
Simon Person på STC i 
Kungälv.

Annorlunda 
träning hos STC
KUNGÄLV. Sportlife-
medlemmar kan gläd-
jas åt en ny annorlun-
da klubb i Kungälv.
STC – Sportlife Training Center hade 
premiär i lördags. Den nya tidens 
träning har gått tillbaka. Här är det 
skivstänger och ofta även kroppen 
som motvikt som gäller. Funktionell 
träning attraherar allt fl er.

Läs sid 6

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Älvängen

Nr 4  |  vecka 5  |  2013  |  År 18  |  100% täckning  |

1995:-

www.axums.se

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

Milwaukee skruvdragare
  till kanonpris!
          12 volt. Inklusive två batterier (Nimh). 
               Ord pris 2600:-

ENDAST ETT 

FÅTAL KVAR!

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

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

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

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

  

Lödöse 0520-66 00 10

99999999990000000000
Rydbergs, 1 kg

Gäller mot kupong, t o m 3/2-2013

Falukorv

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

30% på alla 
GUMMISTÖVLAR

Erbjudandet gäller endast 
denna vecka t o m 2/2-13

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

VINTERREAN 
FORTSÄTTER
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30-70%
RABATT

50%
RABATT

PÅ ALLA VINTERJACKOR 
& THERMOBYXOR

PÅ ALLA ALPINSKIDOR 
& ALPINPJÄXOR VUXET

Från Indiens innersta. Therese Kölborg, Julia Sundström, Nadja Bitar och Sara Johansson på Ale gymnasiums Omvårdnadsprogram har under två veckor 
genomfört ett annorlunda projektarbete. I veckans tidning berättar de om oförglömliga minnen.            Läs sid 13

Ett annorlunda projektarbete i Indien



Ale kommun fi ck 
fl era viktiga besked 
i veckan som gick. 

Skolinspektionens rapport 
efter att ha granskat Ales 
utbildningsverksamhet 
under fjolåret gav lugnande 
besked. Det blir inga svarta 
rubriker denna gång. Det 
fi nns fortfarande saker att 
förbättra, men nu säger 
Skolinspektionen att förut-
sättningarna att åstadkomma 
ett bättre resultat i Ales 
skolor är kraftigt förbätt-
rade. Med andra ord är man 
på rätt väg.

Näringslivsklimatet har 
varit en annan bekymmer-
sam stötesten. I vår kommer 
Svenskt Näringslivs nästa 
ranking över klimatet i 
landets kommuner. En jäm-
förelsesiffra och placering 
som bara har blivit sämre 
de senaste åren. Nu har 
kurvan vänt och resultaten 
pekar brant uppåt. Det ska 
bli intressant att se hur långt 
det räcker. Min känsla är 
att näringslivsarbete har 
blivit ett populärt ämne att 
fokusera på för många av 
landets kommuner, såle-
des kan det vara fler som 
redovisar ett mer positivt 
resultat. Att främja företa-
gande och entreprenörskap 
ligger i tiden och kreativt 
tänkande ses som lösningen 
på framtidens alla problem. 
Konkurrensen om att vara 
Sveriges mest företagsvän-
liga kommun kommer att 
öka stadigt, men det är kul 

att Ale återigen verkar ha 
återfått förtroendet hos 
företagarna och vice versa. 
Inrättandet av ett närings-
livsråd med inflytelserika 
företagare från samtliga 
kommundelar var tveklöst 
ett viktigt taktiskt drag. 
Under ett antal träffar fick 
kritiken hagla, det var högt i 
tak, och kommunledningen 
fick svälja mycket. Till sist 
var all prestige borta och 
bara framtiden stod på dag-
ordningen. Hur vill vi att 
näringslivsarbetet ska fung-
era i Ale? Hur ser de ömse-
sidiga intressena ut? Vad har 
vi för glädje av varandra?

I höstas kunde uppdraget 
för näringslivsrådet pre-
senteras och i grova drag 
handlar det om att vara en 
röst för företagare in i kom-
munen, men också ut från 
kommunen. Att gemensamt 
verka för att utveckla kom-
munen, tycka till i plane-
ringsfasen och tidigt ge 
respons i företagsanknutna 
frågor. Företagarnas dialog 
med den yttersta kommun-
ledningen och de två kom-
munalråden har definitivt 
utvecklats under närings-
livsrådets tid, vilket inte är 
så konstigt. I regel blir alla 
relationer bättre när man lär 
känna varandra.

En helt annan fråga. Var 
är aleborna? Inte på lokal-
idrotten i alla fall. Jag tycker 
det är bekläm-
mande att bara 162 
personer bevittnade 

förra veckans bandymatch 
i Ale Arena. Surte BK är på 
väg upp i bandyallsvenskan, 
intresset från aleborna är 
noll. Ale IBF:s innebandy-
damer bjuder alltid på fart 
och fläkt, ligger fyra i divi-
sion två, och har ytterst 
få supportrar på läktarna. 
Finns det inga nära och kära 
längre? Ale HF:s handbolls-
herrar i trean och Nödinge 
SK:s damer i division två 
kämpar tappert med att i 
regel alltid ge motstånd in 
på mållinjen. Inget av lagen 
toppar sina tabeller, men 
idrott handlar minst lika 
mycket om kampen för att 
vinna som segern i sig. Jag 
ser nästan all publik lagsport 
i Ale och jag vill bara säga 
att det är min främsta fördel 
med jobbet, så även om jag 
sitter ensam på läktaren så 
ska ni veta att jag gillar det. 
Tycker bara väldigt synd 
om alla er som missar så 
mycket. Vad som erbjuds de 
kommande dagarna hittar ni 
på sportsidorna i denna tid-
ning. Hoppas vi ses!

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Flera viktiga besked

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

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

ALE BOXNING & ATLET CLUB 

Bohus Centrum

Måndag 21 januari 
från kl 17.00 startar vi med 

en ny säsong
Inskrivning av nya samt gamla medlemmar

VILL DU BÖRJA 

TRÄNA
BOXNING

bottenplan (gamla 
bingohallen)

031-98 24 00, 070 310 86 87

ÅRSMÖTE
Tisdag 19 februari

kl 19.00 i Bohusgården

Välkomna!
Styrelsen

Handlingar finns att tillgå i Bohusgården 
senast 1 vecka innan mötet.

BOHUS IF KALLAR TILL

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

MUSIKKRYSS • ALLSÅNG 
UNDERHÅLLNING • DANS

Spelmanslaget
KAFFERAST

SKEPPLANDA BYGDEGÅRD
Lördagen den 2 mars kl 17

Entré inkl. kaffe i pausen: 120 kr

Biljetter:
0303-338613, 073-2297048

070-4917384 och hos
ALEVIRA (gamla Posten)

Göteborgsvägen 74, Älvängen

SKEPPLANDA
HEMBYGDSFÖRENING

ÅRSMÖTE
ALE-JENNYLUNDS

 RIDKLUBB

Söndag 24 februari
Kl 1600

Hjärtligt välkomna!

Surte 2013-01-23
Christer Hellström
Ordförande

Kyrkofullmäktige
i Nödinge församling kallas till 

extra sammanträde
tisdagen den 5 februari kl 18.30 

i Surte församlingshem.

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

KALLELSE TILL 

ÅRSSTÄMMA
Bohus-Surte Vägförening

Kallar till årsstämma
Tisdagen den 19 mars 2013, kl 19.00

Plats: Bohus IF:s klubbstuga, Jennylund

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga
14 dagar före årsstämma på Surte bibliotek.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda
Senast den 10 februari, 2013

E-post: bohus.surte.vagforening@gmail.com
Postadress: BOHUS-SURTE VÄGFÖRENING

Ale Kommun, 449 80 ALAFORS

Välkomna! -Styrelsen



Ale kommun fi ck 
fl era viktiga besked 
i veckan som gick. 

Skolinspektionens rapport 
efter att ha granskat Ales 
utbildningsverksamhet 
under fjolåret gav lugnande 
besked. Det blir inga svarta 
rubriker denna gång. Det 
fi nns fortfarande saker att 
förbättra, men nu säger 
Skolinspektionen att förut-
sättningarna att åstadkomma 
ett bättre resultat i Ales 
skolor är kraftigt förbätt-
rade. Med andra ord är man 
på rätt väg.

Näringslivsklimatet har 
varit en annan bekymmer-
sam stötesten. I vår kommer 
Svenskt Näringslivs nästa 
ranking över klimatet i 
landets kommuner. En jäm-
förelsesiffra och placering 
som bara har blivit sämre 
de senaste åren. Nu har 
kurvan vänt och resultaten 
pekar brant uppåt. Det ska 
bli intressant att se hur långt 
det räcker. Min känsla är 
att näringslivsarbete har 
blivit ett populärt ämne att 
fokusera på för många av 
landets kommuner, såle-
des kan det vara fler som 
redovisar ett mer positivt 
resultat. Att främja företa-
gande och entreprenörskap 
ligger i tiden och kreativt 
tänkande ses som lösningen 
på framtidens alla problem. 
Konkurrensen om att vara 
Sveriges mest företagsvän-
liga kommun kommer att 
öka stadigt, men det är kul 

att Ale återigen verkar ha 
återfått förtroendet hos 
företagarna och vice versa. 
Inrättandet av ett närings-
livsråd med inflytelserika 
företagare från samtliga 
kommundelar var tveklöst 
ett viktigt taktiskt drag. 
Under ett antal träffar fick 
kritiken hagla, det var högt i 
tak, och kommunledningen 
fick svälja mycket. Till sist 
var all prestige borta och 
bara framtiden stod på dag-
ordningen. Hur vill vi att 
näringslivsarbetet ska fung-
era i Ale? Hur ser de ömse-
sidiga intressena ut? Vad har 
vi för glädje av varandra?

I höstas kunde uppdraget 
för näringslivsrådet pre-
senteras och i grova drag 
handlar det om att vara en 
röst för företagare in i kom-
munen, men också ut från 
kommunen. Att gemensamt 
verka för att utveckla kom-
munen, tycka till i plane-
ringsfasen och tidigt ge 
respons i företagsanknutna 
frågor. Företagarnas dialog 
med den yttersta kommun-
ledningen och de två kom-
munalråden har definitivt 
utvecklats under närings-
livsrådets tid, vilket inte är 
så konstigt. I regel blir alla 
relationer bättre när man lär 
känna varandra.

En helt annan fråga. Var 
är aleborna? Inte på lokal-
idrotten i alla fall. Jag tycker 
det är bekläm-
mande att bara 162 
personer bevittnade 

förra veckans bandymatch 
i Ale Arena. Surte BK är på 
väg upp i bandyallsvenskan, 
intresset från aleborna är 
noll. Ale IBF:s innebandy-
damer bjuder alltid på fart 
och fläkt, ligger fyra i divi-
sion två, och har ytterst 
få supportrar på läktarna. 
Finns det inga nära och kära 
längre? Ale HF:s handbolls-
herrar i trean och Nödinge 
SK:s damer i division två 
kämpar tappert med att i 
regel alltid ge motstånd in 
på mållinjen. Inget av lagen 
toppar sina tabeller, men 
idrott handlar minst lika 
mycket om kampen för att 
vinna som segern i sig. Jag 
ser nästan all publik lagsport 
i Ale och jag vill bara säga 
att det är min främsta fördel 
med jobbet, så även om jag 
sitter ensam på läktaren så 
ska ni veta att jag gillar det. 
Tycker bara väldigt synd 
om alla er som missar så 
mycket. Vad som erbjuds de 
kommande dagarna hittar ni 
på sportsidorna i denna tid-
ning. Hoppas vi ses!

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Flera viktiga besked

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

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

ALE BOXNING & ATLET CLUB 

Bohus Centrum

Måndag 21 januari 
från kl 17.00 startar vi med 

en ny säsong
Inskrivning av nya samt gamla medlemmar

VILL DU BÖRJA 

TRÄNA
BOXNING

bottenplan (gamla 
bingohallen)

031-98 24 00, 070 310 86 87

ÅRSMÖTE
Tisdag 19 februari

kl 19.00 i Bohusgården

Välkomna!
Styrelsen

Handlingar finns att tillgå i Bohusgården 
senast 1 vecka innan mötet.

BOHUS IF KALLAR TILL

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

MUSIKKRYSS • ALLSÅNG 
UNDERHÅLLNING • DANS

Spelmanslaget
KAFFERAST

SKEPPLANDA BYGDEGÅRD
Lördagen den 2 mars kl 17

Entré inkl. kaffe i pausen: 120 kr

Biljetter:
0303-338613, 073-2297048

070-4917384 och hos
ALEVIRA (gamla Posten)

Göteborgsvägen 74, Älvängen

SKEPPLANDA
HEMBYGDSFÖRENING

ÅRSMÖTE
ALE-JENNYLUNDS

 RIDKLUBB

Söndag 24 februari
Kl 1600

Hjärtligt välkomna!

Surte 2013-01-23
Christer Hellström
Ordförande

Kyrkofullmäktige
i Nödinge församling kallas till 

extra sammanträde
tisdagen den 5 februari kl 18.30 

i Surte församlingshem.

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

KALLELSE TILL 

ÅRSSTÄMMA
Bohus-Surte Vägförening

Kallar till årsstämma
Tisdagen den 19 mars 2013, kl 19.00

Plats: Bohus IF:s klubbstuga, Jennylund

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga
14 dagar före årsstämma på Surte bibliotek.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda
Senast den 10 februari, 2013

E-post: bohus.surte.vagforening@gmail.com
Postadress: BOHUS-SURTE VÄGFÖRENING

Ale Kommun, 449 80 ALAFORS

Välkomna! -Styrelsen
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NOL. Ambulanssjukvår-
den i Ale har sin sta-
tion i Älvängen sedan 
15 år tillbaka.

Nästa år kan Nol bli 
ny adress.

– Vi för en dialog om 
att hyra in oss hos 
Räddningstjänsten i 
Nol, säger ambulans-
chef Tommy Claesson.

Ryktet om att flytta ambu-
lansstationen i Älvängen är 
sant. I våras gjordes en över-
syn om var ambulansen är 
bäst placerad för att nå flest 
på kortast möjliga tid. Svaret 
blev Nol.

– Det är en avancerad 
simulering som görs för att 
räkna fram utrycknings-
tiderna. Genom att flytta 
ambulansen till Nol når vi 
5000 människor snabbare 
i Ale. Den stora skillnaden 
mot Älvängenstationen är 
att vi betydligt snabbare 
från brandstationen i Nol 
kommer ut på E45 i både 
nordlig och sydlig riktning, 
säger ambulanschef Tommy 
Claesson.

Har ni redan tagit beslut 
i frågan?

– Nej, det har vi inte. Jag 

träffar företrädare för det 
nya Räddningstjänstförbun-
det i Kungälv-Ale i dagarna. 
Det får inte kosta skjortan 
att flytta in i brandstatio-
nen. Det tror jag inte det 
ska behöva göra heller. Det 
finns ju stora fördelar med 
att samla resurserna, menar 
Tommy Claesson och berät-
tar att hyreskontraktet i Älv-
ängen löper till 1 december 
2013.

Det väntar fler föränd-
ringar i ambulanssjukvården 
som kör under Kungälvs 
sjukhus. Redan i mitten av 
mars försvinner den kriti-
serade jourtjänstgöringen 
och personalen går från 44 
timmar på jobbet till 36,5.

– Det har varit en prio-
riterad arbetsmiljöfråga. 
Antalet körningar har ökat 
markant de senaste åren och 
nu får alla ambulanssjuk-
sköterskor fasta tider, vilket 
också betyder färre timmar 
på arbetsplatsen jämfört med 
hur det har varit. Det har 
medfört att vi har nyanställt 
fem ambulanssjuksköterskor. 
Dessutom utökar vi dagkapa-
citeten med en ambulans till, 
vilket också ska ge vår perso-
nal möjlighet att hinna med 

sin lunch, berättar Tommy 
Claesson.

Lilla Edet som fortfa-
rande är en av få kommuner 
som saknar egen ambulans 
kommer inte att påverkas 
nämnvärt av förändringen.

– Vi är i princip lika snabbt 
i Lilla Edet från Nol som från 
Älvängen. Egentligen tillhör 
Lilla Edet NU-sjukvården, 
men spelreglerna som gäller 

är att den ambulans som är 
närmast ska rycka. Det gör 
att vår Aleambulans med stor 
sannolikhet kommer att köra 
till Lilla Edet mycket även i 
framtiden.

– Landstinget planerar en 
fl ytt från Älvängen

Aleambulansen hamnar i Nol

Nolambulansen drevs fram till 2012 i privat regi. Nu är alla ambulansverksamhet under Kungälvs sjukhus i regionens regi. 
Dessutom planeras en fl ytt av ambulansen från Älvängen till brandstationen i No

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

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

WWW.SPORTLIFE.SE
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KOM I FORM!
– VÅRA PERSONLIGA TRÄNARE HJÄLPER DIG

1995KR

EN TUFFARE UTMANING

PT PRO  8-10 pers

PT START  8-10 pers

995KR

KOM-IGÅNG-PAKET
1 DAG/VECKA UNDER 8 VECKOR

PT SMALLGROUP

Tillsammans med våra personliga tränings- 
rådgivare sätter vi upp realistiska mål och 
tränar i smågrupper om 8-10 personer.

Våra unika träningsprogram pågår under 
åtta veckor. Vi följer gemensamt din  
utveckling och ger inspiration, tips och stöd 
på vägen. 

PT START innebär träning tillsammans med 
en personlig tränare i ett anpassat tempo.
PT PRO vänder sig till dig som vill ha en  
tuffare utmaning.

Och du, det är aldrig för sent att komma i 
form, men du väljer själv i vilken takt!

2 DAGAR/VECKA UNDER 8 VECKOR
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Kontakta:

LaSSe Brukarstödcenter™
Vestagatan 2, 416 64 Göteborg

Tfn 031-84 18 50
www.lassekoop.se

Här fi nns kunskap och erfarenhet för 
dig med funktionsnedsättning

Vi hjälper dig med:

• Rättigheter • Överklaganden 
• Ansökningar • Stödsamtal

Gratis om du bor i Västra Götaland

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

Allt av intresse. 

Ring Peter 0707-83 15 80 
LUVIOL AB

Kommersiella fastigheter 

KÖPES

ÄLVÄNGEN. Varje 
torsdagsförmiddag är 
kaffet varmt och kakorna 
framställda.

På Garnbutik 89:an i Älv-
ängen träffas en trogen skara 
damer för att sticka tillsam-
mans.

Mössor, vantar, halsdukar 
och strumpor skänks sedan 
till hemlösa i Göteborg.

Stickgruppen i Älvängen har varit 
igång ett år. Butiksinnehavaren Eila 
Linné ser till att hålla med fika när 
damerna dyker upp.

– Vi är här flera gånger i veckan, 
men det är torsdagen som är den 
officiella stickdagen, förklarar en av 
deltagarna.

Ingela Berndtsson från Hålanda 
fungerar som ombud för Hjälpstickan, 
en ideell förening med koppling till 
Stadsmissionen och Baptistkyrkan. 
Ingela åker regelbundet till Göteborg 
med stickade prylar som godhjärtade 
alebor valt att skänka till hemlösa.

– Behovet är enormt. Runt jule-
tid är det högtryck för alla hjälpor-
ganisationer, men sedan uppstår ett 
vakuum. Det är lika kallt ute nu som i 
december. Mössor, vantar och dylikt 
behövs hela tiden, det blir aldrig för 
mycket, säger Ingela Berndtsson.

Garnbutik 89:an fungerar som ett 
inlämningsställe för Hjälpstickan. 

Ingela Berndtsson förklarar.
– Folk som sitter hemma 

och stickar kan komma hit 
och lämna sina saker. Jag 
plockar upp det inlämnade 
materialet när jag åker till 
Göteborg.

Stickgruppen består för 
närvarande av ett tiotal kvin-
nor i olika åldrar. Fler delta-
gare är välkomna att ansluta, 
även män.

– Inte nog med att vi har 
trevligt ihop, vi gör en viktig 
samhällsinsats också, säger 
Eila.

– Här är den perfekta plat-
sen. Det är lätt att ta sig hit 
och dessutom finns billigt 
garn till försäljning för den 
som önskar, avslutar Ingela 
Berndtsson.

Stickar för hemlösa
– Behovet är enormt

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ingela Berndtsson, ombud för frivil-
ligorganisationen Hjälpstickan.

Stickgruppen i Älvängen gör värmande kläder för hemlösa i Göteborg. Varje 
torsdagsförmiddag träffas deltagarna på Garnbutiken 89:an i Älvängen.

Minimässa för 
Kropp & Själ
Lördag 2 feb. kl 10-16
Kvarnkullen Kungälv

Utställningar, föredrag, försäljning, 
demonstrationer, ”prova på aktiviteter”,

20 föreläsningar & caféverksamhet
Ca 60 Utställare. Fri entré

Hjärtligt välkomna!

www.se-livskonst.se    
Med arr. Studieförbundet Vuxenskolan 

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

ÅRSMÖTE
Älvängens 

Socialdemokratiska förening

Torsdag 7 februari kl 18.30 
Älvängens Folkets hus 

På årsmötet nominerar vi till 
kyrkofullmäktigelistan och väljer 

föreningsledning. 
Medverkar gör också chefredaktör 
Johan Flanke, tidningen NY TID.

Välkomna! 

NÖDINGE. Konsument Göteborg 
besöker Ale kommun under fyra 
måndagseftermiddagar i februari. 
Första gången är nu på måndag då 
en konsumentrådgivare finns på 
plats i Ale bibliotek för att svara på 
allmänhetens frågor angående kon-
sumenträtt. Biblioteken i Skepp-
landa, Surte och Älvängen står som 
värd för resterande träffar. Besöken 
på biblioteken görs i samarbete 
med Jerker Persson, energi- och 
klimatrådgivare i Ale kommun.

Av de samtal som kommer till 
Konsument Göteborg har ale-
borna fortfarande mest frågor om 
boende och fastigheter. Mycket om 
hantverkare som inte gör klart i tid, 
felaktiga fakturor och arbete som 
blir försenat.

Precis som föregående år är 
frågor kring hemelektronik och 
bilar goda tvåor bland alebornas 
frågor.

JONAS ANDERSSON

Konsumentrådgivare besöker Ale

Hemsida snabbt, 
enkelt, prisvärt!

Att skaffa hemsida idag behöver varken vara
svårt, dyrt eller tidskrävande.

En väl utformad hemsida är ett av de absolut effektivaste sätten att nå kunder och leverantörer.

Slipp allt krångel, onödiga utgifter och bortkastad tid.

Låt oss på Alekuriren hjälpa dig med din marknadsföring på nätet så kan du ägna dig åt annat…

Ring oss gärna om du vill veta mer:

0303-333 734
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Mössor, vantar, halsdukar 
och strumpor skänks sedan 
till hemlösa i Göteborg.

Stickgruppen i Älvängen har varit 
igång ett år. Butiksinnehavaren Eila 
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tid är det högtryck för alla hjälpor-
ganisationer, men sedan uppstår ett 
vakuum. Det är lika kallt ute nu som i 
december. Mössor, vantar och dylikt 
behövs hela tiden, det blir aldrig för 
mycket, säger Ingela Berndtsson.

Garnbutik 89:an fungerar som ett 
inlämningsställe för Hjälpstickan. 

Ingela Berndtsson förklarar.
– Folk som sitter hemma 

och stickar kan komma hit 
och lämna sina saker. Jag 
plockar upp det inlämnade 
materialet när jag åker till 
Göteborg.

Stickgruppen består för 
närvarande av ett tiotal kvin-
nor i olika åldrar. Fler delta-
gare är välkomna att ansluta, 
även män.

– Inte nog med att vi har 
trevligt ihop, vi gör en viktig 
samhällsinsats också, säger 
Eila.

– Här är den perfekta plat-
sen. Det är lätt att ta sig hit 
och dessutom finns billigt 
garn till försäljning för den 
som önskar, avslutar Ingela 
Berndtsson.

Stickar för hemlösa
– Behovet är enormt
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jonas@alekuriren.se
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Johan Flanke, tidningen NY TID.
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NÖDINGE. Konsument Göteborg 
besöker Ale kommun under fyra 
måndagseftermiddagar i februari. 
Första gången är nu på måndag då 
en konsumentrådgivare finns på 
plats i Ale bibliotek för att svara på 
allmänhetens frågor angående kon-
sumenträtt. Biblioteken i Skepp-
landa, Surte och Älvängen står som 
värd för resterande träffar. Besöken 
på biblioteken görs i samarbete 
med Jerker Persson, energi- och 
klimatrådgivare i Ale kommun.

Av de samtal som kommer till 
Konsument Göteborg har ale-
borna fortfarande mest frågor om 
boende och fastigheter. Mycket om 
hantverkare som inte gör klart i tid, 
felaktiga fakturor och arbete som 
blir försenat.

Precis som föregående år är 
frågor kring hemelektronik och 
bilar goda tvåor bland alebornas 
frågor.

JONAS ANDERSSON

Konsumentrådgivare besöker Ale

Hemsida snabbt, 
enkelt, prisvärt!

Att skaffa hemsida idag behöver varken vara
svårt, dyrt eller tidskrävande.

En väl utformad hemsida är ett av de absolut effektivaste sätten att nå kunder och leverantörer.
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Låt oss på Alekuriren hjälpa dig med din marknadsföring på nätet så kan du ägna dig åt annat…
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ALE KOMMUN, TELEFON 0303 33 00 00  www.ale.se

Januari

Samtalsgrupper för 
föräldrar till vuxna barn 
med Neuropsykiatriska 
diagnoser
Anhörigföreningen Omtanken tillsammans med Anhörigstödet 
i Ale  tänker starta samtalsgrupp(er) för föräldrar till vuxna 
barn, ca 16 år och uppåt med Neuropsykiatriska diagnoser, 
t.ex. Autism, Asperger, ADHD, mm.

I föreningen har framkommit ett önskemål att tillsammans med 
andra föräldrar få diskutera och dela erfarenheter, problem och 
glädjeämnen.
Är du intresserad så startar vi en grupp. Blir vi många så får vi 
starta fler.
Vi börjar med en grupp med totalt fyra träffar torsdag den 
14 februari kl 18.30 – ca 20.30
Lokal: Carlmarks väg 4, Älvängen (Älvängens aktivitetshus).

Hör av dig om detta, eller om du har andra funderingar till
Elizabeth Gustafsson, styrelsemedlem tel 0735-68328,
e-post elizabeth.gustafsson@hotmail.com
eller Ann-Marie Thunberg, anhörigkonsulent tel 0303-371254,
e-post ann-marie.thunberg@ale.se
Samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Har du en närstående  
med minnesproblematik? 
Då är du välkommen till informations/utbildningsträffar 
under fyra tillfällen med olika teman.

Vi startar en grupp för make/maka/sambo/särbo i Fridhem, Surte 
bottenvåningen den 12/2 kl 16-18, (Alekärrsvägen 3)

Vi startar också en grupp på kvällstid med samma teman för vuxna 
barn vars föräldrar har minnesproblem.  
Den startar 6/3  kl 18.30 – 20.30. 
Älvängens aktivitetshus, Carlmarks väg 4, ingång Eken.

Är du intresserad eller har frågor och funderingar kan du ringa 
eller mejla Ann-Marie Thunberg, anhörigkonsulent,  
tel 0303-371254, e-post ann.marie.thunberg@ale.se
Samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Avgiftsfri allmän 
förskola
Ett förtydligande om barnomsorgsavgiften för 
barn i allmän förskola från och med  
den 1 januari 2013.
Barn 3-6 år har rätt till 525 timmar avgiftsfri 
allmän förskola per år. Den allmänna förskolan 
följer skolans läsår. Det innebär att barn 3-6 
år som vistas i förskolan under annan tid 
eller på tid utöver 525 timmar per år betalar 
barnomsorgsavgift för den tiden.

Orolig?
Är du bekymrad över din eller någon anhörigs 
alkoholdrickande eller droganvändande?

Då kan du vända dig till våra kuratorer med lång erfarenhet av 
arbete med dessa frågor. Vi har telefonmottagning måndag och 
torsdag kl 13-14. Tel 0303-371 284
Kort väntetid för personligt besök. Du kan vara anonym.
Vuxenenheten Individ-och familjeomsorgen
Besöksadress: Brattåsstigen 6 I Surte

PÅ GÅNG I ALE

KONSUMENT- OCH 
ENERGIRÅDGIVNING 
PÅ BIBLIOTEKEN I ALE
Vilka är dina rättigheter som 
konsument? Funderar du på att byta 
värmesystem i ditt hem?

Få svar direkt på dina frågor av 
konsumentrådgivare från Konsument 
Göteborg och Ales energirådgivare 
Jerker Persson.
Ale bibliotek, Nödinge, måndag 4 februari 
kl 16.00 – 18.00
Skepplanda bibliotek, måndag 11 februari 
kl 16.00 – 18.30
Surte bibliotek, tisdag 19 februari 
kl 16.00 – 18.30
Älvängens bibliotek, onsdag 27 februari  
kl 16.00 – 18.30

 

BÄBIS-SAGOSTUNDER 
PÅ ALE BIBLIOTEK
För dig och din bäbis 4-8 månader. Vi träffas 
fem gånger och läser och ramsar tillsammans. 
Start tisdag 12 februari kl. 11.00. Anmäl dig och 
din bäbis på biblioteket eller ring  
0303-33 02 16 eller maila till  
sofie.nenonen@ale.se. 
Obs! Anmälan gäller till alla fem gånger.

 

DATAKURS FÖR 
NYBÖRJARE
Grundkurs för dig som aldrig använt dator. 
Ale bibliotek i Nödinge.
Fyra träffar med början tisdag 5 februari eller 
tisdag 5 mars kl  09.00-12.00. 
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.
Ale bibliotek i Nödinge
Onsdag 6 februari kl 16.00-18.00
Arr. Studieförbundet vuxenskolan

DIGITALA TISDAGAR  
PÅ BIBLIOTEKET 
-  för dig som vill lära dig använda 
datorn och internet i vardagen.

Tisdag 5 februari
Prova på att använda dator och internet
Du får själv prova på att använda datorn och 
ställa frågor till personal som finns på plats.
Ale bibliotek, Nödinge kl. 14.00. 4 platser.

Tisdag 12 februari
Internetbanken
Swedbank informerar och svarar på frågor om 
sina internettjänster.
Ale bibliotek, Nödinge kl. 14.00. 30 platser.
Anmäl dig till Digitala tisdagar på biblioteket, 
tel. 0303-33 02 16.

AFTER WORK FÖR 
KVINNOR MITT I LIVET
- Friskvård för själen
 
Bilden som personligt uttryck
Bilden är hjälpmedlet när konstnären, 
hantverkaren, bildpedagogen och 
bildmänniskan Sonia Erlandsson, tar fram sina 
egna tankar, funderingar och reflektioner över 
vår egen självbild.
>> Måndag 4 februari 18.30 – 21  
i Starrkärrs församlingshem
 
Mingel, föredrag och något lätt att äta. 
Ingen föranmälan



Det är sannerligen inte 
lätt att hitta säkra 
investeringar, speciellt 
inte i dessa svåra eko-
nomiska tider. 

Den andra generatio-
nens Kia Sorento fi ck 
full pott med sina fem 
stjärnor i Euro NCAP:s 
krocktest men trots 
detta nöjer sig inte 
koreanerna som nu 
blickar framåt och gör 
dagens testbil bättre 
samt tryggare än före-
gångaren. 

Nu återstår det bara 
att se om nya Sorento 
är en säker investering?

Skillnaden mellan att ha 
pengar på banken eller en 
bil hemma i garaget är att du 
inte behöver meddela någon 

att du tänker ta ut din egen 
bil på en tur. Det är ingen 
som ifrågasätter vart du ska 
åka eller kommer med beske-
det att tyvärr så blir det ingen 
sväng till affären idag. ”Du 
måste meddela oss minst en 
vecka innan om du vill ta ut 
din egen bil från garaget”.

Ingen liten koloss
Att lyckas med ett snyggt 
ansiktslyft är ungefär lika 
svårt som att ”lyfta” peng-
arna från det egna sparkon-
tot, men koreanerna har 
verkligen lyckats och resul-
tatet är knappast fy skam. I 
nosen hittar vi bland annat 
en ny elegant grill, strål-
kastare med LED-ljus samt 
uppfräschad stötfångare. 
Interiören känns rymligare 
och har så också blivit trots 
att Sorento inte växt. Kia har 
istället ändrat inredningen 
och där igenom lyckats trolla 
fram några extra centimeter 
åt passagerarna. Man färdas 
utmärkt och vägbruset är 

numera ett minne blott. 
Bullernivån har minskat 

tack vare den nya strukturen 
med en helt ny bottenplatta, 
vilket även är den största 
nyheten, tillsammans med 
en uppgraderad framvagn. 
Andelen lättare höghållfast-
hetsstål har ökats till en fjär-
dedel, vilket har resulterat i 
ett viktras på 100 kilo men 
trots detta är Sorento ingen 
liten koloss med sina dryga 
två ton.

Diesel all the way
Under motorhuven bultar 
en dieselfyra på 197 hästar, 
vilket resulterar i att hundra-
strecket nås på 9,9 sekunder 
samtidigt som toppfarten 
landar på 190. Är du på jakt 
efter en bensinare så blir 
svaret ”aniyo”, alltså nej på 
koreanska. 

Likt den föregående gene-
rationen erbjuds endast ett 
motoralternativ, vilket är 
perfekt för dig som lider av 
beslutsångest. Grundpriset 

startar på 314 900 för den 
manuella lådan och väljer du 
till automat får du plussa på 
med 15 000 kronor. I priset 
ingår likt tidigare generöst 
med utrustning och i sam-
band med att säkerheten 
uppgraderats ingår nu även 
parkeringsassistans samt 
dödavinkel-varnare. 

Vägegenskaperna är sta-
bila men skulle det krisa till 
sig så kopplas drivsystemet 
blixtsnabbt om från att tidi-
gare haft 95 procent på fram-
hjulen till en jämn drivning 
med 50-50. Dessutom har 
nya Kia Sorento ytterligare 
två finesser som standard: 
”Hill Start Assist” som ser till 
att man inte rullar bakåt då 
man startar i uppförsbackar 
och ”Down Hill Brake” som 

bromsar bilen till 8 km/h i 
nedförsbackar. Så visst är nya 
Kia Sorento en säker inves-
tering! JENNY NILSSON

STAFFAN SWEDENBORG
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KIA SORENTO EX 2,2 AUTOMAT
Motor: 4-cyl dieselmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar och 
fyra ventiler per cyl. Max effekt: 197 
hk vid 3 800 varv/minut. Max vrid-
moment: 436 Nm mellan 1 800-2 500 
varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, 
fyrhjulsdrift. 6-stegad automat.  
Fjädring: Skruvfjädring och 
krängningshämmare runt om. Fram: 
fjäderben med undre triangellänk. 
Bak: dubbla länkarmar.
Styrning: Kuggstång med elservo. 
Vändcirkel 10,9 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och 
bak. ABS. EBD. 

Mått/Vikt: (cm/kg) Axelavstånd 
270, längd 469, bredd 189, höjd 170. 
Tjänstevikt 1 919. Släpvagnsvikt: 
2 000. Bränsletank 70 liter.
Prestanda: Toppfart 190 km/h. Ac-
celeration 0-100 km/h 9,9 sek.
Förbrukning/miljö: 6,8 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
178 g/km.
Pris: 329 900 kronor.
Plus för: Hög standardutrustning, 
bra klipp i dieselfyran, köregenska-
perna och Härlig komfort.
Minus för: Några kilos övervikt och 
ingen bensinare.

Kia Sorento EX 2,2 Automat.

En ”säker” investering

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

KUNGÄLV. Träning lig-
ger i tiden.

I Kungälv öppnade 
Sportlife sin fjärde 
klubb i lördags.

– STC vänder sig till 
de som vill träna lite 
mer avancerat, lite mer 
elitinriktat och mycket 
med kroppen som 
motvikt, säger Peter 
Hedström.

STC – Sportlife Training 
Center, hade premiär i lör-
dags. Klubben ska svara upp 
mot det allt större intresset 
för funktionell träning, det 
som i folkmun kallas Crossfit.

– Det känns bra att vi nu 
kan erbjuda en renodlad lokal 
för de som vill ge träningen 
en ny dimension. Här finns 
inga maskiner, utan här är 
det skivstång, kettlebells och 
ringar som gäller, säger Peter 
Hedström och ler nöjt.

Lokalen på Solbräcke 
industriområde i Kungälv 
beskrivs som Nordens häfti-
gaste box för Crossfitinspire-
rad träning. Förutom indivi-

duell träning genomförs även 
gruppträning i en särskild 
bur. Här är det främst den 
populära och kampsports-
liknande gruppträningen 
Fight som lockar. Träningen 
som utförs på STC är defi-
nitivt annorlunda jämfört 
med övriga Sportlifeklub-
bar. Istället för att pressa sig 
trött i klassiska styrke- och 
konditionsmaskiner hänger 
medlemmarna i taket och tar 
sig fram likt klätterapor. En 
imponerande träningsform 
som självfallet inte passar alla 
– första gången.

– Nej, det där är grymt 
jobbigt och kräver träning, 
men det är kul. Det här är 

rena himmelriket för oss som 
gillar att utmana varandra 
och utveckla oss själva inom 
träning, säger en crossfi-
tengagerad medlem Johan 
Blomqvist.

Crossfit har exploderat 
världen över, men få trä-
ningsinstitut har vågat satsa 
på rena träningsklubbar 
enbart inriktade på funktio-
nell träning.

– Just därför kommer den 
här klubben att göra succé. 
Det finns inget likt denna, 
avslutar Johan Blomqvist.

Per-Anders Klöversjö
Foto: Allan Karlsson

Crossfi t – nu i Kungälv
– Sportlife har byggt Nordens häftigaste box

Simon Person, Ivan Castillo och Johan Blomqvist 
gillar funktionell och crossfi tinspirerad träning. Nu 
har de fått en "egen" box att utöva träningen i.

Ivan Castillo med vänner tar sig fram längs 
taket, en krävande träningsform som få gym 
erbjuder.

Fighting. Populär gruppträning som Henrik Olsson och Peter Hedström demonstrerar.



Det är sannerligen inte 
lätt att hitta säkra 
investeringar, speciellt 
inte i dessa svåra eko-
nomiska tider. 

Den andra generatio-
nens Kia Sorento fi ck 
full pott med sina fem 
stjärnor i Euro NCAP:s 
krocktest men trots 
detta nöjer sig inte 
koreanerna som nu 
blickar framåt och gör 
dagens testbil bättre 
samt tryggare än före-
gångaren. 

Nu återstår det bara 
att se om nya Sorento 
är en säker investering?

Skillnaden mellan att ha 
pengar på banken eller en 
bil hemma i garaget är att du 
inte behöver meddela någon 
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en dieselfyra på 197 hästar, 
vilket resulterar i att hundra-
strecket nås på 9,9 sekunder 
samtidigt som toppfarten 
landar på 190. Är du på jakt 
efter en bensinare så blir 
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Likt den föregående gene-
rationen erbjuds endast ett 
motoralternativ, vilket är 
perfekt för dig som lider av 
beslutsångest. Grundpriset 

startar på 314 900 för den 
manuella lådan och väljer du 
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270, längd 469, bredd 189, höjd 170. 
Tjänstevikt 1 919. Släpvagnsvikt: 
2 000. Bränsletank 70 liter.
Prestanda: Toppfart 190 km/h. Ac-
celeration 0-100 km/h 9,9 sek.
Förbrukning/miljö: 6,8 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
178 g/km.
Pris: 329 900 kronor.
Plus för: Hög standardutrustning, 
bra klipp i dieselfyran, köregenska-
perna och Härlig komfort.
Minus för: Några kilos övervikt och 
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rad träning. Förutom indivi-
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liknande gruppträningen 
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som självfallet inte passar alla 
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– Nej, det där är grymt 
jobbigt och kräver träning, 
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rena himmelriket för oss som 
gillar att utmana varandra 
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träning, säger en crossfi-
tengagerad medlem Johan 
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Crossfit har exploderat 
världen över, men få trä-
ningsinstitut har vågat satsa 
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Måndag 21 januari

Skadegörelse
En ruta krossas till en trapp-
uppgång på Södra Klöverstigen 
i Nödinge.

Tisdag 22 januari

Snatteri
Två unga tjejer grips för snat-
teri på Ica Kvantum i Nödinge.

Klotter upptäcks på Bohus 
pendeltågsstation.

Onsdag 23 januari

Grind tillgripen
En metallgrind tillgrips i 
Alvhem. Tydliga spår från en 
lastbil noteras på platsen.

En kabelstöld orsakar pro-
duktionsstopp hos Ljungbergs 
Snickeri i Älvängen.

Torsdag 24 januari

Klotter
Någon sprayar rödfärg på 
baksidan av fastigheten till-
hörande Älv-Anns Gatukök i 
Älvängen.

Skadegörelse i form av klot-
ter sker på bullerskyddet vid 
Älvängens pendeltågsstation.

En släpvagnslift tillgrips i 
Surte.

Lördag 26 januari

Misshandel i Bohus
En 16-årig tjej blir misshandlad 
av två killar i 20-25-årsåldern. 
Händelsen inträffar på Byvägen 
i Bohus strax före klockan halv 
nio på kvällen. En av killarna 
tar struptag på kvinnan, som 
också får ett slag i pannan. 

Antalet anmälda brott under 
perioden 21/1 – 28/8: 23. Av 
dessa är två biltillgrepp och ett 
bilinbrott.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

Öppet måndag-torsdag 10-18 fredag 10-16 söndag 11-15

Vi bjuder på kaffe 

och våffflflla!

ALVHEM: Riksväg 45, 6 km norr om Älvängen, söder avfart -91, norr avfart -92 

www.bengtshusvagnar.se

RABATT PÅ ALLT 
I BUTIKEN!

HUSVAGN & 
HUSBILSFEST 

I Alvhem 2–3 februari, kl 11-15

KANONPRISER PÅ 
KVARVARANDE 2012:OR

Välvårdade beg. husvagnar och husbilar till bra pris!

NÖDINGE. En tung 
lottovinst tillföll Ale i 
helgen.

Den rätta lottoraden 
lämnades in i förbuti-
ken på ICA Kvantum 
Ale Torg.

Vinsten var behagliga 
6 874 692 kronor.

Enligt vad tidningen erfar 
kommer segerchecken att 
delas mellan 16 arbetskam-
rater på Tudor i Nol. En 
gammal tradition att spela 
lotto fick till sist ett väldigt 
lyckligt slut. En av de ansva-
riga gick i pension i dagarna, 

men hann lämna in en sista 
rad. Den kom att betyda 429 
000 kronor till var och en. 
Kupongen lämnades in i för-
butiken på ICA Kvantum Ale 
Torg.

– Det är vår största vinst 
hittills, fantastiskt roligt och 
jösses vad mycket pengar, 
utbrast en glad Ica-handlare, 
Marianne Sjöö.

Den vinnande lottoraden 
var: 8, 16, 18, 23, 25, 29, 34. 
Endast en vinnare hade den 
rätta raden.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

ALE. Ale kommuns 
skolverksamhet är på 
rätt väg, men fortfa-
rande lämnar mer än 
var fjärde elev grund-
skolan utan godkända 
betyg i alla ämnen. 

Det konstaterar 
Skolinspektionen i en 
rapport i torsdags.

Utvecklingen för Ale har 
varit positiv sedan Skolin-
spektionens senaste tillsyn 
2008. Även om det fort-
farande finns områden att 
jobba på anses kommunen 
ha bra förutsättningar för att 
förbättra kunskapsresultaten. 

Meritvärdet i Ale kommun 
har över tid legat lägre än 
riksgenomsnittet och mer än 
var fjärde elev som slutade 
nian förra året uppnådde inte 
godkänt i alla ämnen. Även 
gymnasieelevernas snittbe-
tyg ligger under rikets. 

Den senaste rapporten 
från Skolinspektionen pekar 
framför allt på ett område 
som måste förbättras för att 
fler ska nå målen; man måste 
bli bättre på att följa upp och 
analysera elevernas resultat 
för att kunna göra rätt åtgär-
der. 

Inga nyheter
Annika Sjöberg, sektorchef 
utbildning, kultur och fritid, 
blev inte förvånad av Skolin-
spektionens utlåtande.

– De skriver det vi känner. 
Det här är inget nytt för oss, 
utan något vi redan jobbar 
medvetet med. Att vi är på 
samma linje ger oss inspira-
tion till att fortsätta och nu 
blir man ännu mer ”på tå".

För att möta Skolinspek-
tionens krav tillsattes redan i 
somras en skolutvecklingsle-
dare för att jobba vidare med 
analysdelen, både övergri-
pande och på enhetsnivå. 

– Nu fi nns förutsättningar för större förbättringar

Ales skolor på rätt väg
Dessutom infördes under 

förra året ett nytt datasystem 
för att underlätta uppfölj-
ningen av elevernas resultat.

Analys saknas
Sektorchefen menar att det 
är viktigt att vara självkritisk, 
mäta resultaten tidigare och 
i fler ämnen för att i god tid 
kunna fånga upp elever som 
hamnat efter. Där är analys-
delen en viktig förutsättning. 

Skolinspektionen poäng-
terar att det i flera av kom-
munens grundskolor inte 
görs några sammanställ-
ningar och utvärderingar av 
elevernas resultat i relation 
till kunskapskraven i års-
kurs 3 och 6. Eftersom dessa 
saknas på skolnivå kan man 
heller inte göra en analys på 
övergripande kommunnivå. 

I intervjuer med lärare vid 
olika grundskolor framkom-
mer dock att de själva försö-
ker utveckla arbetet i klass-
rummet, men att det arbetet 
sällan dokumenteras eller 
diskuteras på skolnivå. 

– Dokumentation tar 
tid och är något som därför 
ibland prioriteras bort. Det 
viktiga är att få bättre upp-
följningssystem och sedan är 

det en förutsättning att man 
även ska kunna göra något 
med det, säger Annika Sjö-
berg.

Ale kommun måste också 
vidta åtgärder för en för-
bättrad studiero för att alla 
elever ska ges möjligheten 
att utvecklas i en trygg och 
lugn miljö. Tillsynen visar 
att flera av skolenheterna 
har brister i sina planer mot 
kränkande behandling. Skol-
inspektionen efterlyser där 
ett mer målinriktat arbete, 
men poängterar att det också 
finns goda exempel i kom-
munen på verksamheter som 
lever upp till kraven. 

Verksamheten på för-
skolor och fritidshem i Ale 
kommun överensstämmer 
i stora drag med uppdraget 
enligt skollagen och läropla-
nen. 

Stor medvetenhet
Mats Aronsson, utredare på 
skolinspektionen, menar att 
Ale har bra förutsättningar 
för att lyckas förbättra kun-
skapsresultaten. 

– Man är medveten om sitt 
utvecklingsbehov. Projekt 
har påbörjats och man har 
åtgärdat saker under arbetets 

gång. Vi har också sett att 
det finns flera rektorer som 
har bra grepp om sin skolas 
utvecklingsbehov och driver 
det. Rektorerna samverkar 
även med varandra, något 
som vi hoppas fortsätter. Det 
vi vill ha in är i första hand 
svar på hur man ska ta steget 
vidare mot att fler elever 
klarar måluppfyllelsen. 

Även Utbildningsnämn-
dens ordförande Elena 
Fridfelt (C) konstaterar att 
det är inom kvalitetsuppfölj-
ningen man brister.

– Jag är övertygad om att 
det är en stor framgångsfak-
tor när det gäller att lyfta 
resultaten i våra skolor. 
Därför kommer fokus från 
politiskt håll att ligga på 
utvecklingen av systematisk 
kvalitetskontroll under 2013. 
Vi måste växla upp nu. Det 
kräver mod, målmedveten-
het och intensivt arbete för 
att våra barn ska få de bästa 
förutsättningarna vi kan ge 
dem.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Arbetskompisar får dela på sju miljoner

En gyllene lottorad
lämnades in på Ale Torg

Janne Rundström, spelansvarig på ICA Kvantum Ale Torg, 
jublande glad över att få förkunna att den gyllene lottorad 
värd 6,9 miljoner lämnades in i butiken.

Här lämnades
lottoraden in!
6 874 692 kronor

GRATTIS
Önskar vi på ICA 
Kvantum Ale Torg
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Lennart Svensson 
Säljare Företagsförsäkring 
0520-49 49 15

Peter Frisk Jovander 
Företags- och Lantbruks-
rådgivare, Bank 
0520-49 49 53

Vi hjälper dig med 
företagets bank- och 
försäkringslösningar.

0520-49 49 53

Nu erbjuder vi ett antal bostadsrättslägenheter med 
genom gående hög standard och ett fantastiskt läge i 
direkt anslutning till Nödinge Golfbana.

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

Priser från 1.350.000 kr och månadsavgift från 3.885 kr.

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

NU STARTAR BYGGET!

För mer information kontakta 
Anders Östlund. BoSkaparna.

Tel:  0703-444 074

www.boskaparna.se

Områdes-

visning

Söndag 3 feb

12.00–14.00

NÖDINGE. Da Vinci-
projektet ska ge 
ungdomar från Ale 
gymnasium chansen till 
utlandspraktik.

Britt-Mari Palmestål 
och Bassim Idan från 
Vård- och omsorgs- 
respektive Teknikpro-
grammet har varit och 
rekat förutsättningarna 
i Slovakien.

– Beviljas vår ansö-
kan så kommer elever-
na att få bo och prak-
tisera i en stad som 
heter Zilina, berättar 
Bassim.

Teknikprogrammet har 
tidigare sänt iväg elever 
på utlandspraktik, men för 
Vård- och omsorgsprogram-
met blir det första gången 
som deras ungdomar kan 
åtnjuta samma möjlighet.

– Vi söker projektpengar 
för två år. Första utbytet 
är tänkt att ske till hösten, 
under oktober månad, och 

då är det våra elever i årskurs 
tre som får chansen att åka 
iväg. Halva klassen har visat 
intresse för att få åka iväg. 
Återstår att se hur många 
platser vi får beviljade när 
Internationella program-
kontoret, som hanterar EU-
pengarna, gått igenom vår 
ansökan, säger Britt-Mari 
Palmestål.

Britt-Mari och Bassim är 
nyligen hemkomna från sin 
vistelse i Zilina, som ligger i 
de nordvästra delarna av Slo-
vakien. Under fem dagar fick 
lärarduon bekanta sig med 
staden.

– Vi träffade represen-
tanter från de verksamheter 
som kommer att ta emot 
våra elever. Vi blev mycket 
väl mottagna. Bland annat 
besökte vi det internat där 
eleverna ska bo vilket visade 
sig vara ett mycket trivsamt 
ställe, förklarar Bassim.

– Under vår vistelse i 
Zilina med omnejd hann vi 
med att besöka fyra skolor 

och fem verksamheter. Det 
var ett komprimerat och 
intensivt program. Vi fick ett 
gott intryck av såväl skolorna 
som av praktikplatserna, 
säger Britt-Mari och fortsät-
ter:

– En intressant detalj i 
sammanhanget är att man 
i Slovakien har med sig sin 
lärare från vårdskolan ut på 
sjukhuset. Läraren följer 
således eleverna både i klass-
rummet och på praktiken. 
Generellt sett så upplevde vi 
att samarbetet mellan skolan 
och näringslivet fungerade 
väldigt bra.

Tanken är att Ale gymna-
siums vård- och teknikelever 
ska åka till Zilina samtidigt 
och bo på samma internat.

– Syftet med att förlägga 
praktik i utlandet är att våra 
elever ska ges möjlighet att 
få uppleva en annan kultur. 
Det handlar om språkutveck-
ling och inte minst en social 
utveckling. Självförtroendet 
stärks hos dessa ungdomar, 

säger Bassim.
Britt-Mari Palmestål 

ser ytterligare värden med 
utlandspraktiken.

– Omvårdnadsdelen är 
säkert lika bra i Slovakien 
även om den materiella stan-
darden på sjukhusen inte är 
densamma som i Sverige. 

Det kan vara nyttigt att få 
göra den upptäckten. För 
mina elever blir det också en 
utmaning då de inte kommer 
att kunna kommunicera 
språkligt med de patienter de 
möter. Då gäller det att vara 
kreativ och möta männis-
korna på ett annat sätt.

I september meddelas hur 
många och vilka elever från 
de respektive programmen 
som får åka till Slovakien.

Möjlighet till utlandspraktik
– Vill skicka elever till Slovakien

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Två lärare från Ale gymnasium, Bassim Idan, Teknikprogrammet, och Britt-Mari Palmestål, 
Vård- och omsorgsprogrammet, var nyligen på studiebesök i slovakiska Zilina dit man hop-
pas få skicka ett antal av sina elever på utlandspraktik till hösten.

ALE. Svenskt Närings-
liv presenterar i maj 
sin nästa ranking av 
näringslivsklimatet i 
Sveriges kommuner.

Redan nu kan varje 
enskild kommun se re-
sultatet av mätningen i 
sin egen kommun.

För Ales del pekar 
kurvorna brant uppåt.

Efter förra årets djupdyk-
ning till plats 241 av landets 
290 kommuner har kom-
munledningen prioriterat 
upp näringslivsklimatet på 
Ales agenda. Det ser ut att ha 
fått en omedelbar effekt. På 
flera områden kommer Ales 
siffror nu att vara bättre än 
riksgenomsnittet. Det sam-
manfattandet omdömet är 
dock fortfarande något lågt, 

men kurvan har på ett tydligt 
sätt vänt uppåt.

– Det är enormt glädjande 
och en stor lättnad för oss i 
kommunen. Nu hoppas jag 
att alla ute i förvaltningarna 
sträcker på sig och ser siff-
rorna som ett kvitto på att vi 
är på rätt väg. Dialogen med 
företagarna har utvecklats 
positivt, mycket tack vare 
näringslivsrådet som har 
givit oss många viktiga syn-
punkter. Vi har också sett en 
ökad närvaro på våra före-
tagskvällar. Jag känner att 
det andas en framtidstro. Nu 
kommer Jannike Åhlgren 
som ny näringslivschef att 
fortsätta göra många före-
tagsbesök för att ge oss en 
ännu bättre bild av behoven 
hos näringslivet i Ale. Vi har 
bara börjat vår resa, intygar 
Kommunstyrelsens ordfö-

rande, Mikael Berglund 
(M).

Som väntat är enkätsva-
ren hos de 200 aleföretagen 
särskilt positiva när det gäller 
infrastruktur, väg- och tele-
nätet. Vidare anses också 
allmänhetens attityder till 
företagande vara positiva, 
det gäller även kommun-
politikernas syn på före-
tagandet liksom dialogen 
med entreprenörerna. Enda 
kurvan som går i fel riktning 
gäller kommunens konkur-
rerande verksamhet. Även 
politikernas bild av det lokala 
näringslivsklimatet har för-
bättrats, men här anses infor-
mationen till företag vara ett 
problemområde något som 
företagarna själva inte håller 
med om. 

Samtidigt anser inte 
politikerna att kommunens 

verksamheter tränger undan 
privat näringslivsverk-
samhet. Däremot är man 
rörande överens om att sko-
lans attityder till näringslivet 
har förbättrats.

– Det blir spännande att se 
årets ranking. Att vi har för-
bättrat oss i jämförelse med 
oss själva råder det ingen 
tvekan om, men våra kollegor 
har kanske varit ännu bättre. 
I maj får vi se hur vi står oss 
i konkurrensen och jag tror 
det blir en positiv läsning. 
Jag är i alla fall glad över att 
kurvorna äntligen pekar i rätt 
riktning. Vi kan faktiskt bara 
påverka oss själva, avslutar 
Mikael Berglund.

Näringslivsklimatet allt bättre i Ale

Mikael Berglund (M), Kommunstyrelsens ordförande i Ale.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Lennart Svensson 
Säljare Företagsförsäkring 
0520-49 49 15

Peter Frisk Jovander 
Företags- och Lantbruks-
rådgivare, Bank 
0520-49 49 53

Vi hjälper dig med 
företagets bank- och 
försäkringslösningar.

0520-49 49 53

Nu erbjuder vi ett antal bostadsrättslägenheter med 
genom gående hög standard och ett fantastiskt läge i 
direkt anslutning till Nödinge Golfbana.

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

Priser från 1.350.000 kr och månadsavgift från 3.885 kr.

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

NU STARTAR BYGGET!

För mer information kontakta 
Anders Östlund. BoSkaparna.

Tel:  0703-444 074

www.boskaparna.se

Områdes-

visning

Söndag 3 feb

12.00–14.00

NÖDINGE. Da Vinci-
projektet ska ge 
ungdomar från Ale 
gymnasium chansen till 
utlandspraktik.

Britt-Mari Palmestål 
och Bassim Idan från 
Vård- och omsorgs- 
respektive Teknikpro-
grammet har varit och 
rekat förutsättningarna 
i Slovakien.

– Beviljas vår ansö-
kan så kommer elever-
na att få bo och prak-
tisera i en stad som 
heter Zilina, berättar 
Bassim.

Teknikprogrammet har 
tidigare sänt iväg elever 
på utlandspraktik, men för 
Vård- och omsorgsprogram-
met blir det första gången 
som deras ungdomar kan 
åtnjuta samma möjlighet.

– Vi söker projektpengar 
för två år. Första utbytet 
är tänkt att ske till hösten, 
under oktober månad, och 

då är det våra elever i årskurs 
tre som får chansen att åka 
iväg. Halva klassen har visat 
intresse för att få åka iväg. 
Återstår att se hur många 
platser vi får beviljade när 
Internationella program-
kontoret, som hanterar EU-
pengarna, gått igenom vår 
ansökan, säger Britt-Mari 
Palmestål.

Britt-Mari och Bassim är 
nyligen hemkomna från sin 
vistelse i Zilina, som ligger i 
de nordvästra delarna av Slo-
vakien. Under fem dagar fick 
lärarduon bekanta sig med 
staden.

– Vi träffade represen-
tanter från de verksamheter 
som kommer att ta emot 
våra elever. Vi blev mycket 
väl mottagna. Bland annat 
besökte vi det internat där 
eleverna ska bo vilket visade 
sig vara ett mycket trivsamt 
ställe, förklarar Bassim.

– Under vår vistelse i 
Zilina med omnejd hann vi 
med att besöka fyra skolor 

och fem verksamheter. Det 
var ett komprimerat och 
intensivt program. Vi fick ett 
gott intryck av såväl skolorna 
som av praktikplatserna, 
säger Britt-Mari och fortsät-
ter:

– En intressant detalj i 
sammanhanget är att man 
i Slovakien har med sig sin 
lärare från vårdskolan ut på 
sjukhuset. Läraren följer 
således eleverna både i klass-
rummet och på praktiken. 
Generellt sett så upplevde vi 
att samarbetet mellan skolan 
och näringslivet fungerade 
väldigt bra.

Tanken är att Ale gymna-
siums vård- och teknikelever 
ska åka till Zilina samtidigt 
och bo på samma internat.

– Syftet med att förlägga 
praktik i utlandet är att våra 
elever ska ges möjlighet att 
få uppleva en annan kultur. 
Det handlar om språkutveck-
ling och inte minst en social 
utveckling. Självförtroendet 
stärks hos dessa ungdomar, 

säger Bassim.
Britt-Mari Palmestål 

ser ytterligare värden med 
utlandspraktiken.

– Omvårdnadsdelen är 
säkert lika bra i Slovakien 
även om den materiella stan-
darden på sjukhusen inte är 
densamma som i Sverige. 

Det kan vara nyttigt att få 
göra den upptäckten. För 
mina elever blir det också en 
utmaning då de inte kommer 
att kunna kommunicera 
språkligt med de patienter de 
möter. Då gäller det att vara 
kreativ och möta männis-
korna på ett annat sätt.

I september meddelas hur 
många och vilka elever från 
de respektive programmen 
som får åka till Slovakien.

Möjlighet till utlandspraktik
– Vill skicka elever till Slovakien

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Två lärare från Ale gymnasium, Bassim Idan, Teknikprogrammet, och Britt-Mari Palmestål, 
Vård- och omsorgsprogrammet, var nyligen på studiebesök i slovakiska Zilina dit man hop-
pas få skicka ett antal av sina elever på utlandspraktik till hösten.

ALE. Svenskt Närings-
liv presenterar i maj 
sin nästa ranking av 
näringslivsklimatet i 
Sveriges kommuner.

Redan nu kan varje 
enskild kommun se re-
sultatet av mätningen i 
sin egen kommun.

För Ales del pekar 
kurvorna brant uppåt.

Efter förra årets djupdyk-
ning till plats 241 av landets 
290 kommuner har kom-
munledningen prioriterat 
upp näringslivsklimatet på 
Ales agenda. Det ser ut att ha 
fått en omedelbar effekt. På 
flera områden kommer Ales 
siffror nu att vara bättre än 
riksgenomsnittet. Det sam-
manfattandet omdömet är 
dock fortfarande något lågt, 

men kurvan har på ett tydligt 
sätt vänt uppåt.

– Det är enormt glädjande 
och en stor lättnad för oss i 
kommunen. Nu hoppas jag 
att alla ute i förvaltningarna 
sträcker på sig och ser siff-
rorna som ett kvitto på att vi 
är på rätt väg. Dialogen med 
företagarna har utvecklats 
positivt, mycket tack vare 
näringslivsrådet som har 
givit oss många viktiga syn-
punkter. Vi har också sett en 
ökad närvaro på våra före-
tagskvällar. Jag känner att 
det andas en framtidstro. Nu 
kommer Jannike Åhlgren 
som ny näringslivschef att 
fortsätta göra många före-
tagsbesök för att ge oss en 
ännu bättre bild av behoven 
hos näringslivet i Ale. Vi har 
bara börjat vår resa, intygar 
Kommunstyrelsens ordfö-

rande, Mikael Berglund 
(M).

Som väntat är enkätsva-
ren hos de 200 aleföretagen 
särskilt positiva när det gäller 
infrastruktur, väg- och tele-
nätet. Vidare anses också 
allmänhetens attityder till 
företagande vara positiva, 
det gäller även kommun-
politikernas syn på före-
tagandet liksom dialogen 
med entreprenörerna. Enda 
kurvan som går i fel riktning 
gäller kommunens konkur-
rerande verksamhet. Även 
politikernas bild av det lokala 
näringslivsklimatet har för-
bättrats, men här anses infor-
mationen till företag vara ett 
problemområde något som 
företagarna själva inte håller 
med om. 

Samtidigt anser inte 
politikerna att kommunens 

verksamheter tränger undan 
privat näringslivsverk-
samhet. Däremot är man 
rörande överens om att sko-
lans attityder till näringslivet 
har förbättrats.

– Det blir spännande att se 
årets ranking. Att vi har för-
bättrat oss i jämförelse med 
oss själva råder det ingen 
tvekan om, men våra kollegor 
har kanske varit ännu bättre. 
I maj får vi se hur vi står oss 
i konkurrensen och jag tror 
det blir en positiv läsning. 
Jag är i alla fall glad över att 
kurvorna äntligen pekar i rätt 
riktning. Vi kan faktiskt bara 
påverka oss själva, avslutar 
Mikael Berglund.

Näringslivsklimatet allt bättre i Ale

Mikael Berglund (M), Kommunstyrelsens ordförande i Ale.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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ALE. Pendelparkering-
arna i både Älvängen 
och Bohus fylls snabbt 
under morgonrusningen 
och behovet av fl er 
platser växer.

I Älvängen går dess-
utom ett tiotal platser 
förlorade eftersom 
bilisterna parkerar åt 
fel håll. 

För att få fler kommunin-
vånare att ställa bilen och ta 
tåget krävs att det finns till-
räckligt med parkeringsplat-
ser för de som väljer att ta 
bilen till stationen. 

– Nu är det viktigt att vi 
har koll på hur det ser ut med 
både bil- och cykelplatser för 
att kunna anpassa platserna 
efter behovet, säger Sebas-
tian Svedgren, trafikingen-
jör i Ale kommun. 

Måndagen den 14 januari 
på förmiddagen var han själv 
ute på vid pendeltågsstatio-
nerna och räknade både bilar 
och cyklar. 

– Det är svårt att bilda sig 
en exakt uppfattning, men 
man kan se vissa tendenser. 
I Surte, Nödinge och Nol 
verkar det finnas gott om 
plats. I Nödinge räknade jag 
även till hela 71 cyklar, vilket 
var nästan lika många som 
bilarna. Även i Nol är det 
trots kylan populärt att cykla 

och nu inför våren kommer vi 
att hålla oss uppdaterade om 
hur det ser ut med cykelpar-
keringar.

I Bohus var bara en enda 
av de 51 platserna på pendel-
parkeringen ledig. På kom-
munen jobbar man nu med 
att få loss mark för att kunna 
bygga fler.

– Vi kommer att få hyra ett 
30-tal platser på vänster sida 
om vägen som går upp mot 
Jennylund i höjd med Bohus 
centrum, men det dröjer 
ytterligare några månader. Vi 
är medvetna om behovet och 
jobbar på att ordna fram fler 
platser. Även i Surte kommer 
det att byggas fler och ett 
alternativ är att ställa bilen 
där istället, säger Annika 
Friberg, ansvarig för plane-
ringen av kollektivtrafiken i 
Ale.

Fel håll
Det är fredag förmiddag och 
på pendelparkeringen när-
mast tågstationen i Älvängen 
finns inte en enda plats ledig .

Annika Friberg, räknar 
bilarna.

– 53 stycken.
Hade bilisterna parkerat 

enligt planen hade det funnits 
plats för ett tiotal till. Proble-
met är att de ställer sig åt fel 
håll jämfört med hur det var 
tänkt, vilket i sin tur beror på 

att linjerna inte hann målas 
innan vintern kom. 

Nu står bilarna i tre långa 
enkelrader, medan planen var 
att ha tre dubbla rader från 
kortsida till kortsida samt en 
enkelrad längst bort mot E45 
med tre handikapplatser.

Det fattas även hänvisning 
för hur man ska svänga in. 
Tanken är att man tar höger 
precis innan parkeringen för 
att cirkulera runt motsols. 

Förutom de 65 platserna 
utanför Pressbyrån finns 
ytterligare 62 på andra sidan 
som man når via Frälsegårds-
vägen. Ändå räcker de inte 
till och i väntan på att planen 

för nya parkeringsplatser på 
älvsidan ska bli klar under 
våren kommer man tillfälligt 
att kunna använda tomten där 
”Svevia-huset” vid infarten 
till Hantverkaregatan rivs. 

Annika Friberg hoppas på 
att elbussen, som till som-
maren ska börja gå mellan 
Madenområdet och rese-
centrum ska bidra till att fler 
lämnar bilen hemma.

– Det är viktigt att vi 
använder bussarna eftersom 
det är behovet som styr. Finns 
det inte tillräckligt med rese-
närer är det inte heller möj-
ligt för Västtrafik att behålla 
alla turer.

Den uppmärksamme 
bilisten har förmodligen lagt 
märke till två gula tavlor som 
trafikverket nyligen upprät-
tat längs E45 i höjd med Älv-
ängen och Nödinge. 

Där ska det finnas informa-
tion om antalet lediga platser 
på pendelparkeringarna i god 
tid innan avfarten. Det dröjer 
ytterligare någon vecka innan 
den funktionen är igång.

Under högtrafik presente-
ras redan nu hur lång tid det 
tar med bil respektive tåg till 
Göteborg. 

– Det är en del i att stödja 
en ökad attraktionskraft för 
kollektivtrafiken. Förhopp-

ningsvis ska man se att det går 
fortare att ta tåget och välja 
att ställa bilen, säger Björn 
Carselid på Trafikverket.

Tiden uppdateras vid 
eventuella förseningar som 
rapporteras av Västtrafik eller 
om man får uppgifter om 
att det är stopp i biltrafiken. 
Längst upp på tavlan finns 
en display med plats för mer 
utförlig trafikinformation, 
men det dröjer ytterligare 
några månader innan den är 
igång. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Parkeringskoll. Annika Friberg, ansvarig för planeringen av kollektivtrafi ken i Ale och Sebastian Svedgren, trafi kingenjör hål-
ler sig uppdaterade om läget på pendelparkeringarna. Parkeringen vid Älvängens resecentrum saknar linjer, vilket gjort att 
bilisterna ställer sig åt fel håll. 

– Kommunen jobbar på att 
utöka pendelparkeringarna

Parkeringsplatser – ett växande behov

WWW.SPORTLIFE.SE

ABSOLUTE SHOWKIDZ

BARNDANS Start vecka 8

995KR

BARNDANS Absolute Showkidz

BARNENS DAG! DROP-IN!

VÄLKOMMEN TILL VÅR GOA KLUBB!

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 31, TEL 0303-44 59 00  |  LILLA EDET VÄRDSHUSET SKANSENVÄGEN 34, TEL 0520-65 16 16  |  LILLA EDET BADHUSET MAJORSGATAN 11

MISSA INTE
VÅRENS KURSER!

ALLA MÄNNISKOR,
ALLA ÅLDRAR!

I ÄLVÄNGEN 9 FEBRURI KL 12.00-14.00
Barndans i Ale! 
PROVA-PÅ-DANS
4-5 år samt 2-3 år 12.15 
6-8 år samt 9-12 år 13.00
Prova även på det nya danskonceptet: 
Dance it 9-12 år!
Tävla och vinn fina priser, delta i 
fiskdammen, ballongutdelning under 
dagen!

Välkomna!
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Flytta med Länsförsäkringar

Nödinge, Ale torg 14, 0303-33 16 40,

lansfast.se/ale

ADRESS SKÖNNINGARED 543 BOAREA CA 134 M² / 5 ROK
TOMTYTA 3299 M² ACCEPTERAT PRIS 2 395 000 KR
VISAS SÖ 3/2 13.00-14.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42 

FRILIGGANDE VILLA - SKEPPLANDA
Enplansvilla från 2004 om 134 kvm med garage på stor
tomt mellan Älvängen och Skepplanda. Här bor du på landet
men ändå nära stan.

Det perfekta utgångsläget för en 
bostadsaff är är att vara förberedd.

Redan innan du vet när du ska fl ytta.

�
�
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SURTE. Surte-Bohus 
Bok- och biblioteksför-
ening vill uppmuntra 
barn att läsa.

I tisdags morse fi ck 
årskurs 1 på Surtesko-
lan en glad överrask-
ning.

Samtliga elever erhöll 
ett exemplar av boken 
”Djuren fl yttar in” av 
Lin Hallberg.

Ordföranden i Surte-Bohus 
Bok- och biblioteksförening, 
Doris Hellman, fick agera 
bokutdelare till barnens stora 
förtjusning. Arrangemanget 

ägde rum på Surte bibliotek, 
som barnen brukar besöka 
med jämna mellanrum.

– Det är oerhört värdefullt 
att ha ett bibliotek på orten. 
Mina elever älskar att läsa. 
Läsförmågan hos elever som 
börjar skolan är generellt sett 
ganska bra. En del kan redan 
läsa när de börjar ettan, 
andra är på gång medan det 
finns en grupp som man får 
jobba lite extra med, förkla-
rar klassföreståndare Anita 
Hertz.

– Vi läser böcker i stort 
sett varje dag. Antingen läser 
eleverna tyst för sig själva 
eller så har vi högläsning. 

Jag vill verkligen lyfta fram 
bibliotekspersonalen här 
i Surte som är kunnig och 
som hjälper barnen att hitta 
lämplig litteratur. Det är en 
kvalitetsfaktor som inte ska 
underskattas, säger Anita.

Eleverna tog tacksamt 
emot presenten från Surte-
Bohus Bok- och biblioteks-
förening. Några barn bör-
jade genast läsa ur sin nya 
bok.

– Det ska bli spännande. 
Jag gillar mest läskiga böcker, 
förklarade Tanja och kompi-
sen Tindra nickade instäm-
mande.

JONAS ANDERSSON

– Läsningen främjas av biblioteksföreningen

Bokutdelning i Surte

Alija, Oliver och Aryan uppskattade presenten från de fi ck från Surte-Bohus Biblioteks- och 
kulturförening.

ÄLVÄNGEN. Efter sju 
år som anställd på 
Pressbyrån i Göteborg 
tog Zara Dannevik, 24 
chansen att öppna en 
egen butik i Älvängens 
nybyggda resecentrum.

Med både kundvana 
och en säljutbildning i 
bagaget var det inget 
att tveka på.

– Visst var det ett stort steg 
att ta, men det är en bra möj-
lighet att utvecklas och samla 
på sig erfarenheter för fram-
tiden, säger Zara Dannevik.

Den 9 december stod hon 
beredd att slå upp portarna 
till sin splitternya Pressby-
råbutik i Älvängens resecen-
trum.

– Jag hade aldrig kunnat 
ana att det skulle komma 
så mycket folk. Som tur var 
hade jag hjälp av båda mina 
anställda på invigningsda-
gen.

Nu snart två månader 
efter premiären är butiken i 
full gång och stamkunderna 
blir allt fler.

Zara är bosatt i Skepp-
landa och när hon fick chan-
sen att öppna sin verksamhet 
i Älvängen slog hon till. 

– Jag gillar Älvängen, det 
är trevligt här och det känns 
kul att samhället håller på att 
utvecklas. 

 
Ekonomikunskap

Arbetet ute i butiken kan 
hon på sina fem fingrar och 

likaså kundbemötandet sitter 
i ryggraden. Det som däre-
mot blir en utmaning är de 
nya rutinerna med inköp och 
annan administration.

– Jag har läst en säljut-
bildning på KY och det har 
underlättat mycket. Det 
hade nog blivit svårt utan 
att ha pluggat ekonomi. Det 
bästa med att ha en egen 
butik är att bestämma allt 
själv, medan det svåraste är 
alla samtal man måste ringa 
om olika saker. 

Om Zara Dannevik får 
bestämma kommer tidnings-
hyllan i butiken att utökas 
betydligt inom den närmsta 
framtiden.

– Jag gillar tidningar och 
hade gärna velat bli tidnings-
specialist.

– Zara Dannevik driver nya Pressbyrån

Säljer resgodiset

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Zara Dannevik, ägare till Pressbyrån i Älvängens resecentrum, vill satsa på ett stort tid-
ningsutbud. 

ZARA DANNEVIK
Ålder: 24
Bor: Skepplanda
Gör: Driver Pressbyråbutiken i 
Älvängens resecentrum
Intressen: Träna, träffa vänner, 
mode, ridsport

Hjälp oss att rädda dig.
Vi är en ideell förening utan bidrag från staten. Ditt stöd behövs för att vi  

ska kunna rädda liv till sjöss. Ge ett bidrag eller bli medlem på sjöräddning.se. 
Du kan också ringa 077-579 00 90.
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Flytta med Länsförsäkringar

Nödinge, Ale torg 14, 0303-33 16 40,

lansfast.se/ale

ADRESS SKÖNNINGARED 543 BOAREA CA 134 M² / 5 ROK
TOMTYTA 3299 M² ACCEPTERAT PRIS 2 395 000 KR
VISAS SÖ 3/2 13.00-14.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42 

FRILIGGANDE VILLA - SKEPPLANDA
Enplansvilla från 2004 om 134 kvm med garage på stor
tomt mellan Älvängen och Skepplanda. Här bor du på landet
men ändå nära stan.
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– Visst var det ett stort steg 
att ta, men det är en bra möj-
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beredd att slå upp portarna 
till sin splitternya Pressby-
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trum.

– Jag hade aldrig kunnat 
ana att det skulle komma 
så mycket folk. Som tur var 
hade jag hjälp av båda mina 
anställda på invigningsda-
gen.

Nu snart två månader 
efter premiären är butiken i 
full gång och stamkunderna 
blir allt fler.

Zara är bosatt i Skepp-
landa och när hon fick chan-
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i Älvängen slog hon till. 

– Jag gillar Älvängen, det 
är trevligt här och det känns 
kul att samhället håller på att 
utvecklas. 
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hon på sina fem fingrar och 

likaså kundbemötandet sitter 
i ryggraden. Det som däre-
mot blir en utmaning är de 
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Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Zara Dannevik, ägare till Pressbyrån i Älvängens resecentrum, vill satsa på ett stort tid-
ningsutbud. 

ZARA DANNEVIK
Ålder: 24
Bor: Skepplanda
Gör: Driver Pressbyråbutiken i 
Älvängens resecentrum
Intressen: Träna, träffa vänner, 
mode, ridsport

Hjälp oss att rädda dig.
Vi är en ideell förening utan bidrag från staten. Ditt stöd behövs för att vi  

ska kunna rädda liv till sjöss. Ge ett bidrag eller bli medlem på sjöräddning.se. 
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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

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Roger  
Borg 

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!

Bästa läget!

Vacker villa i enskilt läge med härlig utsikt över Älvdalen och skogen inpå knuten 
men ändå nära centrum. Fem sovrum, uterum och ett stort dubbelgarage på 70 kvm. 
Byggt 1997 med Legalett grundsystem för fuktkontroll och golvvärme. Braskamin. Låg 
driftskostnad. Måste ses! Välkommen! 153 kvm. 

Pris 2.690.000:- som utgångspris. Visas 3/2 och 7/2. Adress Högstorp 245.

Älvängen
Bohus

Besök hemsidan 

Gå vidare till ”snart till salu” och få förhandsinformation 
om våra bostäder som vi har på ingående

2:a i populärt område 
nära Bohus centrum! 

Bra förening. Lägenhet med bra 

renovering. Balkong i västerläge. 
Gångavstånd till pendeln, centrum och 
även skola och dagis.
Välkommen hit! Vån. 1/3. 59,5 kvm. 
Avg. 3.166:- 

Pris 495.000:- som utgångspris. 
A

Vass på batterier
För exakt 29 år sedan jobbade han sin första dag på Tudor i Nol.
Det Robert Aronsson inte vet om batterier är inte värt att veta.

Vid sidan om teknikintresset klappar hjärtat för Indiens barnhemsbarn.

Hur gick det till när du 
började på Tudor.
– Jag disputerade i fysik i 
maj 1983 och eftersom jag 
bodde i Alafors hade jag 
tidigt ögonen på Tudor. Det 
var en väldig aktivitet här på 
den tiden med omkring 800 
anställda. Ganska snabbt 
blev jag utvecklingschef för 
industribatteritillverkningen 
och vi var ett gäng som 
kände att ”utan oss funge-
rar det inte.” Vi fick mycket 
ansvar som gjorde att man 
trivdes.

År 2000 stängdes pro-
duktionen ner, vad hände 
sedan?
– Jag jobbade kvar på mark-
nadsavdelningen i två år och 
de sista åren var jag logisti-
kansvarig för industribatte-
rier i hela Norden. För att 
inte batteritekniken skulle 
gå kommunen ur händerna 
och för att bevara kunskapen 
bildades ETC – Energitek-

nikcentrum.

ETC driver tillsammans 
med Ale kommun projek-
tet med att lansera en 
elbuss i Älvängen. Varför 
har man inte kunnat göra 
det tidigare?
– Det beror på batterierna. 
Det har byggts elbilar sedan 
slutet av 1800-talet, början 
på 1900, men litiumbatte-
rierna som lanserades för 15 
år sedan innebar ett genom-
brott. Energitätheten är fyra 
gånger så stor jämfört med 
blybatterier. Med ett blybat-
teri på 400 kilo kanske du kan 
köra fem mil, medan du med 
ett litiumbatteri av samma 
storlek kommer 30 mil. 

Vad är det som är så fas-
cinerande med batterier?
– Jag har jobbat med batte-
rier i 30 år och nu på senare 
tid har batteriutvecklingen 
exploderat. Vi måste få ner 
bränsleförbrukningen och 

priset på olja. Det finns ett 
oerhört intresse för litium-
batterier och efterfrågan på 
batterikunskap är stor. 

Du och din hustru Doro-
thy har ända sedan 
70-talet haft ett stort 
engagemang för ett barn-
hem i Indien. Berätta!
– Min hustru är indiska 
och kom till Sverige som 
16-åring. Hennes föräld-
rar startade ett barnhem i 
Chennai och sedan vi träf-
fades 1973 har vi rest dit 
varje år och startade även 
den svenska organisationen 
Faith Home, som genom 
200 fadderföräldrar stöder 
stiftelsen som driver barn-
hemmet. Även Älväng-
ens missionskyrka har varit 
med och hjälpt till. Indien 
har blivit mitt andra hem-
land och det är fantastiskt 
att följa den enorma utveck-
lingen. 

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Robert Aronsson
Ålder: 63
Bor: Ödsmål utanför Stenungsund
Familj: Hustrun Dorothy, Sara 37, 
Eva 35, Mariah 31 och Tomas 30
Gör: Teknisk chef på ETC – Energi-
teknikcentrum i Nol
Om ETC: Ett utvecklingsbolag och 
kompetenscentrum som bildats för 
att vara ett nationellt energitek-
niskt centrum med inriktning mot 
avancerade batterier och bräns-
leceller.
Intressen: Teknik, sjunga i kör, 
Indien (har tillsammans med hus-
trun sedan många år tillbaka ett 
stort engagemang för ett barnhem 
i Chennai, f.d. Madras) 
Lyssnar på: ”Klassiskt. Har för till-
fället snöat in på Mozart och Bach, 
som lagt grunden till all musik.”
Favoritfi lm: Charlie Wilsons War



Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...FackGuiden

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

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

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

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

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

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

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

Balltorp 218 • Kontor 0520-66 21 50 • Mobil 0707-73 26 61

BETONGHÅLTAGNING
Sågning • Borrning • Bilning • Rivning 

Asbestsanering • Vajersågning
Betong- och bergtätning

www.alebetongborrning.se

Försäljning & service
Nyckeltillverkning

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

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

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

Titta gärna in i vår välsorterade VVS-butik

Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

SKYLTAR & DEKALER
Stora som små upplagor 

för alla ändamål

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

NIKLAS ZETTERLUND
0708-35 87 86

HUSBYGGNATION ALTANER GARAGE
TILLBYGGNADER BADRUM KÖKSRENOVERING

WWW.ZATABYGG.SE

Snabba leverans
er

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

Bilverkstad

SKEPPLANDA

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

Bilreparationer på 
alla bilmodeller!

www.mecaalvangen.se

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or

5598/01
ISO/IEC 17020 (B)

VOLVO NÄRSERVICE ALE

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

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

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

ALL SLAGS TEJP
Packtejp eller avspärrnings-

band med Er logotyp

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leverans
er

Vi har

Ring Adam 0303-333 734

Hemsida?
Snabbt och enkelt.

– Vi hjälper dig! -

Vill du också 
synas här?

Ring Kent på 0704-38 52 58
eller Björn på 0303-333 732
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Mer än bara
lokaltidning

Printshop • Filmproduktion
Webbproduktion • Reklambyrå

Vi kan fasad och bad
Hantverkare med 
yrkesstolthet

Bildelar och 
biltillbehör!

B I L D E L A R

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

www.mecaalvangen.se

FackGuiden Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...

NÖDINGE. En oförglöm-
lig resa till Indien gav 
elever från Omvård-
nadsprogrammet på 
Ale gymnasium nya 
perspektiv. 

I drygt två veckor 
åkte de runt som volon-
tärer till både barnhem 
och små byar ute i 
slummen.

Therese Kölborg, Julia 
Sundström, Nadja Bitar 
och Sara Johansson startade 
det nya året på ett minst sagt 
annorlunda sätt – med att 
jobba som volontärer i Goa, 
Indien.

Som en del av sitt projekt-
arbete bestämde de sig för att 
göra något betydelsefullt och 
samtidigt samla på sig kun-
skap och nya erfarenheter.   

– Tanken var att första 
veckan skulle vara en intro-
duktion där vi skulle lära 
känna den indiska kulturen, 
ta del av traditioner och så 
vidare, men istället fick vi 
kasta oss in i volontärsarbetet 
redan första dagen. På volon-
tärscentret där vi bodde 
pågick nämligen en tema-
vecka, Happy hearts, och 
först var vi lite tveksamma 
till att hoppa in med en gång, 
men det gick jättebra, berät-
tar Nadja.

De besökte såväl barn-

hem i större samhällen som 
små byar ute i slummen där 
människor bodde i hyddor 
byggda av pinnar och lakan. 

– Ett starkt minne är när vi 
först kom till ett av slumom-
rådena och pappan i familjen 
tog av taket på sin hydda för 
att vi skulle få något att sitta 
på, säger Julia och Nadia till-
lägger:

– Något som slog oss var 
att de som hade minst var 
lyckligast. De levde otro-
ligt enkelt, men var så tack-
samma för allting. 

Företag sponsrade
Flera tandvårdsföretag hade 
sponsrat eleverna med tand-
borstar och tandkräm som 
de delade ut på barnhemmen 
samtidigt som de höll en lek-
tion i hur man sköter sina 
tänder.

– De var lite rädda för oss 
i början eftersom deras tidi-
gare kontakter med läkare 
mest varit dåliga, säger The-
rese.

Sponsring fick de också 
från Julias jobb på kort-
tidsboendet i Nödinge. För 
pengarna köpte de leksaker, 
hygienartiklar och annat som 
barnen behövde.

Under den andra veckan 
fick de lite tid över att se sig 
om i Goa, testa yoga och gå 
på en bollywoodfilm på bio. 

Nu återstår ett omfattande 
arbete med att skriva ihop 
rapporten till projektarbetet 
som ska redovisas framåt vår-
terminens slut. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Gymnasieelever volontärarbetade i Goa

Inspirerade av Indien

Tacksamma. På rödfärgade sandfält bor människor i enkla hyddor gjorda av pinnar och lakan. Något som slog eleverna var 
att de som hade minst var lyckligast.

Hemma i kylan. Therese Kölborg, Julia Sundström, Nadja Bitar och Sara Johansson på Om-
vårdnadsprogrammet kom tillbaka från värmen i Goa, Indien och möttes av ett snölandskap.

Glad barnaskara. På barnhemmen uppskattades elevernas besök och presenterna de hade 
med sig. Tandborstar, leksaker och hygienartiklar togs emot med stor tacksamhet. 
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eliminering vid byte av limmad framruta

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

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

Balltorp 218 • Kontor 0520-66 21 50 • Mobil 0707-73 26 61

BETONGHÅLTAGNING
Sågning • Borrning • Bilning • Rivning 

Asbestsanering • Vajersågning
Betong- och bergtätning

www.alebetongborrning.se

Försäljning & service
Nyckeltillverkning

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

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

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

Titta gärna in i vår välsorterade VVS-butik

Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

SKYLTAR & DEKALER
Stora som små upplagor 

för alla ändamål

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

NIKLAS ZETTERLUND
0708-35 87 86

HUSBYGGNATION ALTANER GARAGE
TILLBYGGNADER BADRUM KÖKSRENOVERING

WWW.ZATABYGG.SE

Snabba leverans
er

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

Bilverkstad

SKEPPLANDA

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

Bilreparationer på 
alla bilmodeller!

www.mecaalvangen.se

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or

5598/01
ISO/IEC 17020 (B)

VOLVO NÄRSERVICE ALE

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

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

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

ALL SLAGS TEJP
Packtejp eller avspärrnings-

band med Er logotyp

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leverans
er

Vi har

Ring Adam 0303-333 734

Hemsida?
Snabbt och enkelt.

– Vi hjälper dig! -

Vill du också 
synas här?

Ring Kent på 0704-38 52 58
eller Björn på 0303-333 732
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Mer än bara
lokaltidning

Printshop • Filmproduktion
Webbproduktion • Reklambyrå

Vi kan fasad och bad
Hantverkare med 
yrkesstolthet

Bildelar och 
biltillbehör!

B I L D E L A R

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

www.mecaalvangen.se

FackGuiden Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...

NÖDINGE. En oförglöm-
lig resa till Indien gav 
elever från Omvård-
nadsprogrammet på 
Ale gymnasium nya 
perspektiv. 

I drygt två veckor 
åkte de runt som volon-
tärer till både barnhem 
och små byar ute i 
slummen.

Therese Kölborg, Julia 
Sundström, Nadja Bitar 
och Sara Johansson startade 
det nya året på ett minst sagt 
annorlunda sätt – med att 
jobba som volontärer i Goa, 
Indien.

Som en del av sitt projekt-
arbete bestämde de sig för att 
göra något betydelsefullt och 
samtidigt samla på sig kun-
skap och nya erfarenheter.   

– Tanken var att första 
veckan skulle vara en intro-
duktion där vi skulle lära 
känna den indiska kulturen, 
ta del av traditioner och så 
vidare, men istället fick vi 
kasta oss in i volontärsarbetet 
redan första dagen. På volon-
tärscentret där vi bodde 
pågick nämligen en tema-
vecka, Happy hearts, och 
först var vi lite tveksamma 
till att hoppa in med en gång, 
men det gick jättebra, berät-
tar Nadja.

De besökte såväl barn-

hem i större samhällen som 
små byar ute i slummen där 
människor bodde i hyddor 
byggda av pinnar och lakan. 

– Ett starkt minne är när vi 
först kom till ett av slumom-
rådena och pappan i familjen 
tog av taket på sin hydda för 
att vi skulle få något att sitta 
på, säger Julia och Nadia till-
lägger:

– Något som slog oss var 
att de som hade minst var 
lyckligast. De levde otro-
ligt enkelt, men var så tack-
samma för allting. 

Företag sponsrade
Flera tandvårdsföretag hade 
sponsrat eleverna med tand-
borstar och tandkräm som 
de delade ut på barnhemmen 
samtidigt som de höll en lek-
tion i hur man sköter sina 
tänder.

– De var lite rädda för oss 
i början eftersom deras tidi-
gare kontakter med läkare 
mest varit dåliga, säger The-
rese.

Sponsring fick de också 
från Julias jobb på kort-
tidsboendet i Nödinge. För 
pengarna köpte de leksaker, 
hygienartiklar och annat som 
barnen behövde.

Under den andra veckan 
fick de lite tid över att se sig 
om i Goa, testa yoga och gå 
på en bollywoodfilm på bio. 

Nu återstår ett omfattande 
arbete med att skriva ihop 
rapporten till projektarbetet 
som ska redovisas framåt vår-
terminens slut. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Gymnasieelever volontärarbetade i Goa

Inspirerade av Indien

Tacksamma. På rödfärgade sandfält bor människor i enkla hyddor gjorda av pinnar och lakan. Något som slog eleverna var 
att de som hade minst var lyckligast.

Hemma i kylan. Therese Kölborg, Julia Sundström, Nadja Bitar och Sara Johansson på Om-
vårdnadsprogrammet kom tillbaka från värmen i Goa, Indien och möttes av ett snölandskap.

Glad barnaskara. På barnhemmen uppskattades elevernas besök och presenterna de hade 
med sig. Tandborstar, leksaker och hygienartiklar togs emot med stor tacksamhet. 



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 5  |   nummer 4  |   alekuriren 15SPORT

HANDBOLL

INNEBANDY

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Kärra HK 28-28 (12-17)
Mål Ale: Mathias Johansson 7, Mikael 
Wahlgren 4, Niklas Bernhardtz 3, 
Johan Lövgren 3, Simon Liljeblad 2, 
Per Johannesson 2, Anton Thunberg 
2, Carl-Fredrik Brunström 2, Niclas 
Ericsson 2, Joakim Samuelsson. 
Matchens kurrar: Johan Lövgren 2, 
Simon Liljeblad 1.

Division 2 västsvenska damer
Nödinge SK – Torslanda HK 31-11 (17-5)
Mål NSK: Elina Mathiasson 11, Jes-
sica Petersson 6, Catrine Aronsson 
4, Johanna Bengtsson 3, Sara 
Andréasson 3, Caroline Karlsson 2, 
Ida Poppen och Michaela Sjöstrand 
1 vardera. Matchens kurrar: Catrine 
Aronsson 2, Jessica Petersson 1.

Division 2 Göteborg damer
Landvetter IBK – Ale IBF 4-8 
(2-4,1-1,1-3)
Mål Ale: Leoresa Haklaj 2, Jennie 
Hedberg 2, Cecilia Isberg, Lena 
Lönnroth, Sara Johansson, Mikaela 
Ögren. Matchens kurrar: Jennie 
Hedberg 3, Mikaela Ögren 2, Leoresa 
Haklaj 1.

Division 3 Göteborg damer
Surte IS IBK – Orust IBK  14 – 2 
(4-0,6-1,4-1)
Mål SIS IBK:  Linda Karlsson 5, Caro-
lina Björkner 3, Malin Eriksson 2, 
Emmelie Södergren 2, Lina Anders-
son 1, Natalie Hjertberg 1. Matchens 
kurrar: Emmelie Södergren 3, Anna 
Romell 2, Malin Eriksson 1.
Surte IS IBK – FBC Lerum  13 – 1 
(3-0,4-1,6-0)
Mål SIS IBK:  Katja Kontio 3, Clara 
Lundberg 2, My Hjelm 2, Sofie Karls-
son 2, Malin Eriksson 2, Natalie 
Hjertberg 1, Carolina Björkner 1. 
Matchens kurrar: Natalie Hjertberg 
3, Clara Lundberg 2, Sofia Petters-
son 1.

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?

KARLSTAD. Surte BK 
gör vad som krävs, men 
inte mer.

Med fyra omgångar 
kvar toppar laget jak-
ten på den allsvenska 
platsen.

Fast hur är det med 
formen?

Frågan är befogad. Surtes 
imponerande målkavalkader 
har bromsats upp och seg-
rarna har blivit knappare. 
Allt tyder nu också på att 
bortamatchen mot Otter-
bäcken i sista omgången blir 
helt avgörande. Det gäller 
med andra ord att vara bäst 
när det gäller.

– Jag tycker 
inte att det 
finns skäl för 
någon oro. Vi 
vinner match-
erna och har bra kontroll på 
händelserna. När motståndet 
blir bättre vet jag att killarna 
kommer att höja sig. De kan 
betydligt bättre än de har 
visat i slutet. Det är också 
svårt att spela publikfriande 
bandy när motståndarna 
kryper ner och bara spelar 
försvar, säger Surtetränaren 
Robert Holmén. 

Matchen mot Delta på 
klassiska Tingvalla nådde 

inga högre höjder. Surte 
utnyttjade genom Henrik 
Jönsson två tillfällen, vilket 
gav gästerna lite andrum. 
Målen kom under tre gyllene 
minuter en kvart in i första 
halvlek. Johan Janebrink 
assisterade till det första 
och Martin Östling till det 
andra. Mycket mer fanns inte 
att rapportera från de första 
45 minuterna. Det blev mer 
nerv efter paus, särskilt efter 
hemmalagets reducering

– Jo, men jag kände aldrig 
att vi var nära att släppa in 
dem i matchen. Det hängde 
hela tiden ett mål i luften 
för oss. Det som vi behö-

ver prata om 
och slipa på 
är hörnskyt-
tet och våra 
avslutningar. 
Vi missar lite 

för mycket för att det ska 
kännas helt hundra, men till 
Otterbäcken ska vi vara redo, 
lovar Robert Holmén.

På lördag kommer SK 
Höjden till Ale Arena. En 
match som bara ska vinnas. 
Sedan återstår Sunvära, 
Karlstad och seriefinalen 
borta mot Otterbäcken.

Henrik Jönsson gjorde sitt jobb borta mot Delta, det vill säga han gjorde mål. Två stycken 
blev det från Henkes klubba.

BANDY
Division 1 västra
Delta – Surte BK 1-3 (0-2)

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Toppar serien med fyra omgångar kvar

Knapp seger för Surte
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0303-459 000

Ale Taxi Ditt lokala 
taxibolag

Vi kör även för Taxi Väst och Sverigetaxi men 
det är fortfarande samma chaufförer från 

trakten som sitter i bilen.

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

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

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

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

HJS 
FOTVÅRD

ALE
DJURKLINIK

- en personlig klinik med stora resurser

Hästavdelningen
0303-33 59 60

Smådjursavdelningen
0303-33 59 70

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

Fax: 0303-22 96 29

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Borgvalls
Elmontage AB

Mobil
0701-09 02 09

Kontorstelefon / fax
031-709 02 09

Nunnegårdsgatan 28, 442 41 Kungälv

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

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

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

måndag & onsdag
kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

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

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

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

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
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HANDBOLL

INNEBANDY

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Kärra HK 28-28 (12-17)
Mål Ale: Mathias Johansson 7, Mikael 
Wahlgren 4, Niklas Bernhardtz 3, 
Johan Lövgren 3, Simon Liljeblad 2, 
Per Johannesson 2, Anton Thunberg 
2, Carl-Fredrik Brunström 2, Niclas 
Ericsson 2, Joakim Samuelsson. 
Matchens kurrar: Johan Lövgren 2, 
Simon Liljeblad 1.

Division 2 västsvenska damer
Nödinge SK – Torslanda HK 31-11 (17-5)
Mål NSK: Elina Mathiasson 11, Jes-
sica Petersson 6, Catrine Aronsson 
4, Johanna Bengtsson 3, Sara 
Andréasson 3, Caroline Karlsson 2, 
Ida Poppen och Michaela Sjöstrand 
1 vardera. Matchens kurrar: Catrine 
Aronsson 2, Jessica Petersson 1.

Division 2 Göteborg damer
Landvetter IBK – Ale IBF 4-8 
(2-4,1-1,1-3)
Mål Ale: Leoresa Haklaj 2, Jennie 
Hedberg 2, Cecilia Isberg, Lena 
Lönnroth, Sara Johansson, Mikaela 
Ögren. Matchens kurrar: Jennie 
Hedberg 3, Mikaela Ögren 2, Leoresa 
Haklaj 1.

Division 3 Göteborg damer
Surte IS IBK – Orust IBK  14 – 2 
(4-0,6-1,4-1)
Mål SIS IBK:  Linda Karlsson 5, Caro-
lina Björkner 3, Malin Eriksson 2, 
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son 1, Natalie Hjertberg 1. Matchens 
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3, Clara Lundberg 2, Sofia Petters-
son 1.

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?

KARLSTAD. Surte BK 
gör vad som krävs, men 
inte mer.

Med fyra omgångar 
kvar toppar laget jak-
ten på den allsvenska 
platsen.

Fast hur är det med 
formen?

Frågan är befogad. Surtes 
imponerande målkavalkader 
har bromsats upp och seg-
rarna har blivit knappare. 
Allt tyder nu också på att 
bortamatchen mot Otter-
bäcken i sista omgången blir 
helt avgörande. Det gäller 
med andra ord att vara bäst 
när det gäller.

– Jag tycker 
inte att det 
finns skäl för 
någon oro. Vi 
vinner match-
erna och har bra kontroll på 
händelserna. När motståndet 
blir bättre vet jag att killarna 
kommer att höja sig. De kan 
betydligt bättre än de har 
visat i slutet. Det är också 
svårt att spela publikfriande 
bandy när motståndarna 
kryper ner och bara spelar 
försvar, säger Surtetränaren 
Robert Holmén. 

Matchen mot Delta på 
klassiska Tingvalla nådde 

inga högre höjder. Surte 
utnyttjade genom Henrik 
Jönsson två tillfällen, vilket 
gav gästerna lite andrum. 
Målen kom under tre gyllene 
minuter en kvart in i första 
halvlek. Johan Janebrink 
assisterade till det första 
och Martin Östling till det 
andra. Mycket mer fanns inte 
att rapportera från de första 
45 minuterna. Det blev mer 
nerv efter paus, särskilt efter 
hemmalagets reducering

– Jo, men jag kände aldrig 
att vi var nära att släppa in 
dem i matchen. Det hängde 
hela tiden ett mål i luften 
för oss. Det som vi behö-

ver prata om 
och slipa på 
är hörnskyt-
tet och våra 
avslutningar. 
Vi missar lite 

för mycket för att det ska 
kännas helt hundra, men till 
Otterbäcken ska vi vara redo, 
lovar Robert Holmén.

På lördag kommer SK 
Höjden till Ale Arena. En 
match som bara ska vinnas. 
Sedan återstår Sunvära, 
Karlstad och seriefinalen 
borta mot Otterbäcken.

Henrik Jönsson gjorde sitt jobb borta mot Delta, det vill säga han gjorde mål. Två stycken 
blev det från Henkes klubba.

BANDY
Division 1 västra
Delta – Surte BK 1-3 (0-2)

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Toppar serien med fyra omgångar kvar

Knapp seger för Surte
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Välkomna!
MATCHSPONSOR

Ale Torg

VECKANS MATCHER 
Lördag 2/2 - Ale Gymnsium

F98 10.00 Region-serie
& P98 -15.00 - 6 matcher

Söndag 3/2 - Ale Gymnsium
P02 10.00 Nödinge - Alingsås
F02 10.50 Nödinge - Torslanda
F01 11.50 Nödinge - Aranäs
F00 12.40 Nödinge - Önnered
F98 13.30 Nödinge - Sävehof
P98 14.20 Nödinge - Trollhättan

NÖDINGE. Ale HF häm-
tade in ett sexmålsun-
derläge mot Kärra HK.

Det skiljde några år 
mellan matchhjältarna i 
hemmalaget.

Johan Lövgren och 
Simon Liljeblad når inte 
ens snart 40-årige Per 
Johannessons ålder 
tillsammans.

Vänsterhänte Peter Welin 
har skadat foten och i hans 
frånvaro kallades ålderman-
nen Per Johannesson in för 
en snabb come-
back. En av 
klubbens genom 
tiderna främ-
sta målskyttar 
gjorde ingen besviken och 
spelade imponerande 60 
minuter. Han avslutade sin 
karriär i A-lagssammanhang 
2007, men trots sex års från-
varo visade han fin spänst.

– Det känns nu och säkert 
ännu mer imorgon, men det 
var förbaskat kul, säger Per 
som inte utesluter att det blir 
fler matcher.

– Vi får se hur behovet 
är. Jag spelar normalt med 
C-laget och vi är hittills 
obesegrade. Det vore kul 
att få fortsätta hjälpa till att 
hålla den nollan intakt, men 
behövs jag i A-laget så får 
vi snacka om det. Dessutom 
vet jag inte riktigt hur axeln 
reagerar. Det är tveklöst 
betydligt tuffare i trean än i 

division sex. 
Kärra fick ett försprång 

i första halvlek, delvis bero-
ende på egen förmåga där en 
skarp vänsternia firade alltför 
stora triumfer men också för 
att Ale HF bjöd på mäng-
der av misstag och ett alltför 
passivt försvar. Efter paus 
kom hemmalaget ut med en 
annan inställning, Torbjörn 
Mattsson i mål, ett offensivt 
försvarsspel och två seger-
hungriga juniorer i Johan 
Lövgren och Simon Lilje-
blad. Johan Lövgren sköt 
både kvitteringen 24-24 och 

ledningsmålet 25-24. Tufft 
av Ale HF:s lagledning att 
ge framtiden förtroende när 
matchen skulle avgöras.

– Vi var ett helt annat 
lag efter paus. Försvarsspe-
let var tryggt och säkert, de 
kom nästan ingenstans. Vi 
borde till och med ha vunnit 
matchen, men med tanke på 
att vi låg under med sex mål 
får vi kanske vara nöjda med 
en pinne. Jag tycker ändå att 
vi fick några mycket tvek-
samma domslut emot oss i 
slutminuten, summerade Per 
Johannesson matchen.

Ale HF sladdar fortfa-
rande i tabellen och har även 
i år fler lag framför sig än 
bakom sig.

På lördag väntar Wassarna 
som närmast jagar Ale. Det 
vore klokt att hänga av sig 
förföljaren redan nu.

Ale HF hämtade in sexmålsunderläge

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Comeback. Per Johannesson drog på sig A-lagströjan i Ale HF igen. Senast det begav sig var 
2007, men kantspecialisten visade inga krämpor utan var ensam om att köra 60 minuter.

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Kärra HK 28-28 (12-17)

Nödinge behövde bara en 
knapp kvart på sig för att 

pulvrisera söndagens mot-
stånd. Redan efter fem 

minuter försökte Torslanda 
att få stopp på hemmalagets 
offensiv genom att punkta 
dagens soloartist, Catrine 
Aronsson, utan att lyckas. 
Nödinge var för snabba och 
hade vassa avslut från alla 
positioner. Storskytten Elina 
Mathiasson hängde in hela 
elva baljor innan matchen 
var över. Jessica Petersson 
såg till att förvalta flertalet av 
de kontringar 
som det täta 
h e m m a f ö r -
svaret genere-
rade.

Till följd av 
det kompakta spelövertaget 
lät NSK-tränaren lufta ett 
antal juniorer. Ida Poppen 
fick mycket tid på linjen och 
noterades även i målpro-
tokollet. Yasna Trujic fick 
agera spelfördelare i andra 
halvlek och Samah Fattah 
fick chansen på högerkanten.

– Det är naturligtvis väl-

digt värdefullt att kunna ge 
våra juniorer erfarenhet av 
A-lagsspel. De får upptäcka 
att det är inte så farligt och 
att de faktiskt kan bidra. Idag 
gör vi en gedigen laginsats 
och även om vi är överlägsna 
så trummar vi på i 60 minu-
ter, sa Mats Olofsson efter 
matchen.

Nödinge parkerar nu i ett 
vakum mitt i tabellen och i 

veckan väntar 
n ä s t j u m b o n 
Ul r i cehamn 
på bortaplan. 
Det finns 
f o r t f a r a n d e 

en chans att nå en topp-
treplacering, men då gäller 
att varva upp och leverera 
när det väl gäller. Om två 
omgångar väntar seriesu-
veränerna ÖHK Göteborg. 
Kan vi få uppleva en bragd-
match i gymnasiet tro?

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Förkrossande bra Nödinge

HANDBOLL
Division 2 västsvenska damer
Nödinge SK – Torslanda HK 31-11 (17-5)

www.laget.se/aleibf

Matchvärd:

Söndag 3/2
Bohushallen
Div 2 dam 17.45

Ale IBF - Floda IBK
Div 2 herr 20.00

Ale IBF - Marstrands IBK

–Dags att anmäla sig 

till SKOLCUPEN 2013

NÖDINGE. Nödinge visade ingen pardon när bot-
tenlaget Torslanda hälsade på.

De blåskrudade handbollsdamerna vann med 
tjugo bollar.

– Vi är för bra för de sämre lagen, men har 
tyvärr inte räckt till mot de bättre, konstaterar 
NSK-tränaren Mats Olofsson.

Fun in Line har blivit dAnce in LinEFun in Line har blivit dAnce in LinEFun in Line har blivit dAnce in LinE
När Line Dance klubben Fun in Line la ner sin verksamhet 
tog medlemmarna över och startade en ideell förening. Den 
nya föreningen heter dAnce in LinE, Line Dance i Ale och 
håller sina kurser i Älvängens Folkets Hus. I söndags drog 
kurserna igång med ett stort antal nybörjare. Framtiden ser 
alltså ljus ut för dAnce in LinE.                      Åsa Sandström

- Älska handboll

Mer info på hemsidan www.laget.se/alehf
Matchsponsor:

Välkomna!

MATCHER 
ÄLVÄNGEN KULTURHUS

wLördag 2 februari
Herr junior, 14.45 
Ale HF -Torslanda

Herr div 6, 16.00 
Ale HF - Kungälv
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Seger för NSK i Förbo Cup
Nödinge SK P-02 spelade Förbo Cup i Floda 
den gångna helgen. Laget förblev obesegrat 
och tog därmed hem guldet i turneringen.
Övre raden från vänster: Marcus Olofsson, 
Einar Henriksen, Felix Bakkum, Filip Trudjic.
Nedre raden från vänster: Anton Hermans-
son, Ludwig Månsson, Simon Möller.

LANDVETTER. Ale IBF:s 
damer hämtade sig 
snabbt från torsdagens 
nederlag mot Lindome.

Landvetter bortabe-
segrades på lördagen 
med klara siffror.

Leoresa Haklaj och 
Jennie Hedberg visade 
vägen med två mål 
vardera.

Efter två raka förluster 
blev det återigen seger för 
Ale IBF:s damer. Nästjum-
bon Landvetter med blott 
två segrar i årets seriespel 
orkade inte mäta krafter med 
gästerna, trots ett tappert 
försök.

– Vi var det bättre laget 
och till skillnad mot Lindo-
mematchen så fick vi in några 
enkla mål. Det är skillnad på 
att ha stolpe in istället för 
stolpe ut, säger Aletränaren 
Jan Pettersson.

Nu jagar Ales damer en 
hägrande tredjeplats. Främ-
sta utmanare är FBC Lerum 
som väntar om tre omgångar. 
Först ska Floda städas av 
i Bohushallen på söndag, 
sedan höjs tempot väsentligt 
då serieledande IBK Göte-
borg står för 
m o t s t å n d e t 
innan Lerum 
hälsar på i Ale 
gymnaisum.

– Det ska bli 
kul. Tjejerna 
vet vad de kan. Det gäller 
bara att få allt att fungera 
samtidigt, menar Jan Pet-
tersson.

Fungerade gjorde det 
emellertid inte i torsdagsmat-
chen, då Lindome tämligen 
enkelt kunde bärga samtliga 
poäng från Ale gymnasium 

(1-8). Ale IBF:s damer domi-
nerade nämligen i nästan 
halva matchen, men lyckades 
inte få hål på gästerna. Lin-
dome däremot visade prov 
på effektivitet och gjorde 

mål på i prin-
cip allt. Det 
kändes nästan 
overkligt att 
Ale IBF låg 
under med 

0-5 tolv minuter in på mitt-
perioden. Hemmalaget 
hade bjudit på en tempo-
stark första halva och radat 
upp målchanser. Jennie 
Hedberg och Lena 
Lönnroth brände fina lägen. 
Ale hade inte lyckan med sig 
och självförtroendet sjönk 
allt eftersom Lindome gled 

ifrån i mål-
protokollet.

– Lindome bad nästan 
om ursäkt efter matchen. 
De gjorde mål på allt medan 
oturen grinade oss i ansiktet 
från första stund, konstaterar 
Jan Pettersson.

Riktigt illa såg det också 
ut för skadeförföljda Ange-
lica Andréasson. Trots svåra 
knäsmärtor efter matchen 
mot Lindome gjorde hon ett 
försök mot Landvetter, men 
fick kliva av i tredje perioden.

– Vi vet inte riktigt hur illa 
det är. Hon har ju haft pro-
blem med sitt knä tidigare. 
Det är nog läge att titta lite 
närmare på det där, misstän-
ker Pettersson.

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

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

www.alefolketshus.se

Direktsändningar från 
Metropolitan, New York:

Biljetter säljes på följande platser: 
Nödinge bibliotek, Allans bokhandel, 

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

Medborgarhusets kassa från kl 18.

Rigoletto
av Giuseppe Verdi

Lör 16 feb kl 19
Medborgarhuset, Alafors

Biljettpris: 200 kr
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TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 8 par. Medel var 84 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Elsa Persson/Rikard Johansson    106
2. Kåge Samuelsson/Arnold Ivarsson 99
    Nils Lindström -Göte Olsson       99
4. Lilly Karlbom/Siv Lindh               91
5. Thomas Elfving/Bertil Hansson 90

Cupcakes-kurs
Baka-fi ka-ta med hem. Lär dig göra 
snygga cupcakes i olika stilar och 
med olika ingredienser.
Lördagar ojämna veckor 
kl.11.00–13.00
Skepplanda Pigero 
(lokalen vid Kyrkbacken)
4 ggr á 2h
Kostnad: 500:- inkl. mtrl.
Start: lördag 2 mars
Ledare: Therése Linusson m.fl 

Smycketillverkning
Lär dig göra smycken av 
cykelslang. Fräcka smycken som 
dessutom är miljövänliga. För att 
få en uppfattning om hur de ser ut 
Googla på ”smycken av cykelslang”.
Måndagar ojämna veckor 
kl.18.00–20.00
Alvhem 4 ggr á 2h
Kostnad: 300:- inkl. mtrl.
Start: måndag 25 februari
Ledare: Jennie Niklasson

Scrapbooking
Skapa ditt eget personliga foto-
album. Ta med dina favoritfoton 
och gör egna färgsprakande 
kollage.
Onsdagar ojämna veckor 
kl 18.00–20.00 
Skepplanda 4 ggr á 2h 
Kostnad 450:- inkl. mtrl.
Start: onsdag 27 februari
Ledare: Peggy Olausson

Boll & Lek
Fotboll och lek i en 
härlig blandning
Söndagar 
kl.10.00–11.00
4-5 år Kostnad: 300:-
Älvängenskolans gymnastiksal
Start: söndag 24 februari
Ledare: Therése Johansson

Anmälan görs på telefon: 0704-89 86 16. SENAST 22 FEBRUARI
Medlemsavgift är 20:-/år och tillkommer på första kursavgiften

VÅRENS 

KURSER

VÄLKOMNA!

Årsmöte onsdag 20 mars, kl 18.30
i Alvhem, Stinsvägen 28. Sista anmälningsdag 13 mars

Sista anmälningsdag 22 februari

Jennie Hedberg sprang ifrån motståndet i lördags. Två mål 
blev det dessutom. Jennie är tillsammans med Lena Lönn-
roth poängbäst i Ale IBF.

Angelica Andréasson spelade med stor energi.

Micelle Zetterberg har fått 
chansen som back.

Ale IBF:s damer blandar och ger

INNEBANDY
Division 2 Göteborg damer
Landvetter IBK – Ale IBF 4-8 (2-4,1-1,1-3)

BANDY

INNEBANDY

Division 1 västra
Delta – Surte BK 1-3 (0-2)
Mål SBK: Henrik Jönsson 2, Adam 
Rohr. Matchens kurrar: Nils Sigurd 3, 
Henrik Jönsson 2, Johan Janebrink 1.

Division 1 Västra
Lör 2 feb kl 14

Matchsponsor:

Surte BK | www.surtebandy.se

BANDY I ALE ARENA!

vs SK Höjden
Surte BK

Välkomna!

Division 2 Göteborg
Öckerö – Ale IBF 3-4 (eft förl)
Mål Ale: Oscar Frii 2, Emil Rydén, 
Johan Olsson.



ÄLVÄNGEN. En delegation från 
Svenska Ostindiska Compa-
niet besökte Repslagarmuseet 
i förra veckan.

Representanterna var med 
vid framställandet av de nya 
likrepen som ska sitta på 
Ostindiefararen Götheborgs 
nya segel.

– Bernt Larssons kunskap 
får inte gå förlorad och någon 
måste ta vid den dagen då 
han slutar. Vi måste lära oss 
hur processen går till, säger 
Marie-Louise Edholm, riggan-
svarig på Ostindiefararen.

Det kan låta makabert, men faktum 
är att det tillverkades likrep på Rep-
slagarmuseet i förra veckan.

– Det låter värre än vad det är. 
Likrep används runt seglen. Likre-
pen är något flackare än brukligt. 
Andra rep är mer hårdslagna, berät-
tar Marie-Louise Edholm.

Den här onsdagsförmiddagen är 
det rejält kallt på repslagarbanan. 
SOIC:s delegation får emellertid ett 
varmt bemötande av Repslagarmuse-
ets eldsjäl och mångårige medarbe-
tare, Bernt Larsson.

– Samarbetet med SOIC har pågått 
under en lång följd av år. Vi började 
provslå rep till Ostindiefararen 1999. 
Två år senare levererade vi vårt första 
rep, berättar Bernt Larsson.

När Ostindiefararen behöver nya 
rep är det ingen tvekan om vart man 
vänder sig.

– Det är en unik repslagarbana 

som finns här. Det också speciellt att 
man har en egen tjärmaskin, säger 
Marie-Louise Edholm.

Öppna havet
Ostindiefararen ska ut på det öppna 
havet igen till sommaren. Det stolta 
fartyget ska bland annat vara med på 
Tall Ship Race, delta vid firandet av 
17:e maj i Oslo och inviga en hamn 
i Luleå.

– I juni ska vi också fira att det 
vara tio år sedan som Ostindiefararen 
sjösattes. I år är det också 20-årsjubi-
leum för stiftelsen.

Allmänheten har möjlighet att 
åka med på någon av sommarens 
seglatser. Anmälan görs via SOIC:s 
hemsida.

– Vi har plats för 450 passagerare. 
Som mest är 
vi borta två 
veckor och 
som mini-
mum fyra-fem 
dagar, berättar 
Marie-Louise.

På frågan 
om Ostin-
d i e f a r a r e n 
kommer att 
gå till Kina 
någon mer 
gång svarar 
Marie-Louise 
Edholm.

– Dit ska vi 
igen om några 
år, så är det 
bara.

JONAS 
ANDERSSON
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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

Representanter från Svenska Ostindiska Companiet besökte Repslagar-
museet i förra veckan för att vara med i framställningen av nya likrep till 
Ostindiefararen Götheborg.

Marie-Louise Edholm, riggansvarig.

– Fortsatt samarbete mellan
Repslagarmuseet och SOIC

Slår nya rep till Ostindiefararen

Välkomna!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Kommande filmer

Ego

Sön 3 feb kl 18
Ons 6 feb kl 19

Wallander – Den orolige mannen

Ons 30 jan kl 19
Entré 80 kr

Yoko
Sön 10 feb kl 15
Ons 13 feb kl 15

Django Unchained
Sön 10 feb kl 18
Ons 13 feb kl 19

Röjar-Ralf
Mån 11 feb kl 15
Sön 17 feb kl 15

Sune i Grekland - All inclusive
Mån 11 feb kl 18

Entré 80 kr

A good day to die hard
Sön 17 feb kl 18

Entré 80 kr
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ÄLVÄNGEN. Bernt Tibb-
lin föddes till konstnär.

Berts pappa var 
konditor och en otrolig 
duktig tecknare.

– Det har gått i arv 
och det är jag tacksam 
för. Det är en gåva, för-
klarar Bert Tibblin som 
just nu visar utställ-
ningen ”Rot och Ram” 
på Repslagarmuseet.

Bert Tibblin, 83, är bosatt i 
Kode sedan tre år tillbaka. 
Innan dess var Främmestad 
hans hemadress under en lång 
följd av år.

– Vi hade ett torp som vi 
byggde till och omvandlade 
till ett permanent boende. 
Jag och min fru tyckte dock 
att det kunde vara bra att ha 
sönerna på nära håll nu när 
vi kommit upp i åren. Av den 
anledningen flyttade vi till 
Kode. Vi trivs jättebra, men 
huset är inte lika stort som det 
vi hade förut. Då hade jag en 
stor ateljé, nu får jag hålla till-
godo med skrivbordet, säger 
Bert Tibblin.

Det är första gången som 
han ställer ut i Ale. Däre-
mot är han väl bekant med 
området. Bert har nämligen 
varit bosatt i såväl Surte som 
i Bohus.

– Jag är väl bevandrad i 

Vättlefjäll. Jag har 
alltid haft ett stort 
intresse för natu-
ren, är mycket ute 
och promenerar 
tillsammans med 
hunden.

Bert Tibblin är 
konstutbildad vid 
Slöjdföreningens 
skola i Göteborg. 
I ungdomsåren 
fanns en ambition 
att få utöva sitt 
konstnärskap på 
heltid.

– Sedan upp-
täckte jag att man 
skulle försörja sig 
också, skrattar 
Bert som istället 
blev reklambran-
schen trogen under 40 år.

– 1990 sålde jag min firma 
och blev frivillig pensionär. 
Det var då som akvarellmål-
ningen kom in i bilden, säger 
Bert som sin aktningsvärda 
ålder fortfarande är väldigt 
produktiv.

– Jag målar och ritar det jag 
tycker är roligt. Det är väl inte 
många som skulle komma på 
tanken att i min ålder göra en 
egen utställning.

Förutom vackra teck-
ningar och målningar visar 
Bert Tibblin konstverk direkt 
hämtade från naturen. En 

vedklump har blivit till en räv, 
ett föremål från en gammal 
kraftledning har förvandlats 
till en älg. Det finns massor 
av liknande exempel.

– Det är bara fantasin som 
sätter gränser. Jag har förmå-
nen att se saker som finns i 
vår natur på ett annat sätt än 
vad gemene man gör. Jag gör 
massor av fynd när jag är ute 
och går i skogen, förklarar 
Bernt.

Utställningen pågår till 
och med den 24 februari.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. Går det att 
uppbringa någon som 
helst sommarkänsla 
mitt i smällkalla vin-
tern?

Ett besök på Båtmäs-
san kan säkert leda 
tankarna till sol och 
glittrande hav.

Som traditionen 
bjuder fi nns Repslagar-
museet representerade 
i Svenska Mässan.

På fredag är det så kallad 
VIP-kväll och dagen därpå 
invigs Båtmässan för allmän-
heten. Bernt Larsson på 
Repslagarmuseet har blivit 
en verklig veteran i samman-
hanget.

– Första gången som jag 
var med var 1998, berättar 
Bernt som givetvis utgör en 

av Repslagarmuseets stötte-
spelare även i år.

– Båtmässan är ett roligt 
inslag och det brukar vara 
många alebor som besöker 
vår monter, dels under fre-
dagskvällens festligheter, 
men även senare under mäs-
sveckan, förklarar Bernt.

Repslagarmuseet är i år 
hänvisade till F-hallen, den 
så kallade tillbehörsdelen.

– Eftersom vi är spons-
rade av Båtmässan står vi 
med mössan i handen och tar 
tacksamt emot den plats som 
vi blir tilldelade.

Bernt Larsson har under 
15 års tid bedrivit lovverk-
samhet för skolungdomar. 
”Slå rep med Bernt” har 
blivit ett begrepp. Nu ska 
konceptet också bli en att-
raktion på Båtmässan.

– Vi hoppas och tror att 
det ska locka barnfamiljer till 
vår monter.

När det gäller fredagens 
VIP-kväll, så är programmet 
spikat. Repslagarmuseets 
ordförande, Lars-Gunnar 
Wallin, och Monica Samu-
elsson (S), förste vice ordfö-
rande i Kultur- och fritids-
nämnden, kommer att hålla 
ett välkomsttal. Vidare så 
kommer Bernt Larsson att 
berätta om det nordiska sam-
arbetet för repslagning och 
tjärning. För den musika-
liska underhållningen svarar 
Stig Alfredsson och Roland 
Larsson.

JONAS ANDERSSON

– Båtmässan står för dörren
Sommarkänsla mitt i vintern

Bernt Larsson är Repslagarmuseets verkliga mässveteran. Första gången 
han var med på Båtmässan var 1998. Till helgen är det dags igen. Båtmäs-
san 2013 pågår 2-10 februari i Svenska Mässan.  Arkivbild: Jonas Andersson

Bert Tibblin, bosatt i Kode men med 
ett förfl utet i Ale, visar sin utställ-
ning Rot och Ram på Repslagarmuseet. 
Utställningen pågår till och med den 24 
februari.

– Bert Tibblin förvaltar arvet på bästa sätt

Naturlig konst på Repslagarmuseet

ÄLVÄNGEN. Gunilla 
Wallengren började 
köra racer med rullsto-
len redan på barnhabi-
literingen i Vänersborg 
och sedan dess har 
Gunilla varit inställd på 
att ta sig fram fortast 
möjligt.

Gunilla föddes 1979 med 
ryggmärgsbråck. Hon vet 
inget annat än hur det är att 
vara förlamad från midjan 
och nedåt. 1985 gick hon 
med i föreningen IK Driv-
ringen i Trollhättan fyra mil 
från bostadsorten Hålanda. 
Samma år gjorde hon sin 
första tävling. Än idag tävlar 
Gunilla för denna klubb.

Under sin ungdomstid 
testade Gunilla många andra 
sporter som ridning, rullstol-
sinnebandy, rullstolsbasket, 
men 1994 bestämde hon sig 
för att satsa på friidrott. Hon 
har otaliga meriter som frii-
drottare, flera SM och VM-
medaljer i olika valörer och 
har deltagit i två Paralympics 
i Peking och London.

Resan har inte alltid varit så 
lätt och om detta och mycket 
annat berättar Gunilla om 
lördagen den 9 februari då 
hon gästföreläser på Repsla-
garmuseet. Då får vi höra mer 
om med- och motgångar, om 
svårigheten att hitta spon-
sorer. Hur det går att förena 
idrott med arbete som funk-

tionshindrad.
Gunilla Wallengren berät-

tar om masskraschen i Peking 
och hur hon efter den och 
två dagars vila ändå gick ut 
och tävlade i flera lopp och 
lyckades komma till final på 
400 meter och sedan slå det 
Svenska rekordet med över 
två sekunder på 600 meters-
loppet. Vi får höra om hennes 
framtidsplaner, redan nu har 
hon börjat rulla mot Paralym-
pics i Rio.

På ett engagerat sätt och 
med smittande skratt berättar 
Gunilla Wallengren om sin 
idrottsresa.

Foto: Allan Karlsson

Wallengren föreläser om sin idrottsresa

Gunilla Wallen-
gren från Hålanda 
föreläser om sitt 
liv som idrottare 
när hon gästar 
Repslagarmuseet 
nästa lördag.

Övernaturliga väsen vävs 
in i ett musikaliskt äventyr 
när sagan om Pan och Syrinx 
berättas i Kultur på Mau-
ritzbergs regi. På söndag, 3 
februari gästas Mauritzberg 
av flöjtisten Kinga Práda 
med vänner. Vi får följa Pans 
sökande efter sin älskade, 
nymfen Syrinx, som pendlar 
mellan glädje, sorg, förtvivlan 
och hopp. För ett ögonblick är 
lyckan nådd, men så försvin-
ner Syrinx in i vassen. Pan skär 
då av ett vasstrå och binder 
en flöjt för att kunna förenas 
med henne i musiken. Men 
slutar han spela försvinner hon 
för alltid. För musiken står 
Kinga Práda, flöjtist verksam 
i Stockholm med rötter i 
Transsylvanien, och pianisten 
Stefan Lindgren. Berättar 
gör kompositören Stellan 
Sagvik.              ❐❐❐

Kammarmusikalisk saga på Kultur på Mauritzberg

Flöjtisten Kinga Práda kommer till Mauritzberg på söndag.

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
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Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Musikcafé 
5 februari kl.18.30

Nols kyrka 

Ovan regnbågen
Musikalisk mix med 

Maria Edén, sång och violin 

och Emma Runegård, piano.
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Starrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Pilgrimsträff 
Välkommen till Starrkärrs församlings-
hem söndagen den 3 februari kl 16.00.
Vi ser filmen ”The Way” som handlar
om en far som förlorade sin son när 
denne vandrade den franska vägen 
mot Santiago de Compostela. 
Vi får följa fadern som åker till 
Spanien för att hämta hem sonen 
och som bestämmer sig för att själv 
gå leden i sonens fotspår. Fika.

Frågor ställs till:
Ingela Fransson 0303-444031
ingela.e.fransson@svenskakyrkan.se

Vardagsfest
Onsdag den 6 februari kl. 17-20 

i Starrkärrs församlingshem. 
Alla åldrar träffas. 

Träffa Lukas!
Vi läser och samtalar om vad Jesus 
sade och gjorde enligt Lukas.
Gamla och nya deltarage är 
varmt välkomna.
Vi börjar den torsdag den 
31 januari kl. 19.00 i 
Starrkärrs församlingshem.

Vill du sjunga gospel? 
 

Kom till Älvängens blå kyrka. 
Gospelkören övar torsdagar 19-21

Nästa gång torsdag 31 januari.
Välkommen!

Kontakt: Karin Bäckman 
0303-444 023

Stickcaféet 
i Älvängens Blå kyrka är i full gång! 

Nästa gång är den 30 januari.

Stickcaféet är på onsdagar i udda veckor 
klockan 19.00 - 21.30.

Kanske lär du känna en ny granne?
Kvällsmat: soppa, bröd, kaffe och kaka.
Pyssel, poängpromenad, allsång och 
lek för de små.
Självkostnadspris. Ingen anmälan. 

STARRKÄRR. Kaffe med 
smörgås, glada sånger 
och härlig gemenskap.

Vad mer kan man 
begära av en kylslagen 
torsdagsförmiddag i 
januari?

I förra veckan var det 
vårpremiär för Förmid-
dagscafé i Starrkärrs 
församlingshem.

Förmiddagscafé arrangeras av 
Starrkärrs-Kilanda försam-
ling vid fem olika tillfällen 
under våren. Träffarna inleds 
med en andakt av diakon 
Ingela Fransson innan fika-
stunden påbörjas.

– Därefter är det fritt fram 
för våra gäster att ta vid. Vi 
eftersträvar ett så varierat 
program som möjligt, säger 
Ingela Fransson.

För torsdagens underhåll-
ning svarade gruppen PRO-
kulele som under ledning 
av Kent Larsson framförde 
en rad medryckande och 

svängiga låtar. Besökarna 
nynnade glatt med i sånger 
som ”Cotton fields”, ”Sju 
ensamma kvällar”, ”You are 
my sunshine” och ”Leende 
guldbruna ögon”.

Nästa träff äger rum den 21 
februari och då utgör Kilanda 
församlingshem platsen för 
gemenskapen.

– Vi har gjort det som tra-
dition att förlägga ett av våra 
arrangemang i Kilanda. På 
februarimötet kommer vi att 
få besök av Mikael Nord-
blom som ska visa och berätta 
historier till de söndagsskole-
planscher som församlingen 
erhållit som gåva från Starr-
kärr-Kilanda Hembygdsför-
ening, förklarar Ingela Frans-
son.

21 mars blir det filmvis-
ning (Stengrunden), 25 april 
allsång med Lennart Thor-
stensson och Sabina Nils-
son, och på avslutningen den 
29 maj är rubriken ”Vårfest 
för alla åldrar”.

Ytterligare arrangemang 
att upplysa om är den Var-
dagsfest som sker i Starrkärrs 
församlingshem onsdag 6 
februari.

– Vi äter kvällsmat tillsam-
mans, de vuxna besökarna ges 
möjlighet att sitta och prata 
medan barnen leker. Det är 
drop in som gäller och ingen 
föranmälan krävs. Syftet är 
att bygga broar och skapa 
relationer mellan människor i 
vårt närområde, säger Ingela 
som också är involverad i ett 
projekt ihop med Ale kom-
muns folkhälsoplanerare Bir-
gitta Fredén.

– Tre kvällar i vår, med start 
4 februari, erbjuder vi after 
work för kvinnor mitt i livet. 
Det är som en slags friskvård 
för insidan där vi berör ande, 
själ och kropp. Alla kvinnor 
som tycker detta låter intres-
sant är hjärtligt välkomna, 
avslutar Ingela Fransson.

JONAS ANDERSSON

– Förmiddagscafé med fi ka och underhållning
Tid för gemenskap i församlingshemmet
PROkulele svarade för medryckande och lättsam musikunderhållning.

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Onsdagsträff  6 februari
Nödinge församlingshem kl 13.00 Konstnären Janny Sörensen
berättar om Peredvizjnikerna, rysk konstnärsgrupp under
1800-talet och visar deras tavlor.
Vladimir Masko spelar rysk pianomusik.
Fika.

”Våga sjunga i kör”
9 februari kl.10-12 i Surte församlingshem
Intensiv körrepetition för alla som vill prova sjunga i kör.
Vi sjunger ”Visst ska våren komma” av E. Skeie och
uppträder i Surte kyrka den 24 februari. Kom och prova på! 

Alla är välkomna!

Döda

I dagens text läser vi om hur 
Josef och Maria enligt Mose 
lag kommer upp till temp-

let i Jerusalem för att bära 
fram barnet inför Herren samt 
offra det som var bestämt. Det 
var säkert inte många som 
brydde sig om den lilla famil-
jen men det var en man Simon 
som visste vem barnet var. 
Simon var en from man och för 
honom hade den helige Ande 
uppenbarat att han skulle få leva 
till dess han hade fått sett Her-
rens Smorde. Och nu var stun-
den inne och han tog barnet 
i sina armar och prisade Gud 
och sade "Herre nu låter du idn 
tjänare sluta sina dagar i frid 
såsom du har lovat. Ty mina 
ögon hava sett din frälsning 
som du har berett att skådas av 
alla folk. Ett ljus som skall up-
penvaras för hedningarna och 
en härlighet för ditt folk Israel". 
Där fanns också en prfetissa 
Hanna, som i den stunden kom 
fram och prisade gud för vad 

hon fick vara med om. Även om 
Du inte i vanliga fall brukar läsa 
Bibeln så gör ett undantag och 
läs hela dandra kapitlet i Lukas 
evangelium då får Du se hela 
händelseförloppet när Jesus vår 
frälsare födes hit till världen 
och som han själv säger i jo-
hannes 3:16 Ty så älskade Gud 
världen, att han utgav sin en-
födde Son, för att den som tror 
på honom inte skall gå förlorad 
utan ah evigt liv. Det är som det 
står i en sångvers. Vad intet öga 
skådat vad ingen tanke tänkt. 
Betlehems änglar bådat Gud 
har sin son oss skänkt. Glöm nu 
inte att läsa det andra kapitlet 
i Lukas evangelium. När man 
tänker på hur Jesu komman-
de hit ner till vår jord omtalas 
ända från Bibelns början, sedan 
genom profeterna ser man att 
det ädnå var överraskande för 
de flesta människor. Likaså blir 
det när jesus kommer andra 
gången, då inte som ett litet 
barn utom som den mäkti-

ge segraren. Vi läser att när 
Jesus tar farväl av isnalärjung-
ar coh far upp till jimlen,s å 
när han farit upp står det två 
änglar och säger till lärjungar-
na att stå skall han komma till-
baka, läs APG I:II. Och det står 
i Bibelns sista bokkapitel 7 vilka 
som skall vara med i den stora 
vita skaran inför Guds tron, det 
är endast de som tvättat sina 
kläder och gjort dem vita i Alm-
mets blod. Då vill vi nog alla 
vara med. En sångare sjung-
er. jesu blod har öppnat pärl-
eporten. Pris skae Gud i Dag 
den öppen står. Om du vill, får 
du gå med till himlen. Skall du 
ändå stanna utanför? Jag tror 
att vi alla vill vara med där. Då 
har det lilla Jesusbarnet blivit 
konungarnas Konung och her-
rarnas Herre. Må gud hjälpa oss 
alla att nå fram. Varmt välkom-
men till någon kyrka när det 
passar Dig.

Olle Hansson
Filadelfiaförsamlingen Bohus

Betraktelse

Glöm aldrig bort att tacka!

Vår kära Mamma
Farmor, Mormor

och Gamlamormor

Inger Bengtsson
* 18 september 1926

har idag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Bohus
19 januari 2013

BARBRO, TRYGGVE

med familjer
 
Det finns ingen sten så 

tung 

som sorgen vi känner 

Det finns ingen ros så 

vacker 

som minnena av Dig 

 
  

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen

15 februari kl. 11.00 i
Surte kyrka.

Ett varmt tack till
personalen på Backavik

för kärleksfull
omvårdnad.

Kära Mor och Far 
Svärmor och Svärfar 

Farmor och Farfar 
Gammelfarmor och Gammelfarfar

Aina 
Johansson

* 20 maj 1920

har stilla somnat in.

Surte 
7 januari 2013

Holger 
Johansson

* 16 maj 1920

har stilla somnat in.

Surte 
17 januari 2013

CHRISTER och MARIA 

Johanna med familj

Tack för vad Ni givit 
Tack för vad Ni var 

Tack för alla ljusa minnen 
som Ni lämnat kvar

Begravningsgudstjänsten äger rum i Surte kyrka 

fredagen den 8 februari kl. 13.00. 
Efter akten inbjuds till minnesstund. 

Svar om deltagande till Ale Älvdalens 

begravningsbyrå senast onsdagen den 6 februari 
tel. 0303-33 33 99 

eller christer.johansson@mc.comchrister.johansson@me.com
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Starrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Pilgrimsträff 
Välkommen till Starrkärrs församlings-
hem söndagen den 3 februari kl 16.00.
Vi ser filmen ”The Way” som handlar
om en far som förlorade sin son när 
denne vandrade den franska vägen 
mot Santiago de Compostela. 
Vi får följa fadern som åker till 
Spanien för att hämta hem sonen 
och som bestämmer sig för att själv 
gå leden i sonens fotspår. Fika.

Frågor ställs till:
Ingela Fransson 0303-444031
ingela.e.fransson@svenskakyrkan.se

Vardagsfest
Onsdag den 6 februari kl. 17-20 

i Starrkärrs församlingshem. 
Alla åldrar träffas. 

Träffa Lukas!
Vi läser och samtalar om vad Jesus 
sade och gjorde enligt Lukas.
Gamla och nya deltarage är 
varmt välkomna.
Vi börjar den torsdag den 
31 januari kl. 19.00 i 
Starrkärrs församlingshem.

Vill du sjunga gospel? 
 

Kom till Älvängens blå kyrka. 
Gospelkören övar torsdagar 19-21

Nästa gång torsdag 31 januari.
Välkommen!

Kontakt: Karin Bäckman 
0303-444 023

Stickcaféet 
i Älvängens Blå kyrka är i full gång! 

Nästa gång är den 30 januari.

Stickcaféet är på onsdagar i udda veckor 
klockan 19.00 - 21.30.

Kanske lär du känna en ny granne?
Kvällsmat: soppa, bröd, kaffe och kaka.
Pyssel, poängpromenad, allsång och 
lek för de små.
Självkostnadspris. Ingen anmälan. 

STARRKÄRR. Kaffe med 
smörgås, glada sånger 
och härlig gemenskap.

Vad mer kan man 
begära av en kylslagen 
torsdagsförmiddag i 
januari?

I förra veckan var det 
vårpremiär för Förmid-
dagscafé i Starrkärrs 
församlingshem.

Förmiddagscafé arrangeras av 
Starrkärrs-Kilanda försam-
ling vid fem olika tillfällen 
under våren. Träffarna inleds 
med en andakt av diakon 
Ingela Fransson innan fika-
stunden påbörjas.

– Därefter är det fritt fram 
för våra gäster att ta vid. Vi 
eftersträvar ett så varierat 
program som möjligt, säger 
Ingela Fransson.

För torsdagens underhåll-
ning svarade gruppen PRO-
kulele som under ledning 
av Kent Larsson framförde 
en rad medryckande och 

svängiga låtar. Besökarna 
nynnade glatt med i sånger 
som ”Cotton fields”, ”Sju 
ensamma kvällar”, ”You are 
my sunshine” och ”Leende 
guldbruna ögon”.

Nästa träff äger rum den 21 
februari och då utgör Kilanda 
församlingshem platsen för 
gemenskapen.

– Vi har gjort det som tra-
dition att förlägga ett av våra 
arrangemang i Kilanda. På 
februarimötet kommer vi att 
få besök av Mikael Nord-
blom som ska visa och berätta 
historier till de söndagsskole-
planscher som församlingen 
erhållit som gåva från Starr-
kärr-Kilanda Hembygdsför-
ening, förklarar Ingela Frans-
son.

21 mars blir det filmvis-
ning (Stengrunden), 25 april 
allsång med Lennart Thor-
stensson och Sabina Nils-
son, och på avslutningen den 
29 maj är rubriken ”Vårfest 
för alla åldrar”.

Ytterligare arrangemang 
att upplysa om är den Var-
dagsfest som sker i Starrkärrs 
församlingshem onsdag 6 
februari.

– Vi äter kvällsmat tillsam-
mans, de vuxna besökarna ges 
möjlighet att sitta och prata 
medan barnen leker. Det är 
drop in som gäller och ingen 
föranmälan krävs. Syftet är 
att bygga broar och skapa 
relationer mellan människor i 
vårt närområde, säger Ingela 
som också är involverad i ett 
projekt ihop med Ale kom-
muns folkhälsoplanerare Bir-
gitta Fredén.

– Tre kvällar i vår, med start 
4 februari, erbjuder vi after 
work för kvinnor mitt i livet. 
Det är som en slags friskvård 
för insidan där vi berör ande, 
själ och kropp. Alla kvinnor 
som tycker detta låter intres-
sant är hjärtligt välkomna, 
avslutar Ingela Fransson.

JONAS ANDERSSON

– Förmiddagscafé med fi ka och underhållning
Tid för gemenskap i församlingshemmet
PROkulele svarade för medryckande och lättsam musikunderhållning.

NÖDINGE FÖRSAMLING
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Onsdagsträff  6 februari
Nödinge församlingshem kl 13.00 Konstnären Janny Sörensen
berättar om Peredvizjnikerna, rysk konstnärsgrupp under
1800-talet och visar deras tavlor.
Vladimir Masko spelar rysk pianomusik.
Fika.

”Våga sjunga i kör”
9 februari kl.10-12 i Surte församlingshem
Intensiv körrepetition för alla som vill prova sjunga i kör.
Vi sjunger ”Visst ska våren komma” av E. Skeie och
uppträder i Surte kyrka den 24 februari. Kom och prova på! 

Alla är välkomna!

Döda

I dagens text läser vi om hur 
Josef och Maria enligt Mose 
lag kommer upp till temp-

let i Jerusalem för att bära 
fram barnet inför Herren samt 
offra det som var bestämt. Det 
var säkert inte många som 
brydde sig om den lilla famil-
jen men det var en man Simon 
som visste vem barnet var. 
Simon var en from man och för 
honom hade den helige Ande 
uppenbarat att han skulle få leva 
till dess han hade fått sett Her-
rens Smorde. Och nu var stun-
den inne och han tog barnet 
i sina armar och prisade Gud 
och sade "Herre nu låter du idn 
tjänare sluta sina dagar i frid 
såsom du har lovat. Ty mina 
ögon hava sett din frälsning 
som du har berett att skådas av 
alla folk. Ett ljus som skall up-
penvaras för hedningarna och 
en härlighet för ditt folk Israel". 
Där fanns också en prfetissa 
Hanna, som i den stunden kom 
fram och prisade gud för vad 

hon fick vara med om. Även om 
Du inte i vanliga fall brukar läsa 
Bibeln så gör ett undantag och 
läs hela dandra kapitlet i Lukas 
evangelium då får Du se hela 
händelseförloppet när Jesus vår 
frälsare födes hit till världen 
och som han själv säger i jo-
hannes 3:16 Ty så älskade Gud 
världen, att han utgav sin en-
födde Son, för att den som tror 
på honom inte skall gå förlorad 
utan ah evigt liv. Det är som det 
står i en sångvers. Vad intet öga 
skådat vad ingen tanke tänkt. 
Betlehems änglar bådat Gud 
har sin son oss skänkt. Glöm nu 
inte att läsa det andra kapitlet 
i Lukas evangelium. När man 
tänker på hur Jesu komman-
de hit ner till vår jord omtalas 
ända från Bibelns början, sedan 
genom profeterna ser man att 
det ädnå var överraskande för 
de flesta människor. Likaså blir 
det när jesus kommer andra 
gången, då inte som ett litet 
barn utom som den mäkti-

ge segraren. Vi läser att när 
Jesus tar farväl av isnalärjung-
ar coh far upp till jimlen,s å 
när han farit upp står det två 
änglar och säger till lärjungar-
na att stå skall han komma till-
baka, läs APG I:II. Och det står 
i Bibelns sista bokkapitel 7 vilka 
som skall vara med i den stora 
vita skaran inför Guds tron, det 
är endast de som tvättat sina 
kläder och gjort dem vita i Alm-
mets blod. Då vill vi nog alla 
vara med. En sångare sjung-
er. jesu blod har öppnat pärl-
eporten. Pris skae Gud i Dag 
den öppen står. Om du vill, får 
du gå med till himlen. Skall du 
ändå stanna utanför? Jag tror 
att vi alla vill vara med där. Då 
har det lilla Jesusbarnet blivit 
konungarnas Konung och her-
rarnas Herre. Må gud hjälpa oss 
alla att nå fram. Varmt välkom-
men till någon kyrka när det 
passar Dig.

Olle Hansson
Filadelfiaförsamlingen Bohus

Betraktelse

Glöm aldrig bort att tacka!

Vår kära Mamma
Farmor, Mormor

och Gamlamormor

Inger Bengtsson
* 18 september 1926

har idag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Bohus
19 januari 2013

BARBRO, TRYGGVE

med familjer
 
Det finns ingen sten så 

tung 

som sorgen vi känner 

Det finns ingen ros så 

vacker 

som minnena av Dig 

 
  

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen

15 februari kl. 11.00 i
Surte kyrka.

Ett varmt tack till
personalen på Backavik

för kärleksfull
omvårdnad.

Kära Mor och Far 
Svärmor och Svärfar 

Farmor och Farfar 
Gammelfarmor och Gammelfarfar

Aina 
Johansson

* 20 maj 1920

har stilla somnat in.

Surte 
7 januari 2013

Holger 
Johansson

* 16 maj 1920

har stilla somnat in.

Surte 
17 januari 2013

CHRISTER och MARIA 

Johanna med familj

Tack för vad Ni givit 
Tack för vad Ni var 

Tack för alla ljusa minnen 
som Ni lämnat kvar

Begravningsgudstjänsten äger rum i Surte kyrka 

fredagen den 8 februari kl. 13.00. 
Efter akten inbjuds till minnesstund. 

Svar om deltagande till Ale Älvdalens 

begravningsbyrå senast onsdagen den 6 februari 
tel. 0303-33 33 99 

eller christer.johansson@mc.comchrister.johansson@me.com

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66
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Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 7

DYGNET RUNT

TRYGGHET  •  OMSORG  •  KOMPETENS 
Med anor från 1932

Predikoturer
Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 3/2 kl 10, 
Mässa Wetterling. Onsd 
6/2 kl 18.30, Veckomäs-
sa. Lörd 9/2 kl 9, Frukost-
café för kvinnor i Församl-
hemmet. Hålanda sönd 3/2 
kl 12, Gudstjänst Wetter-
ling. Onsd 6/2 kl 10, Ge-
menskapsträff. S:t Peder 
sönd 3/2 kl 17, Musikguds-
tjänst Wettering. Ale-Sköv-
de, se ovanstående. Tunge, 
se ovanstående.

Elimförsamlingen Alafors
Sönd 3/2 kl 11, Försam-
lingens års- och adminis-
trationsmöte. Torsd 7/2 kl 
18, Bön och samtal, Ohlins. 
Sönd 10/2 kl 11, Gudstjänst, 
Ohlins.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Onsd 30/1 Älvängens kyr-
ka kl 18.30, Taizémässa - En 
stilla stund mitt i veckan! 
Andersson. Sönd 3/2 Starr-
kärrs kyrka kl 11, Mäss-
sa, Nilsson. Älvängens kyr-
ka kl 11, Familjegudstjänst, 
Barnkören sjunger! Anders-
son. Starrkärrs församlings-
hem kl 16, Pilgrimsträff 
(se annons). Nols kyrka kl 
17, Förbönsgudstjänst, An-
dersson. Månd 4/2 Starr-
kärrs församlingshem kl 
18.30, friskvård för själen - 
för kvinnor mitt i livet. "Bil-
den som personligt uttryck" 
Konstnären, hantverkaren, 
bildpedagogen (och hennes 
eget uttryck) bildmänniskan, 
Sonia Erlandsson lotsar oss 
genom bildens hjälp fram 
till egna tankar och funde-
ringar över vår egen själ-
bild. Tisd 5/2 Nols kyrka kl 
18.30, Musikcafé med ska-
pelsetema! Onsd 6/2 Starr-
kärrs församlingshem kl 17, 
Vardagsfest (se annons).

Guntorps missionskyrka
Onsd 30/1 kl 18.30, Tonår/
ÄventyrarScout. Sönd 3/2 
kl 16, AVTACKNINGS-
GUDSTJÄNST  för An-
neMarie. Sång av Paus och 
Ichtys dansar. Onsd 6/2 kl 
18.30, Spårar/UpptäckarS-
cout.

Surte missionsförsamling
Onsd 30/1 kl 18:30, Tonår. 
Onsdag 30/1 19:00. Ekume-
nisk bön i missionskyrkan. 
Onsd 30/1 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Välkommen 
att vara med! Torsd 31/1 kl 

19, Ekumenisk kör övar i 
Surte församlingshem. Sönd 
3/2 kl 11, Gudstjänst. Per 
Kjellberg. Sopplunch. För-
samlingens årsmöte. Månd 
4/2 kl 19, Musikkåren, Le-
rum Surte Symphonic Band, 
övar. Onsd 6/2 kl 15, Ons-
dagsträff för daglediga: 
Glädjeskaparna, manskör 
från Fiskebäck. Onsd 6/2 kl 
18:30, Tonår. Onsd 6/2 kl 
21, Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen att vara med! 
Sena ändringar i detta pro-
gram kan inträffa.
www.surtemissionskyrka.se 
är alltid uppdaterad.

Fuxerna församling
Sönd kl 10, Högmässa, m 
ljusvälsignelse, Kristensson. 
Tisd kl 9, Mässa i försam-
lingshemmet, Isacson. Onsd 
kl 18.30, Mässa, Nordblom. 
Torsd kl 14, Gemenskaps-
träff, Älvdals skimmer, dik-
ter och historia av Olof 
Nilsson. Olle på Majviken
 
Åsbräcka kyrka
Sönd kl 18, Mässa, Kris-
tensson.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 29/1 kl 8-9, Bön. Kl 
14, Bibelsamtalsgruppen. 
Onsd 30/1 kl 18-19, Bön. 
Torsd 31/1 kl 10-12.30, 
SmyrnaCaféet. Kl 18.15, 
Hobby (7-12 år). Fred 1/2 kl 
19.30, Greenhouse (åk 7 och 
uppåt). Kl 20.30, Effect – 
Öppet hus & Café för ung-
domar. Lörd 2/2 kl 10-13, 
Second Hand & Café. Sönd 
3/2 kl 11, Gudstjänst, Ma-
rie Nordvall, ”Dopet – en 
fantastisk gåva”. Nattvard. 
Äventyret (3-12 år). Kyrk-
kaffe. Tisd 5/2 kl 8-9, Bön.

Älvängens missionskyrka
Tisd 29/1 kl 10, Samtal och 
bön. Lörd 2/2 kl 15, För-
samlingens årsmöte. Ser-
vering. Sönd 3/2 kl 11, 
Årshögtid med pastorsin-
stallation. Leif Jöngren, Ola 
Bojestig m.fl . Kören. Kl 18, 
Tonår. Månd 4/2 kl 18, Spå-
rarscout. Kl 18.30, Scout. 
Tisd 5/2 kl 10, Samtal och 
bön. Kl 10 - 13, Stickcafé. 
Kl 11, Fika för alla. Torsd 
7/2 kl 15, RPG i Missions-
kyrkan. Årsmöte. Leif Jön-
gren sjunger och spelar.

Nödinge församling
Torsd 31/1 kl 18, Nödinge 
kyrka Mässa R Bäck. 3/2 
Kyndelsmässodagen kl 11, 
Nödinge kyrka Gudstjänst 
för Stora och Små R Bäck. 
Kl 17, Surte kyrka Guds-
tjänst för Stora och små R 
Bäck. Månd 4/2 kl 18.30, 
Nödinge församlingshem 
Mässa H Hultén. Onsd 6/2 
kl 11, Fridhem Gudstjänst 
H Hultén Vladimir.

Filadelfi aförsamligen,
Bohus Pingstkyrka
Onsd 30/1 kl 19, Ekumenisk 
bön. Sönd 3/2 kl 11, Guds-
tjänst Leif Karlsson. Onsd 
6/2 kl 19, Sång bibelläsning 
och bön.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Vår Kära

Anna Larsson

* 31 mars 1915

har idag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Kilanda
21 januari 2013

BARN

Barnbarn

Barnbarnsbarn

Övrig släkt och vänner
 
Du bäddas i              

hembygdens soliga 

famn 

Där barndomens vagga 

har stått 

Vid hembygdens kyrka 

Du kommit i hamn 

Och där på dess stigar 

Du gått 

Det är hembygdens 

klockor som ringa 

Guds frid är den 

hälsning de bringa 

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen 13

februari kl.11.00 i
Kilanda kyrka.

Efter akten inbjudes till
minnesstund. Svar om

deltagande till Ale
Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
fredagen 8 februari.

Lika välkommet som en
blomma är en gåva till
Hjärt-Lungfonden på

tel. 0200-88 24 00.

Ett varmt tack till
Hemtjänsten för god och

fin omvårdnad.

Min älskade Maka

Birgitta

Andersson

* 15 juni 1930

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Alafors
22 januari 2013

LENNART
Släkt och vänner

Tack för alla våra

lyckliga år tillsammans

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen 7

februari kl. 13.30 i
Starrkärrs kyrka. Efter

akten inbjudes till
minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande till

Ale Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99, senast
tisdagen 5 februari.

Min käre Pappa
Vår käre Morfar

Per Bergman

* 14 juli 1923

lämnade oss hastigt i
stor sorg och saknad.

Bohus
21 januari 2013

INGVOR

Anna, Malte, Julia

Justus, Rosina, Sophia

I minnet Du lever,

Du finns alltid kvar.

I minnet vi ser Dig,

precis som Du var.

Mamma sträckte ut

handen och Pappa

fattade den.

Begravningsgudstjänsten
äger rum måndag 18/2
kl. 12.00 i Surte kyrka.
Efter akten inbjudes till
minnesstund i försam-
lingshemmet. O.s.a till

Ale Begravningsbyrå tel.
031-98 32 50 senast

torsdag 14/2 Lika väl-
kommet som blommor är
en gåva till Barncancer-
fonden tel. 020-90 20 90.

Min älskade Make
Vår käre Pappa

Alf Jigfelt

* 16 januari 1922

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Alafors
20 januari 2013

MAJ-BRITT
                   ELLINOR

KARIN

RUT och STEFAN

GUN och EDDY

TOMAS och MAJVOR

STEFAN och MARIE

PETER och MARIE

INGMAR

Barnbarn

Barnbarnsbarn

Bröder med familjer

Övrig släkt och vänner

Elimförsamlingen

Vad han tar och vad

han giver,

samme Fader han dock

bliver,

och hans mål är blott

det ena:

barnets sanna väl

allena

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 8
februari kl. 11.00 i

Starrkärrs kyrka. Efter
gravsättningen inbjudes

till minnesstund i
Smyrnakyrkan i

Älvängens festsal. Svar
om deltagande meddelas
till Ale Begravningsbyrå
tel. 0303-33 33 99 senast

onsdagen 6 februari.
Hedra gärna Alfs minne

med en gåva till Demens-
fonden pg. 25 92 53 - 3.

Kurt Nilsson, Surte har 
avlidit. Född 1934 och 
efterlämnar syskonbarnen 
Michael och Christina 
med familjer som närmast 
sörjande.

Alf Jigfelt, Alafors har avli-
dit. Född 1922 och efterläm-
nar makan Maj-Britt, barn 
med familjer samt bröder 
med familjer som närmast 
sörjande.

Holger Johansson, Surte 
har avlidit. Född 1920 och 
efterlämnar sonen Christer 
med familj som närmast 
sörjande.

Birgitta Andersson, Alafors 
har avlidit. Född 1930 och 
efterlämnar maken Lennart 
som närmast sörjande.
Per Bergman, Bohus har 
avlidit. Född 1923 och efter-
lämnar dottern Ingvor samt 
barnbarn med familjer som 
närmast sörjande.

Anna Larsson, Kilanda har 
avlidit. Född 1915 och ef-
terlämnar barn med familjer 
som närmast sörjande.

Inger Bengtsson, Bohus 
har avlidit. Född 1926 och 
efterlämnar barnen Barbro 
och Tryggve med familjer
som närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Sylvia Bergman. I Surte 
kyrka hölls måndagen 21 
januari begravningsgudstjänst 
för Sylvia Bergman, Bohus. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Britta Olofsson. I Starrkärrs 
kapell hölls onsdagen 23 janu-
ari begravningsgudstjänst för 
Britta Olofsson, Klockarängen 
och Älvängen. Offi ciant var 
komminister Per-Martin 
Andersson.

Raimo Mörsky. I Nödinge 
kyrka hölls torsdagen 24 
januari begravningsgudstjänst 
för Raimo Mörsky, Nödinge. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.
Roland Hellberg. I Surte 
kapell hölls fredagen 25 
januari begravningsgudstjänst 
för Roland Hellberg, Bohus. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck. 

Rune Johansson. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 25 
januari begravningsgudstjänst 
för Rune Johansson, Älväng-
en. Offi ciant var kyrkoherde 
Björn Nilsson.

Döda

Till alla Er som på olika
sätt hedrat minnet av

vår Älskade

Rune Österberg

vid hans bortgång
framför vi vårt varma

tack.

BERIT
Yvonne, Mikael

med familjer

Tack
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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

SÄLJES

Ställbar säng 90x200 som ny, 
2300:-. Takbox 90x200, 300:-. 
Bastuaggregat Tylö Sport, 300:-
tel. 0760-34 58 63

UTHYRES

Stuga Kläppen/Sälen uthyres.
6 bäddar. Rök & djurfri. Bra 
priser.
tel. 0303-74 66 70

Apple iMac 27"
Intel i7 2,8. 8 GB ram, 1 TB hård-
disk. Ati Radeon 4850 512MB.  
"Nyskick" (sen 2009). Lev med
Mountain Lion. Pris: 10 000kr
tel. 0735-352828

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

SÖKES

PIGG PENSIONÄR SÖKES FÖR 
HUNDRASTNING till två små 
glada hundar i Nol/Nödinge. 
Varierande tider, ca 3 ggr/vecka 
och betalning enligt överens-

kommelse. Ring Linda (ej sms):
tel. 0768-16 22 20

SÖKES

Par söker kattunge som ute- 
och innekatt. Lantligt läge i när-
heten av Ryd.
tel. 0736-37 27 19

ÖVRIGT

Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser. 
Peter Bergqvist
tel. 0761 - 74 30 99 

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

Madsen & Partners erbjuder 
juridiskrådgivning inom bland 
annat familjerätt, affärsjuridik och 
fastighetsrätt.
just nu erbjuder vi en första 
rådgivningstimme på vårt kontor för 
500 kronor inklusive moms. För mer 
information besök
www.madsenpartners.se eller
tel. 031 - 799 61 59
Vi erbjuder en första kostnadsfri 
rådgivning per telefon / e-post.

Utbyte av köksluckor.
Marknadens bästa priser.
Västkustkök
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, vykort, 
prydnadssaker m.m. samt dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

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 utbil-
dad 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.

Hundägarservice
Hundkurser, föreläsningar, 
privatträning av problemhundar.
hundagarservice.familjehundar.se
tel. 0706-14 14 13   Susanne

Hundägare Se hit. 
Nu startar Kungälvs 
Brukshundklubb vårens kurser. 
Valp-, Allmänlydnads-, Agility-, 
Rallylydnads-, Tävlingskurser.
Mer info på vår hemsida
www.kungalvbk.com

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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alekuriren.seVem
känner du
som snart

fyller?

Vi vill gratulera vår älskade 
Alexander på hans 5-års dag 
den 1 Februari! Massor av 

kramar från Jacob, Mamma 
och Pappa

Grattis
Alma

på 3-årsdagen 30.1.2013
Många grattiskramar från

Farmor & Farfar, faster 
Camilla och Johanna

Wilma Cronqvist
från Halmstad fyller
10 år den 30/1-13

Stort grattis och kram från
Mormor

Sofie Kornesjö
Nödinge

Fyller år den 7/2
Grattis från Farmor

Grattis!
Jonas Forsberg

27 år den 29/1
önskar "Kurrarna"

Grattis till vårt
lilla charmtroll

Leia 3 år
den 3 februari

önskar
Mamma & Pappa,
Mormor & Morfar

Grattis
Vally

på 4-årsdagen önskar
Farmor, Claes & Therése, 

Ella, Agnes, Elvy,
 Harry i Bollnäs

Födda 

Välkommen vår
älskade lilla Agnes!

Den 25 oktober 2012 föddes 
Elias lillasyster Agnes på 
NÄL. Ett stort tack till 

Christine Pelin,
 MVC Bohus!
Sara, David och
Elias Angervall

Hurra vårat andra barnbarn
Novalie

född 25/12-12
Grattis storebror Nathanael 

och föräldrar
 Joakim Ingemarsson, 
Susanna Andersson.

Stolt farmor & farfar,
fastrar & farbröder

Veckans ros 
Ett stort fång med rosor vill 
vi överlämna till Connie & 
Jan-Eric Jonsson, Skepp-
landa för att ni ställde upp 
när vår bil blev påkörd. Tack 
för lån av bil och annan 
hjälp.

Svein & Gunnel Tömmerås

Veckans ros till Anders 
på Hardesjö Bilverkstad i 
Älvängen för snabb och bra 
service.

"Kurren"

Undanbedes 
All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag undanbe-
des vänligen.

B. Loman, Älvängen
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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

SÄLJES

Ställbar säng 90x200 som ny, 
2300:-. Takbox 90x200, 300:-. 
Bastuaggregat Tylö Sport, 300:-
tel. 0760-34 58 63

UTHYRES

Stuga Kläppen/Sälen uthyres.
6 bäddar. Rök & djurfri. Bra 
priser.
tel. 0303-74 66 70

Apple iMac 27"
Intel i7 2,8. 8 GB ram, 1 TB hård-
disk. Ati Radeon 4850 512MB.  
"Nyskick" (sen 2009). Lev med
Mountain Lion. Pris: 10 000kr
tel. 0735-352828

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

SÖKES

PIGG PENSIONÄR SÖKES FÖR 
HUNDRASTNING till två små 
glada hundar i Nol/Nödinge. 
Varierande tider, ca 3 ggr/vecka 
och betalning enligt överens-

kommelse. Ring Linda (ej sms):
tel. 0768-16 22 20

SÖKES

Par söker kattunge som ute- 
och innekatt. Lantligt läge i när-
heten av Ryd.
tel. 0736-37 27 19

ÖVRIGT

Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser. 
Peter Bergqvist
tel. 0761 - 74 30 99 

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

Madsen & Partners erbjuder 
juridiskrådgivning inom bland 
annat familjerätt, affärsjuridik och 
fastighetsrätt.
just nu erbjuder vi en första 
rådgivningstimme på vårt kontor för 
500 kronor inklusive moms. För mer 
information besök
www.madsenpartners.se eller
tel. 031 - 799 61 59
Vi erbjuder en första kostnadsfri 
rådgivning per telefon / e-post.

Utbyte av köksluckor.
Marknadens bästa priser.
Västkustkök
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, vykort, 
prydnadssaker m.m. samt dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

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 utbil-
dad 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.

Hundägarservice
Hundkurser, föreläsningar, 
privatträning av problemhundar.
hundagarservice.familjehundar.se
tel. 0706-14 14 13   Susanne

Hundägare Se hit. 
Nu startar Kungälvs 
Brukshundklubb vårens kurser. 
Valp-, Allmänlydnads-, Agility-, 
Rallylydnads-, Tävlingskurser.
Mer info på vår hemsida
www.kungalvbk.com

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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alekuriren.seVem
känner du
som snart

fyller?

Vi vill gratulera vår älskade 
Alexander på hans 5-års dag 
den 1 Februari! Massor av 

kramar från Jacob, Mamma 
och Pappa

Grattis
Alma

på 3-årsdagen 30.1.2013
Många grattiskramar från

Farmor & Farfar, faster 
Camilla och Johanna

Wilma Cronqvist
från Halmstad fyller
10 år den 30/1-13

Stort grattis och kram från
Mormor

Sofie Kornesjö
Nödinge

Fyller år den 7/2
Grattis från Farmor

Grattis!
Jonas Forsberg

27 år den 29/1
önskar "Kurrarna"

Grattis till vårt
lilla charmtroll

Leia 3 år
den 3 februari

önskar
Mamma & Pappa,
Mormor & Morfar

Grattis
Vally

på 4-årsdagen önskar
Farmor, Claes & Therése, 

Ella, Agnes, Elvy,
 Harry i Bollnäs

Födda 

Välkommen vår
älskade lilla Agnes!

Den 25 oktober 2012 föddes 
Elias lillasyster Agnes på 
NÄL. Ett stort tack till 

Christine Pelin,
 MVC Bohus!
Sara, David och
Elias Angervall

Hurra vårat andra barnbarn
Novalie

född 25/12-12
Grattis storebror Nathanael 

och föräldrar
 Joakim Ingemarsson, 
Susanna Andersson.

Stolt farmor & farfar,
fastrar & farbröder

Veckans ros 
Ett stort fång med rosor vill 
vi överlämna till Connie & 
Jan-Eric Jonsson, Skepp-
landa för att ni ställde upp 
när vår bil blev påkörd. Tack 
för lån av bil och annan 
hjälp.

Svein & Gunnel Tömmerås

Veckans ros till Anders 
på Hardesjö Bilverkstad i 
Älvängen för snabb och bra 
service.

"Kurren"

Undanbedes 
All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag undanbe-
des vänligen.

B. Loman, Älvängen
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

7 9 6 2 5
8 9

1 9 2 5 7 8

2 5 1
6 4 2 8

4 5 8 7 1 6

6 4 7
7 5 8
4 2 5

6 2 8 9
2 8 1 5

1 9 2

7 4 8
1 9
6 7 4

6 4 2
9 4 5 7
7 1 5 6

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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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

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


