spelades 
upp.

Hagakåkar är en omarbe- tad och nyfriserad version av 
Söderkåkar.

– Söderkåkar är en pjäs, 
inte om Stockholm, bara i 
Stockholm. Så den flyttades 
hitåt, till Haga som är något 
så när nära. Söderslanget 
fick jag revidera, förklarar 
regissör Karin Sillberg som 
svarat för bearbetning av 
Gideon Wahlbergs origi-
nalmanus.

Det var några år sedan som 
Ale Teatersällskaps ensemble 
senast äntrade scenen. Efter 
”Mammas gossar” som sattes 
upp för tre år sedan har det 
varit tyst.

– Vi har genomgått lite av 
en föryngring i föreningen 

även om det äldre gardet 
fortfarande finns med, säger 
nye ordföranden Cecilia 
Alfredsson.

Hagakåkar är en come 
back som heter duga. Det 
känns fräscht och nytt även 
om ett gammalt manus ligger 
till grund för det som utspe-
lar sig i bygdegården. Publi-
ken bjuds på en farsliknande 
underhållning där komiken 
sätts i första rummet, men 
det finns också en allvarsam 
underton i föreställningen 
som regissören lyckas få fram 
på ett tydligt sätt.

– Den här teatern ger 
lite eftertanke till hur man 
ska behandla nära och kära, 

säger Karin Sillberg.
Föreställningen utspe-

lar sig, som titeln beskri-
ver, i Haga. På en gård bor 
bröderna Erik (Mattias 
Hjelm) och Johan (Jan-Erik 
Alfredsson) tillsammans 
med sina nära och kära. För-
hållandet bröderna emellan 
är utan överdrift frostigt, 
men allt eftersom saker och 
ting uppdagas kommer de 
närmare varandra.

Det är hjärtligt och roligt 
på samma gång och det finns 
flera karaktärer som ger 
ytterligare spets åt pjäsen. 
Jan-Erik Pettersson får 
agera i dubbla roller, som 

Josefsson och som polis-
man Karlsson. Även Karin 
Simonsen ses i två skep-
nader, dels som rimmande 
berättare, dels som brevbä-
rare.

Fyra föreställningar åter-
står av Hagakåkar innan Ale 
Teatersällskap checkar ut 
från Skepplanda bygdegård 
för den här gången. Det vore 
tråkigt om det skulle dröja 
ytterligare tre år innan det 
professionella amatörsällska-
pet intar scenen igen.

– En come back som heter duga

Lättsmält teaterunderhållning i Skepplanda

I BYGDEGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Aurore (Cecilia Johansson) 
ger trånande blickar till 
Josefsson (Jan-Erik Pet-
tersson).

Erik (Mattias Hjelm) i samtal med Maj-Britt (Anna Luc-
chesi). Hagakåkar innehåller en del kärleksintriger. Här är det Albin, spelad av Alf Joakim Persson, 

som ger sig på Josefsson (Jan-Erik Pettersson). Maj-Britt (Anna Lucchesi) försöker avstyra 
bråket.

Polisman Karlsson (Jan-Erik 
Pettersson) kommer för att 
inspektera gården i Haga.
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Starrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

I samband med den diplomeras Starrkärr-Kilanda församling till 
”Kyrka för Fairtrade”. 
Nattvard, lovsångsband, information och försäljning av 
fairtrade-produkter, Kyrkkaffe

Fairtrade
mässa

Söndag den 27/1 kl. 18.00 är det 
gudstjänst i Älvängens Blå kyrka

Förmiddagscafé i Starrkärrs församlingshem
24 januari kl 10-12

Vi gästas av PROkulele under 
ledning av Kent Larsson.

Biskopsvisitation av 
Skepplanda pastorat
LÖDÖSE. Under förra veck-
an skedde biskopsvisitation 
av Skepplanda pastorat.

Det sker vanligtvis med 
ett tidsintervall på sex 
år och däremellan görs 
prostvisitation.

– Som biskop åker jag 
ut till församlingen, går 
igenom arbetet, ser hur de 
praktiska och ekonomiska 
förutsättningarna ser ut 
samt tar del av de tankar 
och planer som fi nns för 
framtiden, säger Per Eck-
erdal.
Alekuriren fick ett samtal med 
biskopen innan torsdagskvällens 
veckomässa och mingel i St Peders 
kyrka. Tidigare under dagen hade 
han träffat anställda och förtroen-
devalda i församlingen.

– Jag hade överläggningar med 
präster och diakoner vilket var väl-
digt givande. Jag fick också möjlig-
heten att titta på Tunge kyrka som 
har en mycket intressant historia, 
förklarar Per Eckerdal vars efter-
namn är uppkallat efter just Eck-
erna i Lödöse.

– Min farfar hade ett torp i 
Eckerna och jag var här i min 
barndom. Det är emellertid första 
gången som jag gör en visitation 
här. Jag höll inte på att hitta hit 
efter vägutbyggnaden, slandskaps-
bilden har förändrats, konstate-
rade biskopen.

Balans över tid
Dialogen med församlingens 
anställda och förtroendevalda 
berörde bland annat de ekono-
miska förutsättningarna för de 
närmaste två åren där budgeten 
visar på ett underskott på 1,2 mil-
joner kronor.

– Det planeras renovering 
av yttertak och fasad på Tunge 

kyrka. Likaså ska fasaden bytas på 
Hålanda kyrka. Om vi tittar till-
baka på de senaste 20-25 åren så 
har vi utfört ett intensivt under-
hållsarbete av våra kyrkor. I den 
långsiktiga planen ser vi dock inte 
att några större åtgärder behöver 
vidtas förrän 2025 då det väntar 
takomläggning på Ale-Skövde 
kyrka, förklarade kyrkonämndens 
ordförande, Sven-Erik Björk-
lund, och tillade:

– Tittar vi bakåt så har vi åtskil-
liga år där vi har visat plusresultat. 
Av den anledningen känner vi oss 
trygga i den här frågan.

– Det låter bra. Det viktiga är 
att man ser en balans över tid, 
inflikade Per Eckerdal, som också 
belyste det faktum att försam-
lingen har många byggnader att ta 
hand om.

– Vi har fem kyrkor och fyra 
församlingshem. När vi ser på det 
prognostiserade medlemsantalet 
för 2020 kan vi konstatera att vi 
nog inte kan ha kvar det bestånd 
som vi har idag. Fyra församlings-
hem behöver kanske bli två. Med-
lemsantalet minskar med cirka en 
procent per år, berättade Sven-
Erik Björklund.

Hushålla med resurserna
Per Eckerdal gav sin syn på saken.

– Medlemsantalet minskar i de 
flesta församlingarna, men det är 
ingen katastrof det är frågan om. 
Det gäller dock att hushålla med 
resurserna, att man är medveten 
om konsekvenserna och kan vidta 
åtgärder då man fortfarande har 
en reserv i plånboken och inte står 
inför en akut situation. Kyrkor är 
inte museum utan förändras under 
tiden, sade Eckerdal och fortsatte:

– Det gäller att vi inom Svenska 
kyrkan anpassar kostymen efter en 

ny verklighet och att vi hittar nya 
vägar ut till människorna. Jag ser 
inte medlemstappet som ett hot 
utan som en förändring. Vi får 
ställa om och tänka igenom saker 
och ting. Vi får bli tydligare på 
att motivera människor. Jag ser 
det som en utmaning för alla oss i 
Svenska kyrkan.

Biskopsvisitationen avslutades 
med en visitationsmässa med visi-
tationsstämma i Skepplanda kyrka 
i söndags. Förutom Per Eckerdal 
medverkade också kontraktsprost 
Martin Lindh.

Biskop Per Eckerdal.

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

SjungaGunga 
i Starrkärr

Vill du sjunga och gunga med ditt barn? 
Ny grupp startar 22 januari 
i Starrkärrs församlingshem.

Vi sjunger gamla och nya barnsånger, 
både kristna och andra, lär oss ramsor 
och tar oss en liten dans. Enkel fika.
I första hand är gruppen öppen för 
barn i åldrarna 2-10 månader som 
bor i församlingen och är döpta, eller 
ska döpas.

Max 12 platser. Tisdagar 9.30-11.00

Frågor och anmälan till: 
Pernilla Olausson, 0303-444 037 
pernilla.olausson@svenskakyrkan.se

– Per Eckerdal mötte församlingsborna

TRE AV FYRA BARN 
ÖVERLEVER CANCER

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0   
Tel 020-902090

TRE AV FYRA BARN 
ÖVERLEVER CANCER

Ingemar Jonsson, Älv-
ängen har avlidit. Född 1923 
och efterlämnar makan Mil-
lan samt dottern Inger med 
familj som närmast sörjande.

Morgan Larsson, Nödinge 
har avlidit. Född 1966 och 
efterlämnar makan Ulrika 
samt barn som närmast 
sörjande.

Dagny Svensson, Nödinge 
har avlidit. Född 1932 
och efterlämnar döttrarna 
Margareta och Ann-Kristin, 
svärsöner samt barnbarn 
som närmast sörjande.

Elisabeth Ekberg, Skepp-
landa har avlidit. Född 1945 
och efterlämnar maken Lars 
samt döttrar med familjer 
som närmast sörjande.

Dödsfall

Vår käre Morbror

Kurt Nilsson

* 5/2 1934

har idag oväntat lämnat
oss i sorg och saknad

Surte
19 januari 2013

MICHAEL, CHRISTINA

med familjer
 
Ditt goda hjärta, Ditt 

ljusa sinne 

Hos oss skall leva           

i tacksamt minne 

Begravningen äger rum
fredagen 1 februari

kl. 13.30 i Surte kapell.
Akten avslutas i kapellet.

Döda

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Onsdagsträff 30 januari
Surte församlingshem kl 14.00
Elisabeth Ingvarsson - vardags kosseri.

 
Gemenskapsträff 31 januari
Bohus servicehus Torsdag kl 15.00
Claes Corin visar bilder från Lofoten.
Fika.

Alla är välkomna!

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 7

DYGNET RUNT

TRYGGHET  •  OMSORG  •  KOMPETENS 
Med anor från 1932

Predikoturer
Filadelfi aförsamlingen, Bo-
hus pingstkyrka
Onsd 23/1 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 27/1 
kl 11, Ekumenisk gudstjänst 
Per Kjellberg. Onsd 30/1 kl 
19, Ekumenisk bön.

Älvängens missionskyrka
Tisd 22/1 kl 10, Samtal och 
bön. Kl 10-13. Stickcafé. Kl 
11, Fika för alla. Sönd 27/1 
kl 11, Gudstjänst Håkan 
Classon. Sång i Filip Lars-
son. Kyrkfi ka. Kl 18, Tonår. 
Månd 28/1 kl 18.30, Scout. 
Tisd 29/1 kl 10, Samtal och 
bön.

Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling
Sönd kl 10, Högmässa, 
Nordblom. Kl 13, Suomen-
kielinen, Edler. Tisd kl 9, 
Mässa i församlingshemmet, 
Isacson. Onsd 18.30, Mässa, 
Nordblom.

Surte missionsförsamling
Onsd 23/1 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 23/1 kl 21, Innebandy i 
Surteskolan. Välkommen att 
vara med! Torsd 24/1 kl 19, 
Ekumenisk kör övar i Surte 
församlingshem. Fred 25/1 
kl 18:30, Spelkväll för ung 
och gammal, med fi ka och 
andakt. Välkommen! Sönd 
27/1 kl 11, Ekumenisk guds-
tjänst i Pingstkyrkan, Bohus. 
Per Kjellberg. Månd 28/1 kl 
19, Musikkåren, Lerum Sur-
te Symphonic Band, övar. 
Onsd 30/1 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 30/1 kl 19, Ekumenisk 
bön i Pingstkyrkan, Bohus. 
Onsd 30/1 kl 21, Innebandy i 
Surteskolan. Välkommen att 
vara med! Sena ändringar i 
detta program kan inträffa. 
www.surtemissionskyrka.se är 
alltid uppdaterad.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Tisd 22/1 Nols kyrka kl 
18.30, Församlingsafton. 
”Går tron på en Gud att för-
ena med modern vetenskap?” 
Allan Emrén, fi losofi e dok-
tor i fysikalisk kemi vid Chal-
mers tekniska högskola, står 
mitt i frågans brännpunkt. 
Vad är rimligt? Vad är tro-
ligt? Vad är sannolikt? Vad är 
”sant”? Kom med och brot-
tas med frågorna! Torsd 24/1 
Starrkärrs församlingshem 
kl 10-12 Förmiddagscafé. Vi 
gästas av sång och ukelele-
gruppen PROkulele. De spe-
lar ukelele för oss och sjung-

er både för och med oss! 
Nols kyrka kl 18.30, Vecko-
mässa, Nordblom. Sönd 27/1 
Starrkärrs kyrka kl 11, Mässa, 
Andersson. Nols kyrka kl 11, 
Familjegudstjänst medverkan 
av barnkören gNola, Nord-
blom. Älvängens kyrka 18.00 
Fairtrade-mässa (se annons) 
Andersson. Onsd 30/1 Älv-
ängens kyrka kl 18.30, Taizé-
mässa - En stilla stund mitt i 
veckan! Andersson.

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 24/1 kl 18, Musikcafé, 
Ohlins. Sönd 3/2 kl 11, För-
samlingens års- och adminis-
trationsmöte.

Smyrnaförsamlingen,
Älvängen
Tisd 22/1 kl 8-9, Bön. Onsd 
23/1 kl 18-19, Bön. Kl 19.30, 
Smyrnakören – termins-
start. Torsd 24/1 kl 10-12.30, 
SmyrnaCaféet. Kl 18.15, 
Hobby (7-12 år) - termins-
start. Fred 25/1 kl 19.30, 
Greenhouse (åk 7 och uppåt). 
Kl 19.30, Effect – Öppet hus 
& café för ungdomar. Lörd 
26/1 kl 10-13, Second Hand 
& Café – terminsstart. Sönd 
27/1 kl 14, Års- och adminis-
trationsmöte. Servering. Tisd 
29/1 kl 8-9, Bön. Kl 14, Bi-
belsamtalsgruppen.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 27/1 kl 10, 
Familjegudstjänst Broman, 
kyrkkaffe. Hålanda sönd 27/1 
kl 12, Mässa Broman. S.t Pe-
der sönd 27/1 kl 10, Famil-
jegudstjänst Skredsvik. Tisd 
29/1 kl 18, Mässa med för-
djupningskväll. Ale-Sköv-
de sönd 27/1 kl 12, Mässa 
Skredsvik. Tunge, se ovan-
stående.

Nödinge församling
Onsd 23/1 kl 10, Nödinge 
kyrka Vardagsgudstjänst för 
Stora och små R Bäck. Torsd 
24/1 kl 18, Nödinge kyrka 
Mässa R Bäck. Fred  25/1 kl 
10, Surte kyrka Vardagsguds-
tjänst för Stora och Små H 
Hultén. 27/1 Septuagesima 
kl 11, Ekumenisk Gudstjänst 
i Bohus Pingstkyrka H Hul-
tén. Kl 17, Nödinge kyrka 
Mässa H Hultén. Månd 27/1 
kl 18.30, Nödinge försam-
lingshem Mässa H Hultén.

Guntorps missionskyrka
Onsd 23/1 kl 18.30, Termins-
start SpårarScout/Upptäck-
arScout.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Döda Jordfästningar
Gunvor Ljunggren. I 
Skepplanda kyrka hölls 
tisdagen 15 januari begrav-
ningsgudstjänst för Gunvor 
Ljunggren, Skepplanda. 
Offi ciant var komminister 
Bengt Broman.

Gulli Johansson. I Starr-
kärrs kapell hölls onsdagen 
16 januari begravningsguds-
tjänst för Gulli Johans-
son, Alafors. Offi ciant var 
komminister Per-Martin 
Andersson.

Yrsa Enelund. I kapellet 
på Östra kyrkogården hölls 
onsdagen 16 januari begrav-
ningsakt för Yrsa Enelund, 
Göteborg. Offi ciant var 
Jan-Åke Lidén.

John Öhrn. I Nödinge 
kyrka hölls torsdagen 17 ja-
nuari begravningsgudstjänst 
för John Öhrn, Nödinge. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Harry Hultén. 

Stig Johansson. I Ale-
Skövde kyrka hölls fredagen 
18 januari begravningsguds-
tjänst för Stig Johansson, 
Roten. Offi ciant var kommi-
nister Magnus Skredsvik.

Gun-Britt Holmberg. 
I Nödinge kyrka hölls 
fredagen 18 januari begrav-
ningsgudstjänst för Gun-
Britt Holmberg, Nödinge. 
Offi ciant var Bert Löverdal.

Min älskade Make
Vär käre Pappa, Svärfar

Morfar och Gogo

Ingemar
Jonsson

* 9 oktober 1923

har lämnat oss

Älvängen
10 januari 2013

MILLAN
INGER och LARSÅKE

Ulrika och Patrik

Hillevi, Ottilia

Mattias och Susanne

Filippa, Clara

Släkt och vänner

Tack älskade Make och

Pappa för all kärlek

och omtanke under

alla år

Vi vet att Du kommer

att fortsätta hålla ett

vakande öga över oss

Tryggare kan ingen vara

Begravningsgudstjänsten
äger rum i stillhet.

Hedra gärna Ingemars
minne med en gåva till

Rädda Barnen på telefon
020-52 52 00.

Vår kära Mamma
Svärmor och Mormor

Dagny Svensson
* 11 september 1932

har idag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Nödinge
11 januari 2013

MARGARETA och

BENGT

ANN-KRISTIN och

LARS

Anna och Tommi

Emma
 
Far har räckt ut handen 

Mor har fattat den 

På den andra stranden 

Mötas de igen 

Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen av de

närmaste.

Ett varmt tack till
personalen på Fridhem

för kärleksfull
omvårdnad.

Min älskade Make
Vår käre Pappa

Morgan Larsson
* 2 februari 1966

har idag hastigt och
oväntat lämnat oss i

oändlig sorg och saknad

Nödinge
13 januari 2013

ULRIKA
LINUS, LINDA , IDA

Cindy

Roland

Släkt och vänner
 
Det finns inga ord för 

den saknad vi känner 

Att Du lämnat oss är så 

svårt att förstå 

Alla som känt Dig och 

vet hur Du var 

Önskar så att Du bland 

oss fanns kvar 

Men nu har Du gått dit 

vi alla skall gå 

Med glädje vi minns allt 

det fina ändå 

 
  

Begravningsakten äger
rum torsdagen 31 januari

kl. 13.30 i Smyrna-
kyrkan, Älvängen.

Akten avslutas i kyrkan.
Lika välkommet som
blommor är en gåva

till Cancerfonden
tel. 020-59 59 59.

Vår käre
Medarbetare och Vän

Morgan Larsson

har lämnat oss i stor sorg och saknad

Vi saknar Dig

ARBETSKAMRATERNA

GÖTEBORGS VENTILSERVICE AB

Vår Älskade

Elisabeth
Ekberg
* 25/7 1945

har lämnat oss i stor
sorg och saknad

Du som hade rum i
hjärtat för alla

Skepplanda
17 januari 2013

LARS

Filippa och Alan

Ellinor och Anders

Släkt och vänner

Vårt liv, vår tid, en dag i

sänder

Så tyst och stilla glider

bort

Om litet eller mycket

händer

Är tiden alltid kort

Det nyttjar ej att se sig

om

Den tid som var, som

kom

Var blott ett lån från

evigheten
Nils Ferlin

Begravningen äger rum
fredagen 15 februari
kl. 14.00 i Bergsalen,
Skogskyrkogården,

Kungälv.
Efter akten inbjudes till

minnesstund i
Kyrkstugan.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå tel.

0303-33 33 99 senast
onsdagen 13 februari.
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Starrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

I samband med den diplomeras Starrkärr-Kilanda församling till 
”Kyrka för Fairtrade”. 
Nattvard, lovsångsband, information och försäljning av 
fairtrade-produkter, Kyrkkaffe

Fairtrade
mässa

Söndag den 27/1 kl. 18.00 är det 
gudstjänst i Älvängens Blå kyrka

Förmiddagscafé i Starrkärrs församlingshem
24 januari kl 10-12

Vi gästas av PROkulele under 
ledning av Kent Larsson.

Biskopsvisitation av 
Skepplanda pastorat
LÖDÖSE. Under förra veck-
an skedde biskopsvisitation 
av Skepplanda pastorat.

Det sker vanligtvis med 
ett tidsintervall på sex 
år och däremellan görs 
prostvisitation.

– Som biskop åker jag 
ut till församlingen, går 
igenom arbetet, ser hur de 
praktiska och ekonomiska 
förutsättningarna ser ut 
samt tar del av de tankar 
och planer som fi nns för 
framtiden, säger Per Eck-
erdal.
Alekuriren fick ett samtal med 
biskopen innan torsdagskvällens 
veckomässa och mingel i St Peders 
kyrka. Tidigare under dagen hade 
han träffat anställda och förtroen-
devalda i församlingen.

– Jag hade överläggningar med 
präster och diakoner vilket var väl-
digt givande. Jag fick också möjlig-
heten att titta på Tunge kyrka som 
har en mycket intressant historia, 
förklarar Per Eckerdal vars efter-
namn är uppkallat efter just Eck-
erna i Lödöse.

– Min farfar hade ett torp i 
Eckerna och jag var här i min 
barndom. Det är emellertid första 
gången som jag gör en visitation 
här. Jag höll inte på att hitta hit 
efter vägutbyggnaden, slandskaps-
bilden har förändrats, konstate-
rade biskopen.

Balans över tid
Dialogen med församlingens 
anställda och förtroendevalda 
berörde bland annat de ekono-
miska förutsättningarna för de 
närmaste två åren där budgeten 
visar på ett underskott på 1,2 mil-
joner kronor.

– Det planeras renovering 
av yttertak och fasad på Tunge 

kyrka. Likaså ska fasaden bytas på 
Hålanda kyrka. Om vi tittar till-
baka på de senaste 20-25 åren så 
har vi utfört ett intensivt under-
hållsarbete av våra kyrkor. I den 
långsiktiga planen ser vi dock inte 
att några större åtgärder behöver 
vidtas förrän 2025 då det väntar 
takomläggning på Ale-Skövde 
kyrka, förklarade kyrkonämndens 
ordförande, Sven-Erik Björk-
lund, och tillade:

– Tittar vi bakåt så har vi åtskil-
liga år där vi har visat plusresultat. 
Av den anledningen känner vi oss 
trygga i den här frågan.

– Det låter bra. Det viktiga är 
att man ser en balans över tid, 
inflikade Per Eckerdal, som också 
belyste det faktum att försam-
lingen har många byggnader att ta 
hand om.

– Vi har fem kyrkor och fyra 
församlingshem. När vi ser på det 
prognostiserade medlemsantalet 
för 2020 kan vi konstatera att vi 
nog inte kan ha kvar det bestånd 
som vi har idag. Fyra församlings-
hem behöver kanske bli två. Med-
lemsantalet minskar med cirka en 
procent per år, berättade Sven-
Erik Björklund.

Hushålla med resurserna
Per Eckerdal gav sin syn på saken.

– Medlemsantalet minskar i de 
flesta församlingarna, men det är 
ingen katastrof det är frågan om. 
Det gäller dock att hushålla med 
resurserna, att man är medveten 
om konsekvenserna och kan vidta 
åtgärder då man fortfarande har 
en reserv i plånboken och inte står 
inför en akut situation. Kyrkor är 
inte museum utan förändras under 
tiden, sade Eckerdal och fortsatte:

– Det gäller att vi inom Svenska 
kyrkan anpassar kostymen efter en 

ny verklighet och att vi hittar nya 
vägar ut till människorna. Jag ser 
inte medlemstappet som ett hot 
utan som en förändring. Vi får 
ställa om och tänka igenom saker 
och ting. Vi får bli tydligare på 
att motivera människor. Jag ser 
det som en utmaning för alla oss i 
Svenska kyrkan.

Biskopsvisitationen avslutades 
med en visitationsmässa med visi-
tationsstämma i Skepplanda kyrka 
i söndags. Förutom Per Eckerdal 
medverkade också kontraktsprost 
Martin Lindh.

Biskop Per Eckerdal.

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

SjungaGunga 
i Starrkärr

Vill du sjunga och gunga med ditt barn? 
Ny grupp startar 22 januari 
i Starrkärrs församlingshem.

Vi sjunger gamla och nya barnsånger, 
både kristna och andra, lär oss ramsor 
och tar oss en liten dans. Enkel fika.
I första hand är gruppen öppen för 
barn i åldrarna 2-10 månader som 
bor i församlingen och är döpta, eller 
ska döpas.

Max 12 platser. Tisdagar 9.30-11.00

Frågor och anmälan till: 
Pernilla Olausson, 0303-444 037 
pernilla.olausson@svenskakyrkan.se

– Per Eckerdal mötte församlingsborna

TRE AV FYRA BARN 
ÖVERLEVER CANCER

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0   
Tel 020-902090

TRE AV FYRA BARN 
ÖVERLEVER CANCER

Ingemar Jonsson, Älv-
ängen har avlidit. Född 1923 
och efterlämnar makan Mil-
lan samt dottern Inger med 
familj som närmast sörjande.

Morgan Larsson, Nödinge 
har avlidit. Född 1966 och 
efterlämnar makan Ulrika 
samt barn som närmast 
sörjande.

Dagny Svensson, Nödinge 
har avlidit. Född 1932 
och efterlämnar döttrarna 
Margareta och Ann-Kristin, 
svärsöner samt barnbarn 
som närmast sörjande.

Elisabeth Ekberg, Skepp-
landa har avlidit. Född 1945 
och efterlämnar maken Lars 
samt döttrar med familjer 
som närmast sörjande.
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Vår käre Morbror

Kurt Nilsson

* 5/2 1934

har idag oväntat lämnat
oss i sorg och saknad

Surte
19 januari 2013

MICHAEL, CHRISTINA

med familjer
 
Ditt goda hjärta, Ditt 

ljusa sinne 

Hos oss skall leva           

i tacksamt minne 

Begravningen äger rum
fredagen 1 februari

kl. 13.30 i Surte kapell.
Akten avslutas i kapellet.

Döda

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Onsdagsträff 30 januari
Surte församlingshem kl 14.00
Elisabeth Ingvarsson - vardags kosseri.

 
Gemenskapsträff 31 januari
Bohus servicehus Torsdag kl 15.00
Claes Corin visar bilder från Lofoten.
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TRYGGHET  •  OMSORG  •  KOMPETENS 
Med anor från 1932

Predikoturer
Filadelfi aförsamlingen, Bo-
hus pingstkyrka
Onsd 23/1 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 27/1 
kl 11, Ekumenisk gudstjänst 
Per Kjellberg. Onsd 30/1 kl 
19, Ekumenisk bön.

Älvängens missionskyrka
Tisd 22/1 kl 10, Samtal och 
bön. Kl 10-13. Stickcafé. Kl 
11, Fika för alla. Sönd 27/1 
kl 11, Gudstjänst Håkan 
Classon. Sång i Filip Lars-
son. Kyrkfi ka. Kl 18, Tonår. 
Månd 28/1 kl 18.30, Scout. 
Tisd 29/1 kl 10, Samtal och 
bön.

Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling
Sönd kl 10, Högmässa, 
Nordblom. Kl 13, Suomen-
kielinen, Edler. Tisd kl 9, 
Mässa i församlingshemmet, 
Isacson. Onsd 18.30, Mässa, 
Nordblom.

Surte missionsförsamling
Onsd 23/1 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 23/1 kl 21, Innebandy i 
Surteskolan. Välkommen att 
vara med! Torsd 24/1 kl 19, 
Ekumenisk kör övar i Surte 
församlingshem. Fred 25/1 
kl 18:30, Spelkväll för ung 
och gammal, med fi ka och 
andakt. Välkommen! Sönd 
27/1 kl 11, Ekumenisk guds-
tjänst i Pingstkyrkan, Bohus. 
Per Kjellberg. Månd 28/1 kl 
19, Musikkåren, Lerum Sur-
te Symphonic Band, övar. 
Onsd 30/1 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 30/1 kl 19, Ekumenisk 
bön i Pingstkyrkan, Bohus. 
Onsd 30/1 kl 21, Innebandy i 
Surteskolan. Välkommen att 
vara med! Sena ändringar i 
detta program kan inträffa. 
www.surtemissionskyrka.se är 
alltid uppdaterad.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Tisd 22/1 Nols kyrka kl 
18.30, Församlingsafton. 
”Går tron på en Gud att för-
ena med modern vetenskap?” 
Allan Emrén, fi losofi e dok-
tor i fysikalisk kemi vid Chal-
mers tekniska högskola, står 
mitt i frågans brännpunkt. 
Vad är rimligt? Vad är tro-
ligt? Vad är sannolikt? Vad är 
”sant”? Kom med och brot-
tas med frågorna! Torsd 24/1 
Starrkärrs församlingshem 
kl 10-12 Förmiddagscafé. Vi 
gästas av sång och ukelele-
gruppen PROkulele. De spe-
lar ukelele för oss och sjung-

er både för och med oss! 
Nols kyrka kl 18.30, Vecko-
mässa, Nordblom. Sönd 27/1 
Starrkärrs kyrka kl 11, Mässa, 
Andersson. Nols kyrka kl 11, 
Familjegudstjänst medverkan 
av barnkören gNola, Nord-
blom. Älvängens kyrka 18.00 
Fairtrade-mässa (se annons) 
Andersson. Onsd 30/1 Älv-
ängens kyrka kl 18.30, Taizé-
mässa - En stilla stund mitt i 
veckan! Andersson.

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 24/1 kl 18, Musikcafé, 
Ohlins. Sönd 3/2 kl 11, För-
samlingens års- och adminis-
trationsmöte.

Smyrnaförsamlingen,
Älvängen
Tisd 22/1 kl 8-9, Bön. Onsd 
23/1 kl 18-19, Bön. Kl 19.30, 
Smyrnakören – termins-
start. Torsd 24/1 kl 10-12.30, 
SmyrnaCaféet. Kl 18.15, 
Hobby (7-12 år) - termins-
start. Fred 25/1 kl 19.30, 
Greenhouse (åk 7 och uppåt). 
Kl 19.30, Effect – Öppet hus 
& café för ungdomar. Lörd 
26/1 kl 10-13, Second Hand 
& Café – terminsstart. Sönd 
27/1 kl 14, Års- och adminis-
trationsmöte. Servering. Tisd 
29/1 kl 8-9, Bön. Kl 14, Bi-
belsamtalsgruppen.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 27/1 kl 10, 
Familjegudstjänst Broman, 
kyrkkaffe. Hålanda sönd 27/1 
kl 12, Mässa Broman. S.t Pe-
der sönd 27/1 kl 10, Famil-
jegudstjänst Skredsvik. Tisd 
29/1 kl 18, Mässa med för-
djupningskväll. Ale-Sköv-
de sönd 27/1 kl 12, Mässa 
Skredsvik. Tunge, se ovan-
stående.

Nödinge församling
Onsd 23/1 kl 10, Nödinge 
kyrka Vardagsgudstjänst för 
Stora och små R Bäck. Torsd 
24/1 kl 18, Nödinge kyrka 
Mässa R Bäck. Fred  25/1 kl 
10, Surte kyrka Vardagsguds-
tjänst för Stora och Små H 
Hultén. 27/1 Septuagesima 
kl 11, Ekumenisk Gudstjänst 
i Bohus Pingstkyrka H Hul-
tén. Kl 17, Nödinge kyrka 
Mässa H Hultén. Månd 27/1 
kl 18.30, Nödinge försam-
lingshem Mässa H Hultén.

Guntorps missionskyrka
Onsd 23/1 kl 18.30, Termins-
start SpårarScout/Upptäck-
arScout.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Döda Jordfästningar
Gunvor Ljunggren. I 
Skepplanda kyrka hölls 
tisdagen 15 januari begrav-
ningsgudstjänst för Gunvor 
Ljunggren, Skepplanda. 
Offi ciant var komminister 
Bengt Broman.

Gulli Johansson. I Starr-
kärrs kapell hölls onsdagen 
16 januari begravningsguds-
tjänst för Gulli Johans-
son, Alafors. Offi ciant var 
komminister Per-Martin 
Andersson.

Yrsa Enelund. I kapellet 
på Östra kyrkogården hölls 
onsdagen 16 januari begrav-
ningsakt för Yrsa Enelund, 
Göteborg. Offi ciant var 
Jan-Åke Lidén.

John Öhrn. I Nödinge 
kyrka hölls torsdagen 17 ja-
nuari begravningsgudstjänst 
för John Öhrn, Nödinge. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Harry Hultén. 

Stig Johansson. I Ale-
Skövde kyrka hölls fredagen 
18 januari begravningsguds-
tjänst för Stig Johansson, 
Roten. Offi ciant var kommi-
nister Magnus Skredsvik.

Gun-Britt Holmberg. 
I Nödinge kyrka hölls 
fredagen 18 januari begrav-
ningsgudstjänst för Gun-
Britt Holmberg, Nödinge. 
Offi ciant var Bert Löverdal.

Min älskade Make
Vär käre Pappa, Svärfar

Morfar och Gogo

Ingemar
Jonsson

* 9 oktober 1923

har lämnat oss

Älvängen
10 januari 2013

MILLAN
INGER och LARSÅKE

Ulrika och Patrik

Hillevi, Ottilia

Mattias och Susanne

Filippa, Clara

Släkt och vänner

Tack älskade Make och

Pappa för all kärlek

och omtanke under

alla år

Vi vet att Du kommer

att fortsätta hålla ett

vakande öga över oss

Tryggare kan ingen vara

Begravningsgudstjänsten
äger rum i stillhet.

Hedra gärna Ingemars
minne med en gåva till

Rädda Barnen på telefon
020-52 52 00.

Vår kära Mamma
Svärmor och Mormor

Dagny Svensson
* 11 september 1932

har idag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Nödinge
11 januari 2013

MARGARETA och

BENGT

ANN-KRISTIN och

LARS

Anna och Tommi

Emma
 
Far har räckt ut handen 

Mor har fattat den 

På den andra stranden 

Mötas de igen 

Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen av de

närmaste.

Ett varmt tack till
personalen på Fridhem

för kärleksfull
omvårdnad.

Min älskade Make
Vår käre Pappa

Morgan Larsson
* 2 februari 1966

har idag hastigt och
oväntat lämnat oss i

oändlig sorg och saknad

Nödinge
13 januari 2013

ULRIKA
LINUS, LINDA , IDA

Cindy

Roland

Släkt och vänner
 
Det finns inga ord för 

den saknad vi känner 

Att Du lämnat oss är så 

svårt att förstå 

Alla som känt Dig och 

vet hur Du var 

Önskar så att Du bland 

oss fanns kvar 

Men nu har Du gått dit 

vi alla skall gå 

Med glädje vi minns allt 

det fina ändå 

 
  

Begravningsakten äger
rum torsdagen 31 januari

kl. 13.30 i Smyrna-
kyrkan, Älvängen.

Akten avslutas i kyrkan.
Lika välkommet som
blommor är en gåva

till Cancerfonden
tel. 020-59 59 59.

Vår käre
Medarbetare och Vän

Morgan Larsson

har lämnat oss i stor sorg och saknad

Vi saknar Dig

ARBETSKAMRATERNA

GÖTEBORGS VENTILSERVICE AB

Vår Älskade

Elisabeth
Ekberg
* 25/7 1945

har lämnat oss i stor
sorg och saknad

Du som hade rum i
hjärtat för alla

Skepplanda
17 januari 2013

LARS

Filippa och Alan

Ellinor och Anders

Släkt och vänner

Vårt liv, vår tid, en dag i

sänder

Så tyst och stilla glider

bort

Om litet eller mycket

händer

Är tiden alltid kort

Det nyttjar ej att se sig

om

Den tid som var, som

kom

Var blott ett lån från

evigheten
Nils Ferlin

Begravningen äger rum
fredagen 15 februari
kl. 14.00 i Bergsalen,
Skogskyrkogården,

Kungälv.
Efter akten inbjudes till

minnesstund i
Kyrkstugan.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå tel.

0303-33 33 99 senast
onsdagen 13 februari.

2013  |   vecka 4  |   nummer 3  |   alekuriren 37FAMILJ



ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

Bilar köpes. Från 500-50000 
kr. Allt av intr. även def. Hämtas 
kont. Även husvagn.
tel. 0737-61 44 78
el. 0303-127 62
el. 0737-42 90 92

Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.
tel. 0736-47 85 01 Stefan

Resepresentkort köpes
Ving, Ticket, Solresor, Apollo, 
Resia, Fritidsresor. Även kort 
datum av intresse.
tel. 0735-01 45 63

Hösilage till häst!
Letar efter relativt torrt hösi-
lage med hyffsad kvalité. Helst 
balar mellan 150-350 kg. Finns 
i Alafors
tel. 0736-77 62 71

Tomt för nybyggnation av villa 
sökes i Skönningared eller Torp. 
Ring eller maila Fredrik
tel. 0702-05 21 71 eller 
macfredde@me.com

SÄLJES

Två stycken halv-takboxar, 
Thule. 400 kr.
tel. 0730-74 83 98

Gör dina ansiktsbehandlingar 
själv hemma med egen maskin. 
Galvanic Spa (ej använt). 1400:-
tel. 0702-77 46 55

Brun bokhylla med burspråk 
och glashyllor. Välaktad. Pris: 
500:-
tel. 0303-179 53
el. 0737-10 56 52

Garage Loppis i Nödinge på 
Rödjansväg 17 vid Mekonomen.
Datum 26-27/1 KL: 10-14
Loppis

Ö HYRA

PANIK! Vi är utan bostad från 
29 januari
Liten familj med 1-årigt barn 
önskar hyra vad som helst i 
Ale med omnejd. Gärna Bohus, 
Surte. Första eller andra hand. 
Lägenhet, radhus, gård, villa, 
allt av intresse. Kortare eller 
längre tid. 
tel. 0705-67 54 44

2:a, 3:a eller hus önskas 
hyra av ett par på 26 år i Ale 
kommun. Inga husdjur, röker ej. 
Jobb båda två. Referenser finns.
tel. 0762-36 05 48

Jag är en tjej som söker 
lägenhet i ale kommun,helst 
Surte,Bohus,Nol eller Nödinge.
Jag jobbar i Surte.Behöver 
lägenhet före 15 mars.
Kontakta mig på
tel. 0703-65 66 91

SÖKES

Söker en träningskompis att 
gymma ihop med. Vi peppar, 
hjälper varandra 2ggr/v. Helst på 
SP-Nol (det är svalast där). Ring 
Yvonne:
tel. 0707-48 01 23

Hundvakt/Dagmatte sökes
Jag söker hundvakt till min 
mopshane på 5 månader. 
Dagtid, 3-4 dagar i veckan.
Du ska bo mellan Surte och Älv-
ängen. Ring/smsa för mer info
tel. 0730-98 66 68

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

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

Global jord-healing varje full-
måne kl. 20.00-20.30.
27/1, 25/2, 27/3, 25/4, 25/5, 23/6, 
22/7, 21/8, 19/9, 19/10, 17/11, 17/12. 
Info via:
moderjordnatverket@gmail.com

BYTES Lägenhet, 3:a, Furuhöjd 
Älvängen - bytes mot stor 2:a 
eller en 3:a i Älvängen..
tel. 0705-36 76 42
el. 0704-32 01 65
Carina

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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FamiljÖverraska med en annons!

ÖÖ

pryl prylpryl 
börsenrsensenbbbbbööööööörrrrrsssseeeeennnnn

llllllrylllllllllllllyyylllllllllllllllllll
bör

p yprylprylpryl
b
y

bbb
yy

börö
y

bbbbbbörööööörrbbbööööörrrrrs

 

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

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. Över 15 
års erfarenhet inom branschen.
Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

Vi utför service / 
reparationer på din bil.
Montering & balansering – Hjulskifte 
– Däckförvaring - Kamremsbyte/
kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 Alvhem
tel. 0520-655 181

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

Seniorbolaget.se
RUT-/ROT-avdrag direkt på fakturan. 
Vi hjälper dig med städning, 
hemtjänst, snickerier, målning, 
bokföring, läxhjälp mm
tel. 0303-103 60
Ulf Österman

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. 0704-40 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. 0705-41 41 50
kl. 07:00-20:00 alla dagar.

HUNDFRISERING
Boka vårklippningen redan nu ! 
Jag klipper o trimmar alla raser 
enligt rasstandard eller efter 
egna önskemål. Jag finns vid 
Marstrandsvägen, i lugn o trivsam 
miljö. Varmt Välkomna till mej !
tel. 0737-66 86 22       Lisa André
www.hundfrisering.se

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.
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Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
bemärkelsedag undanbedes.

Lennart Holmberg

All ev uppvaktning i sam-
band med min födelsedag 
undanbedes vänligen.

Bengt Carlsson, Hålanda

Grattis
Susanne

på 28-årsdagen den 21/1
önskar Kurrarna

Grattis
Alma

2 år 22/1 önskar
Mormor & Morfar, Mamma 
& Pappa, Moster, Hugo, Elias 

& Wilmer.

Hampus Jaanson
En sista bild i 

tidningen du får,
den 24 januari 

när du fyller 14 år.
Vi önskar dig en perfect 
födelseda med önskade

presenter och flera hurra!
P+K Mormor,

morfar & Agnes.

Grattis till vårt 
lilla charmtroll
Mio Grinder

i Nödinge på din 6-årsdag 
den 26 januari önskar

Farfar, Farmor och
Niklas med familj

Grattis
Ebba

på din 3-årsdag
önskar

Mormor & Morfar

Grattis
Tilda

på din 10-årsdag
önskar

Mormor & Morfar

Niklas Öhrn
18 år den 22/1!

Stort grattis från
Lisa, mamma och pappa.

Vi älskar dig!
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

Bilar köpes. Från 500-50000 
kr. Allt av intr. även def. Hämtas 
kont. Även husvagn.
tel. 0737-61 44 78
el. 0303-127 62
el. 0737-42 90 92

Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.
tel. 0736-47 85 01 Stefan

Resepresentkort köpes
Ving, Ticket, Solresor, Apollo, 
Resia, Fritidsresor. Även kort 
datum av intresse.
tel. 0735-01 45 63

Hösilage till häst!
Letar efter relativt torrt hösi-
lage med hyffsad kvalité. Helst 
balar mellan 150-350 kg. Finns 
i Alafors
tel. 0736-77 62 71

Tomt för nybyggnation av villa 
sökes i Skönningared eller Torp. 
Ring eller maila Fredrik
tel. 0702-05 21 71 eller 
macfredde@me.com

SÄLJES

Två stycken halv-takboxar, 
Thule. 400 kr.
tel. 0730-74 83 98

Gör dina ansiktsbehandlingar 
själv hemma med egen maskin. 
Galvanic Spa (ej använt). 1400:-
tel. 0702-77 46 55

Brun bokhylla med burspråk 
och glashyllor. Välaktad. Pris: 
500:-
tel. 0303-179 53
el. 0737-10 56 52

Garage Loppis i Nödinge på 
Rödjansväg 17 vid Mekonomen.
Datum 26-27/1 KL: 10-14
Loppis

Ö HYRA

PANIK! Vi är utan bostad från 
29 januari
Liten familj med 1-årigt barn 
önskar hyra vad som helst i 
Ale med omnejd. Gärna Bohus, 
Surte. Första eller andra hand. 
Lägenhet, radhus, gård, villa, 
allt av intresse. Kortare eller 
längre tid. 
tel. 0705-67 54 44

2:a, 3:a eller hus önskas 
hyra av ett par på 26 år i Ale 
kommun. Inga husdjur, röker ej. 
Jobb båda två. Referenser finns.
tel. 0762-36 05 48

Jag är en tjej som söker 
lägenhet i ale kommun,helst 
Surte,Bohus,Nol eller Nödinge.
Jag jobbar i Surte.Behöver 
lägenhet före 15 mars.
Kontakta mig på
tel. 0703-65 66 91

SÖKES

Söker en träningskompis att 
gymma ihop med. Vi peppar, 
hjälper varandra 2ggr/v. Helst på 
SP-Nol (det är svalast där). Ring 
Yvonne:
tel. 0707-48 01 23

Hundvakt/Dagmatte sökes
Jag söker hundvakt till min 
mopshane på 5 månader. 
Dagtid, 3-4 dagar i veckan.
Du ska bo mellan Surte och Älv-
ängen. Ring/smsa för mer info
tel. 0730-98 66 68

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

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

Global jord-healing varje full-
måne kl. 20.00-20.30.
27/1, 25/2, 27/3, 25/4, 25/5, 23/6, 
22/7, 21/8, 19/9, 19/10, 17/11, 17/12. 
Info via:
moderjordnatverket@gmail.com

BYTES Lägenhet, 3:a, Furuhöjd 
Älvängen - bytes mot stor 2:a 
eller en 3:a i Älvängen..
tel. 0705-36 76 42
el. 0704-32 01 65
Carina

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

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. Över 15 
års erfarenhet inom branschen.
Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

Vi utför service / 
reparationer på din bil.
Montering & balansering – Hjulskifte 
– Däckförvaring - Kamremsbyte/
kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 Alvhem
tel. 0520-655 181

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

Seniorbolaget.se
RUT-/ROT-avdrag direkt på fakturan. 
Vi hjälper dig med städning, 
hemtjänst, snickerier, målning, 
bokföring, läxhjälp mm
tel. 0303-103 60
Ulf Österman

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. 0704-40 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. 0705-41 41 50
kl. 07:00-20:00 alla dagar.

HUNDFRISERING
Boka vårklippningen redan nu ! 
Jag klipper o trimmar alla raser 
enligt rasstandard eller efter 
egna önskemål. Jag finns vid 
Marstrandsvägen, i lugn o trivsam 
miljö. Varmt Välkomna till mej !
tel. 0737-66 86 22       Lisa André
www.hundfrisering.se

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.
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Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
bemärkelsedag undanbedes.

Lennart Holmberg

All ev uppvaktning i sam-
band med min födelsedag 
undanbedes vänligen.

Bengt Carlsson, Hålanda

Grattis
Susanne

på 28-årsdagen den 21/1
önskar Kurrarna

Grattis
Alma

2 år 22/1 önskar
Mormor & Morfar, Mamma 
& Pappa, Moster, Hugo, Elias 

& Wilmer.

Hampus Jaanson
En sista bild i 

tidningen du får,
den 24 januari 

när du fyller 14 år.
Vi önskar dig en perfect 
födelseda med önskade

presenter och flera hurra!
P+K Mormor,

morfar & Agnes.

Grattis till vårt 
lilla charmtroll
Mio Grinder

i Nödinge på din 6-årsdag 
den 26 januari önskar

Farfar, Farmor och
Niklas med familj

Grattis
Ebba

på din 3-årsdag
önskar

Mormor & Morfar

Grattis
Tilda

på din 10-årsdag
önskar

Mormor & Morfar

Niklas Öhrn
18 år den 22/1!

Stort grattis från
Lisa, mamma och pappa.

Vi älskar dig!
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

9 1 6 4 7
3 7 8

5 3 9

1 6 9 4 7 5
6 7 8

9 8 4

2 4 6 5 8
6 4

4 7 5 2 9

3 8 7
2 6 7

6 5 2

2 5 1 4 9
1 4 8

3 5 7 1

4 2 6 1
9 8 6

7 8

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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För mer info: www.sportlife.se

VECKA 8 STARTAR VI

GLÖM INTE ATT ANMÄLA DITT BARN! 

GILLA OSS
OCH BLI EN I GÄNGET

ÄLVÄNGEN FABRIKSVÄGEN 3, TEL 0303-74 66 60 | NÖDINGE ALE TORG 10, TEL 0303-979 00 | NOL FOLKETSHUSVÄGEN 1, TEL 0303-74 16 50 | KUNGÄLV ROLLSBOVÄGEN 25, TEL 0303 - 938 21 | KUNGÄLV CENTRUM VÄSTRA GATAN 71, TEL 0303-199 40 

NY! KUNGÄLV SOLBRÄCKE SOLBRÄCKEGATAN 31 NY! KUNGÄLV XTRAVAGANZA VIKTCENTER SOLBRÄCKEGATAN 3, TEL 0303-44 59 00 | LILLA EDET VÄRDSHUSET SKANSENVÄGEN 34, TEL 0520-65 16 16 | LILLA EDET BADHUSET MAJORSGATAN 11 | WWW.SPORTLIFE.SE

Vill du gå ner i vikt?
Boka för gratis infoträff !

 Nol, Folketshusvägen 1
0303-74 16 50

VIKTCENTER
 34 

0520 - 65 16 16

Vårt fantastiska
utbud i Ale-Kungälv!
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• 5000
FRISKVÅRD

I ALE!

KVM

BODYATTACK®

BODYBALANCE®

BODYCOMBAT® 

BODYJAM®

BODYSTEP®

BODYPUMP®

CXWORX®

SH’BAM®

ZUMBA FITNESS®

ZUMBA TONING®

CIRKEL
CHALLENGE

FIGHT
INDOOR WALKING

MAMMA/BARN
MRL
RPM

SWITCHING 
SENIORPASS

TRX
X-FIT
YOGA

GYM & STYRKETRÄNING

KONDITION & LÖPBAND

GRUPPTRÄNING & CYKEL

PERSONLIG TRÄNING

SOL, BASTU & VATTENMASSAGE

SJUKGYMNASTIK

FRIA VIKTER

BARNPASSNING & LEKRUM

COFFE LOUNGE

KR
/mån

ALLA AKTIVITETER

BONUSPAKET INGÅR
Väska, vattenfl aska, 5 give away card, handduk, 
sol- och massagekort, respass 

BEGRÄNSAT
ANTAL BONUSPAKET!


