
Oviss framtid för Ale gym-
nasium.

Få sökande till 
Ale gymnasium
ALE. Det första beske-
det från Gymnasiean-
tagningen blev ingen 
rolig läsning för Ale.
45 elever varav 34 behöriga har 
valt någon av Ale gymnasiums 166 
utbildningsplatser som sitt förstaval. 
Det är dyster fakta när Göteborgsre-
gionen summerar valen som årskurs 
nio har gjort. Inte blev det bättre 
av att de sökande dessutom var 
fördelade på sju olika program.

Läs sid 3

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Älvängen

Nr 5  |  vecka 6  |  2013  |  År 18  |  100% täckning  |

NU HAR VI NYA, 
ÄNNU GENERÖSARE 

ÖPPETTIDER!

ALLA DAGAR

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

www.ica.se/ale

Öppet alla dagar 7-23

www.axums.se

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

Olje- och vinägerspray
OBH Nordica
Ord pris 279:-

Wok-panna
Invite 31 cm
Ord pris 179:-

79:- 99:-

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

Lördagsöppet 
varje vecka!
Telefonen är öppen för 

tidsbeställning lördagar kl 9-14

 

Lödöse 0520-66 00 10

99999999990000000000
/st

Gäller mot kupong, t o m 10/2-2013

0,5 liter

Ben & Jerry´s
Ice Cream

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

RÖR DIG LÄTTARE
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NIKE FLEX TRAINER
Lätt smidig damträningssko.
Stl 36-41.

599KR

NIKE PURE TOP + 
NIKE 3/4-TIGHTS
Top & tights i Nike dryfit  
funktionsmaterial. 
Damstl S-XL.
ORD. PAKETPRIS 798 KR

NU 399KR

ALLA HJÄRTANS DAG
14 FEBRUARI

Tulpaner 10-Pack 

från 49:-
Gäller t o m 10 februari 2013 med reservation för slutförsäljning.

Rosor 10-pack 
50cm

från 89:-

Jens Samuelsson och Surte BK är med stormsteg på väg tillbaka till bandyallsvenskan. SK Höjden krossades med 12-4 och nu återstår bara matcher mot 
Karlstad och Sunvära innan en direkt avgörande seriefi nal mot Otterbäcken. Inget av lagen har varit nära att förlora sedan lagen möttes i första omgången, 
då Surte vann med klara 9-3. Sedan dess har Otterbäcken spelat upp sig och nu tänker Surte ta hjälp av IFK Kungälv för att vässa formen.        Läs sid 17

Mot serieseger och 
bandyallsvenskan?

– Otterbäcken i seriefi nalen enda hindret
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Fredagens intagningsbe-
sked blev ett dråpslag 
för Ale. Blott 45 av 369 

möjliga elever har valt ett 
program i Ale gymnasium. 
Av dessa är 34 behöriga. Det 
är självklart inget annat än en 
total katastrof. Det faktum att 
det idag fi nns ett överskott av 
gymnasieplatser i Göteborgs-
regionen medför också att 
det knappast är troligt att det 
preliminära intagningsbe-
skedet kommer att skilja sig 
nämnvärt från det faktiska i 
augusti när nästa läsår börjar. 
Idag kommer alla elever in 
på sina förstaval, då samtliga 
skolor är tacksamma för varje 
sökande. 

Ale gymnasium är inget 
undantag. Många andra 
kommunala gymnasieskolor 
står inför liknande utma-
ningar. Frågan de måste 
ställa sig är avveckling eller 
utveckling?

Ale gymnasium skiljer 
sig på en punkt och det är 
att dagens situation redan 
är prekär. Skolan är för stor 
både till utrymme och orga-
nisation för de elever som 
redan går där. Det är alltför få 
elever att fördela kostnaderna 
på. Nästa år blir det enligt 
intagningsbeskedet dessutom 
ännu värre. Med hur få elever 
kan en kommunal gymnasie-
skola överleva? Troligtvis har 
Ale gymnasium redan passe-
rat den gränsen.

Vi har hyllat våra förbätt-
rade kommunikationer med 
ny väg och järnväg. Intag-

ningsbeskedet till Göteborgs 
alla gymnasieutbildningar 
visar en annan sida av myntet. 
Närheten till Göteborg gör 
att ingen snart ser något 
hinder i avståndet när det 
gäller att välja arbete eller 
utbildning. Det är inget vi 
heller ska beklaga bara kon-
statera. Alla kommuner kan 
inte ha allt. En kommunal 
gymnasieskola är en dyr verk-
samhet om elevtalet är lågt. 
För att inte hamna där bör 
kommunerna samarbeta och 
gemensamt erbjuda attraktiva 
utbildningar på de platser dit 
ungdomarna söker sig. Det 
är heller ingen som ska känna 
att de inte har gjort ett till-
räckligt bra jobb för att rädda 
Ale gymnasium. Eleverna 
har inte valt bort sin ”egen” 
skola, de har valt ett annat 
alternativ. Handen på hjärtat, 
med den stora staden inom 
räckhåll och flera hundra 
olika gymnasieutbildningar, 
vad hade du själv valt? Ales 
förvaltningsledning vet dess-
utom att det redan är billigare 
att köpa gymnasieplatser i 
kranskommunerna än att låta 
dem gå i den egna skolan. 

Med ansvar för vår 
gemensamma ekonomi måste 
självklart politikerna ta kloka 
beslut. Att driva en gym-
nasieskola i framtiden där 
kanske bara ett par hundra 
elever går kommer att kosta 
en förmögenhet. Pengar som 
grundskolan behöver för att 
öka kunska-
perna och 
garantera att 

inte var fjärde elev går ur nian 
utan fullständiga betyg.

Vad händer då på sikt? Ale 
gymnasium som fastighet 
står där den står. Det blir 
den stora utmaningen om nu 
kommunledningen bestäm-
mer sig för att avveckla den 
kommunala gymnasieskolan. 
Alternativen är inte särskilt 
många. Den är trots allt 
byggd som en skola. Sam-
tidigt planeras just nu en 
ny grundskola vid Norra 
Kilandavägen i Nödinge. 
En lokalisering som med all 
rätt fått mycket kritik, då det 
än så länge saknas en säker 
trafiklösning. Kanske skulle 
man tänka om. Låta Ale gym-
nasium bli en högstadieskola 
och låta Nödingeskolan och 
Kyrkbyskolan matcha beho-
vet för de yngre årskullarna 
inklusive förskola. Då skulle 
plötsligt samhället Nödinge 
ha löst behoven för den kom-
mande expansionen. 

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Dråpslag för Ale gymnasium

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

Årsmöte 
Kristdemokraterna i Ale

Måndag 11 februari kl 18.30
Backavikens äldreboende, Nödinge

• Visning av äldreboendet

• Injbuden talare Benny Strandberg

• Sedvanliga årsmötesförhandlingar

 Fika serveras

            Välkomna!

i AleMå-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

BROMSEXPERTEN
  inkl. moms/hjul*

U  inkl. moms per axel 
  inkl. moms per axel*

  
  inkl. moms per axel*                                                                 

          inkl. moms per axel* 

*Material tillkommer. Ring för att få pris för material och arbete.

JUST NU!

Starrkärrs 
Centerkvinnor

har

ÅRSMÖTE
i Starrkärrs Bygdegård,

onsdag 27 februari kl 18.00

Varmt välkomna!

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

i Medborgarhuset, Alafors 
den 5 mars 2013  kl 19.00

På dagordningen sedvanliga 
årsmöteshandlingar såsom årsberättelse och 

bokslut samt framläggande av debiteringslängd 
2013 och fastställande av förfallodag för 

debitering 2013-04-30.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda 
senast den 22 februari 2013 
c/o Hans Hellman
Södra Ekhultsvägen 8, 
449 41 Nol
www.nol-alaforsvagforening.se

Nol - Alafors vägförening
kallar till årsstämma

Välkomna!
// styrelsen

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

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

Fodermorötter. Enbärsdricka. Hjortron- lingon- blåbärs- 
hallon- drottning- och tranbärssylt (60% bärhalt).  
Tidig sättpotatis. Säljes från lastbil LÖRDAG 9/2  

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

Lilla Edet Järn & Trä 15. Ej kort. Nästa tur 9/3.

0767-97 05 56, 070-298 39 40  www.potatisbilarna.se



Fredagens intagningsbe-
sked blev ett dråpslag 
för Ale. Blott 45 av 369 

möjliga elever har valt ett 
program i Ale gymnasium. 
Av dessa är 34 behöriga. Det 
är självklart inget annat än en 
total katastrof. Det faktum att 
det idag fi nns ett överskott av 
gymnasieplatser i Göteborgs-
regionen medför också att 
det knappast är troligt att det 
preliminära intagningsbe-
skedet kommer att skilja sig 
nämnvärt från det faktiska i 
augusti när nästa läsår börjar. 
Idag kommer alla elever in 
på sina förstaval, då samtliga 
skolor är tacksamma för varje 
sökande. 

Ale gymnasium är inget 
undantag. Många andra 
kommunala gymnasieskolor 
står inför liknande utma-
ningar. Frågan de måste 
ställa sig är avveckling eller 
utveckling?

Ale gymnasium skiljer 
sig på en punkt och det är 
att dagens situation redan 
är prekär. Skolan är för stor 
både till utrymme och orga-
nisation för de elever som 
redan går där. Det är alltför få 
elever att fördela kostnaderna 
på. Nästa år blir det enligt 
intagningsbeskedet dessutom 
ännu värre. Med hur få elever 
kan en kommunal gymnasie-
skola överleva? Troligtvis har 
Ale gymnasium redan passe-
rat den gränsen.

Vi har hyllat våra förbätt-
rade kommunikationer med 
ny väg och järnväg. Intag-

ningsbeskedet till Göteborgs 
alla gymnasieutbildningar 
visar en annan sida av myntet. 
Närheten till Göteborg gör 
att ingen snart ser något 
hinder i avståndet när det 
gäller att välja arbete eller 
utbildning. Det är inget vi 
heller ska beklaga bara kon-
statera. Alla kommuner kan 
inte ha allt. En kommunal 
gymnasieskola är en dyr verk-
samhet om elevtalet är lågt. 
För att inte hamna där bör 
kommunerna samarbeta och 
gemensamt erbjuda attraktiva 
utbildningar på de platser dit 
ungdomarna söker sig. Det 
är heller ingen som ska känna 
att de inte har gjort ett till-
räckligt bra jobb för att rädda 
Ale gymnasium. Eleverna 
har inte valt bort sin ”egen” 
skola, de har valt ett annat 
alternativ. Handen på hjärtat, 
med den stora staden inom 
räckhåll och flera hundra 
olika gymnasieutbildningar, 
vad hade du själv valt? Ales 
förvaltningsledning vet dess-
utom att det redan är billigare 
att köpa gymnasieplatser i 
kranskommunerna än att låta 
dem gå i den egna skolan. 

Med ansvar för vår 
gemensamma ekonomi måste 
självklart politikerna ta kloka 
beslut. Att driva en gym-
nasieskola i framtiden där 
kanske bara ett par hundra 
elever går kommer att kosta 
en förmögenhet. Pengar som 
grundskolan behöver för att 
öka kunska-
perna och 
garantera att 

inte var fjärde elev går ur nian 
utan fullständiga betyg.

Vad händer då på sikt? Ale 
gymnasium som fastighet 
står där den står. Det blir 
den stora utmaningen om nu 
kommunledningen bestäm-
mer sig för att avveckla den 
kommunala gymnasieskolan. 
Alternativen är inte särskilt 
många. Den är trots allt 
byggd som en skola. Sam-
tidigt planeras just nu en 
ny grundskola vid Norra 
Kilandavägen i Nödinge. 
En lokalisering som med all 
rätt fått mycket kritik, då det 
än så länge saknas en säker 
trafiklösning. Kanske skulle 
man tänka om. Låta Ale gym-
nasium bli en högstadieskola 
och låta Nödingeskolan och 
Kyrkbyskolan matcha beho-
vet för de yngre årskullarna 
inklusive förskola. Då skulle 
plötsligt samhället Nödinge 
ha löst behoven för den kom-
mande expansionen. 

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Dråpslag för Ale gymnasium

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

Årsmöte 
Kristdemokraterna i Ale

Måndag 11 februari kl 18.30
Backavikens äldreboende, Nödinge

• Visning av äldreboendet

• Injbuden talare Benny Strandberg

• Sedvanliga årsmötesförhandlingar

 Fika serveras

            Välkomna!

i AleMå-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

BROMSEXPERTEN
  inkl. moms/hjul*

U  inkl. moms per axel 
  inkl. moms per axel*

  
  inkl. moms per axel*                                                                 

          inkl. moms per axel* 

*Material tillkommer. Ring för att få pris för material och arbete.

JUST NU!

Starrkärrs 
Centerkvinnor

har

ÅRSMÖTE
i Starrkärrs Bygdegård,

onsdag 27 februari kl 18.00

Varmt välkomna!

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

i Medborgarhuset, Alafors 
den 5 mars 2013  kl 19.00

På dagordningen sedvanliga 
årsmöteshandlingar såsom årsberättelse och 

bokslut samt framläggande av debiteringslängd 
2013 och fastställande av förfallodag för 

debitering 2013-04-30.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda 
senast den 22 februari 2013 
c/o Hans Hellman
Södra Ekhultsvägen 8, 
449 41 Nol
www.nol-alaforsvagforening.se

Nol - Alafors vägförening
kallar till årsstämma

Välkomna!
// styrelsen

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

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

Fodermorötter. Enbärsdricka. Hjortron- lingon- blåbärs- 
hallon- drottning- och tranbärssylt (60% bärhalt).  
Tidig sättpotatis. Säljes från lastbil LÖRDAG 9/2  

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

Lilla Edet Järn & Trä 15. Ej kort. Nästa tur 9/3.

0767-97 05 56, 070-298 39 40  www.potatisbilarna.se

2013  |   vecka 6  |   nummer 5  |   alekuriren 3

Följ oss och ställ 
frågor på Facebook
facebook.com/elon.alingsas

Erbjudandet gäller t o m 10/2. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och slutförsäljning.

Effektiv och modern klimatpump

Begränsat antal, max en vara per kund!

21.990:-
INKL STANDARD-

INSTALLATION OCH 
ROTAVDRAG

PANASONIC 50” 3D-TV PÅ 
KÖPET! VÄRDE 8.995:-
TX-P50XT50Y

• ENERGIKLASS: A++
• ÅRSFÖRBRUKNING: 228 KWH
• KYLEFFEKTEN: 3 KW
• COP-VÄRDE: 5,57
• SCOP-VÄRDE: 4,74
• TYP AV APPARAT: KYLNING OCH UPPVÄRMNING
• KYLLÄGE: LUFTKYLD
• VÄRMEEFFEKT: 6,5 KW
• ENERGIKLASS FÖR UPPVÄRMNINGSLÄGE: A++
• BULLER: 23–47 DB

KLIMATPUMP AE9NKE

Klimatpump som renar din inomhusluft
Denna klimatpump kan värma 
upp, kyla ner och den har ett 
luftreningssystem som ef-
fektivt tar bort luftburet och 
vidhäftande mögel, virus och 
bakterier i ditt hem. Pumpen 
rekommenderas att ha i bo-
ende på upp till 140m2. 

ELON I NOL
Alevägen 37
Tel 0303-74 08 38
Öppettider  Mån–fre 9–18 
 Lördag 10–14 
www.elon.se nol@elon.se
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NÖDINGE. 45 varav 34 
behöriga har valt Ale 
gymnasium som sitt 
förstaval.

Det preliminära 
intagningsbeskedet till 
kommande läsår kan 
bara tolkas på ett sätt.

– Det är en total 
katastrof, det är inget 
att hymla med, säger 
Utbildningsnämndens 
ordförande Elena Frid-
felt (C).

I fredags presenterades det 
första preliminära intag-
ningsbeskedet för Göte-
borgsregionens gymnasie-
skolor. Ale gymnasium hade 
i år 166 sökbara platser till 
sju olika program. Endast 
34 elever som var behöriga 
valde att i första hand söka 
någon av dessa. 11 obehöriga 
har också visat intresse.

– Det är 45 elever totalt 
som vi har att jobba med. 
Det är ungefär hälften av 
hur många som började i 
Ale gymnasium i höstas och 
kan bara ses som ett mycket 
bekymmersamt och allvarligt 
läge, säger Elena Fridfelt och 
fortsätter:

– Vi kommer att ha ett 

första kristmöte på onsdag, 
där vi får en tydlig bild av 
situationen och vad vi har 
att vänta oss. Förvaltningen 
har redan före detta besked 
haft i uppdrag att presentera 
en plan för hur kostnaderna 
i Ale gymnasium ska kunna 
sänkas. Den utredningen blir 
ju ännu mer angelägen nu. 
Längre än så här vill jag inte 

gå i mina uttalanden, utan nu 
får vi avvakta vidare informa-
tion.

Jämnt fördelat
Det som gör situationen 
särskilt allvarlig är att de 34 
förstahandssökande är förde-
lade på nästan samtliga pro-
gram och inriktningar. Att 
slå samman klasser ser därför 

bara ut att vara möjligt när 
det gäller natur- och teknik-
programmen dit det totalt 
fanns 18 sökande. 

Ale gymnasium tappade 
sökande under flera år, men 
i fjol sågs en vändning om 
ändå marginell. Tappet i år 
var därför oväntat.

– Det är mycket oroande, 
särskilt med tanke på att det 

första intagningsbeskedet 
är väldigt nära det faktiska 
antagandet då de flesta idag 
kommer in på sina förstaval. 
Det finns en överetablering 
av gymnasieplatser i regio-
nen varför varje skola tack-
samt tar emot de som söker, 
säger Dennis Ljunggren 
(S), vice ordförande i Utbild-
ningsnämnden.

I år är det också fler av Ales 
elever i årskurs nio som har 
valt Mimers Hus i Kungälv 
än Ale gymnasium. Merpar-
ten, 232 av de 369 eleverna, 
har valt en gymnasieutbild-
ning i Göteborg. Spekulatio-
nerna kring vad det negativa 
intagningsbeskedet beror på 
kommer självklart nu att ta 

fart. Att pendeln 
och därmed de 
förbättrade kom-
munikationerna 
med Göteborg 
har spelat roll lär 
målas upp som ett 
av huvudskälen.

– Står sig siff-
rorna och drygt 
140 elever tar 
studenten från 
Ale gymnasium i 
sommar innebär 
det att skolan får 
100 färre elever 
nästa läsår. Det 
gör oss till en 
mycket liten 

gymnasieskola med få elever 
att slå ut kostnaderna på. Det 
är detta vi måste fördjupa 
oss i nu och visst ser jag oer-
hört stora problem, avslutar 
Dennis Ljunggren.

Nästa vägval ett ödesval. Ale gymnasium fi ck en tuff dom när det första preliminära intagningsbeskedet presenterades i 
fredags. Endast 34 behöriga elever har valt Ale gymnasium som sitt förstaval. Ansvariga politiker har kallat till krismöte.

– Krismöte efter första
intagningsbeskedet

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

SÅ VALDE NIORNA FRÅN ALE

Ale 56
Gymnasieutbildning i Kungälv 57
Gymnasieutbildning i Göteborg 232
Gymnasieutbildning i Mölndal 5
Gymnasieutbildning på Öckerö 3
Gymnasieutbildning i Stenungs 1
Gymnasieutbildning i Kungsbacka 1
Gymnasieutbildning utanför region   14
Totalt:  369                                             
Av de 369 sökande går 286 i Ales kom-
munala grundskola, övriga går i friskolor 
eller alternativa skolformer i eller 
utanför Ale. Här inkluderas behöriga 
och obehöriga. I Ale fi nns förutom Ale 
gymnasium också Lärlingsgymnasiet.

Katastrofsiffror för Ale gymnasium
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Vi har under hela förra 
året hört att de all-
männa kommunika-

tionerna skulle bli så mycket 
bättre i hela Ale kommun 
efter det att tågpendeln 
samt förändringen med nya 
busslinjer skulle komma 
igång vid nyåret. Det skulle 
satsas fullt ut på buss och tåg 
för att få fl er bilister att välja 
allmänna kommunikationer 
istället för bilen. Det lät ju 
väldigt bra med matarbussar 
från alla hörn i kommunen 
fram till pendelstationerna. 
Många var säkert beredda 
att ställa upp på detta för att 
minska biltrafi ken och för 
att bidra till en bättre miljö. 
Vi har fått en dubbelspårig 
järnväg med fungerande 
tågtrafi k vilket var väldigt 
efterlängtat och mycket bra.

Nu när vi snart vänder 
blad till februari så hör vi 
från flera håll att det inte 
blev riktigt så bra på alla håll 

med busstrafiken. Många 
saknar Lila Express som 
snabbt tog passagerarna 
mellan samhällena från 
Skepplanda, Älvängen, 
Nödinge och vidare mot 
Göteborg. Linje 600 är även 
den nedlagd. I senaste Ale 
Kuriren (v4) kan vi också 
läsa att man dragit in trafik 
från Kilanda och Ryd. Skälet 
till detta är enligt Västtrafik 
”att det är mest skolbarn som 
åker med dessa turer så vi har 
dragit in trafik här”. 

Är det inte bra att skol-
barnen åker med bussen? 
Då kan ju även de vuxna 
som behöver och vill, åka 
med bussarna, och för-
hoppningsvis kommer fler 
att följa efter nu när det är 
så enkelt att fortsätta med 
pendeln ner mot Göteborg. 
Hur vet man att människor 
inte kommer att ändra sina 
resvanor när tågpendeln 
och vägtullarna har fungerat 

en tid? Tar det inte ett tag 
innan människor har funnit 
ut att det kan vara ett bra 
alternativ att ta bussen in till 
tåget och sedan vidare mot 
Göteborg. 

Vad ger man människorna 
på landsbygden för signaler 
om bussturerna dras in, och 
vilka andra alternativ åter-
står då? Jo, ta bilen i stället! 
Har man startat bilen, kört 
1-2 mil och bilen är varm så 
parkerar man den inte och 
byter till tåg. Nej, då är det 
nog många som fortsätter 
med egen bil hela resan till 
jobbet.

Om det är väldigt få som 
åker med buss på någon linje 
så byt till en mindre buss 
istället så att driftskostnaden 
blir lägre. Men det är helt 
fel taktik att dra in bussturer 
om man vill att pendlandet 
med allmänna kommuni-
kationer skall öka på lands-
bygden. Vi har också en allt 

större grupp äldre männ-
iskor utan bil som bor kvar 
i sina hus på landsbygden, 
som behöver bussen för att 
ta sig till affärer och annan 
service. Om Ale skall växa så 
måste också landsbygden få 
växa och fungera i samspel 
med samhället i övrigt, då 
behövs bussen!

Var finns de politiker 
och partier som vid tidigare 
landstings- och kommunval 
pratade så väl om att lands-
bygden skall leva och få 
utvecklas? Har politikerna 
slagit sig till ro och är nöjda 
med att vi nu har en fung-
erande tågtrafik, eller står de 
någonstans i en busskur och 
väntar på en buss som aldrig 
kommer därför att Västtrafik 
dragit in turen? Jag tyckte 
jag hörde att det skulle vara 
”lätt att leva i Ale”! Men jag 
hörde kanske fel?

Roy Jansson
Kollanda

Det skall vara lätt att åka buss, annars kan det kvitta!

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

www.adinahalsan.se
Öppet vardagar 8-17

Drop in mottagning 
hela dagen 

mellan kl 8.00-16.00 
Telefonrådgivning
vi svarar alltid direkt

Tidsbokning via webb

Välkommen till oss 
på Adina Hälsan!

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 87PRO ALE NORRA

PRO Ale Norra

Årsmöte
Torsdag 14 februari kl. 17.00

i Medborgarhuset, Ledet

Parentation

Sedvanliga mötesförhandlingar

Kaffe med semla

Bannuwakören underhåller

Lotterier

Varmt Välkomna!

Anhörigföreningen
– Omtanken i Ale 

Kallar till 

ÅRSMÖTE 
onsdag 27/2 kl 18:00

Aktivitetshuset i Älvängen

ÄLVÄNGEN. Säsongsupptakten 
för Smyrna Second Hand, där 
försäljningen skedde till förmån 
för en aktuell insamling för Syrien-
flyktingar, blev en succé med nära 
22 000 kronor i kassan. Därigenom 
passerades en ny milstolpe då man 
sedan verksamhetens start kunnat 
förmedla fyra miljoner kronor till 
olika hjälpbehov i totalt 54 länder i 
Latinamerika, Afrika, Östeuropa och 
Asien. 

Butiken drivs helt ideellt utan 
någon anställd föreståndare och 

leds av en vald ledningsgrupp. Ett 
40-tal medarbetare från olika kyrkor 
arbetar i fyra arbetslag med ansvar 
för var sin vecka. Allmänhetens upp-
slutning, både vad gäller att skänka 
prylar för försäljning och som ofta 
återkommande kunder, sporrar till 
fortsatta insatser i vetskapen om de 
stora behov som tränger sig på ute 
i vår omvärld. Det må gälla akuta 
naturkatastrofer, men merparten av 
pengarna sänds till organisationer 
som bedriver ett långsiktigt och håll-
bart utvecklingsarbete för att för-

bättra villkoren för världens 
fattigaste medmänniskor.

I anslutning till butikens 
öppettider är också caféet en 
populär samlingspunkt.   

Daniel Höglund 

Smyrna Second Hand sprängde fyramiljonersvallen!

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

SO
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DEMOKRATERNA I A
LE

S-GRUPPMÖTE 
Måndag 11/2 kl.18.30

på Folkets hus i Nol
hälsas alla medlemmar välkomna 

till fullmäktigegruppens möte.
 

ÅRSMÖTE 
Nol-Alafors föreningen

Söndagen 17/2 kl. 16.00
Folkets hus i Nol

Mötets ordförande Paula Örn
Lättare förtäring

Alla medlemmar är 
hjärtligt välkomna!

Nu kommer Ale kom-
muns första multi-
arena. Älvängens IK 

har erhållit pengar för en 
upprustning av området 
runt Älvevi och där ingår en 
multiarena.

Multiarena för spon-
tanidrott är bra ur ett 
folkhälsoperspektiv. På 
multiarenan med konst-
gräs kan man spela fotboll, 
handboll, innebandy och 
basket. Syftet med den nya 
typen av idrottsplatser är 
att skapa nya, intressanta 
platser där man kan idrotta 
på egen hand. Målet är att 
skapa fler förutsättningar 
för ungdomar att röra på sig 
och därmed minska andelen 
inaktiva barn och ungdomar. 

En spontanarena som haft 
stor betydelse för en person 
är Zlatan Ibrahimovic 

Han berättar. ”Det känns 
grymt bra att få ge något 
tillbaka till Rosengård som 

betytt så mycket för mig”. 
För ett år sedan invigdes 
Zlatan Court. Grusplanen 
på innergården vid Cron-
mans väg – där Zlatan Ibra-
himovic tillbringade en stor 
del av sin uppväxt.

En multiarena är en 
anläggning avsedd för 
spontanidrott, där barn och 
ungdomar ska kunna ägna 
sig åt bollspel och lek under 
både skoltid och fritid. Plat-
serna fungerar också som 
en samlingsplats för boende 
i området, en uppmanade 
till alla att ”gå hit och ha kul 
tillsammans”.

Kristdemokraterna i Ale 
hade i sitt valmanifest en 
ambition om att det anläggs 
ett antal multiarenor i Ale 
under den här mandatperio-
den. Nu kommer det att bli 
verklighet.

Sune Ryden Kristdemokrat
Tony Karlsson Kristdemokrat

Multiarena för spontanidrott

Grattis Ing-Marie!
Ett stort varmt grattis till

Ing-Marie Månsson från Nödinge
som vunnit en 2-dagars bilsemester 

för två pers arrangerat av
Happydays på Landhaus Sterdebüll.

Rätt svar: Pussas

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

Allt av intresse. 

Ring Peter 0707-83 15 80 
LUVIOL AB

Kommersiella fastigheter 

KÖPES

En singelolycka inträffade på Gamla Kilanda-
vägen i höjd med Vimmersjön i Nödinge strax 
efter klockan 13 på måndagen. Räddnings-
tjänsten, två ambulanser samt polis ryckte 
ut till olycksplatsen. Föraren fördes till 
sjukhus med okända skador. 

Text: Jonas Andersson 

Singelolycka i Nödinge
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Vi har under hela förra 
året hört att de all-
männa kommunika-

tionerna skulle bli så mycket 
bättre i hela Ale kommun 
efter det att tågpendeln 
samt förändringen med nya 
busslinjer skulle komma 
igång vid nyåret. Det skulle 
satsas fullt ut på buss och tåg 
för att få fl er bilister att välja 
allmänna kommunikationer 
istället för bilen. Det lät ju 
väldigt bra med matarbussar 
från alla hörn i kommunen 
fram till pendelstationerna. 
Många var säkert beredda 
att ställa upp på detta för att 
minska biltrafi ken och för 
att bidra till en bättre miljö. 
Vi har fått en dubbelspårig 
järnväg med fungerande 
tågtrafi k vilket var väldigt 
efterlängtat och mycket bra.

Nu när vi snart vänder 
blad till februari så hör vi 
från flera håll att det inte 
blev riktigt så bra på alla håll 

med busstrafiken. Många 
saknar Lila Express som 
snabbt tog passagerarna 
mellan samhällena från 
Skepplanda, Älvängen, 
Nödinge och vidare mot 
Göteborg. Linje 600 är även 
den nedlagd. I senaste Ale 
Kuriren (v4) kan vi också 
läsa att man dragit in trafik 
från Kilanda och Ryd. Skälet 
till detta är enligt Västtrafik 
”att det är mest skolbarn som 
åker med dessa turer så vi har 
dragit in trafik här”. 

Är det inte bra att skol-
barnen åker med bussen? 
Då kan ju även de vuxna 
som behöver och vill, åka 
med bussarna, och för-
hoppningsvis kommer fler 
att följa efter nu när det är 
så enkelt att fortsätta med 
pendeln ner mot Göteborg. 
Hur vet man att människor 
inte kommer att ändra sina 
resvanor när tågpendeln 
och vägtullarna har fungerat 

en tid? Tar det inte ett tag 
innan människor har funnit 
ut att det kan vara ett bra 
alternativ att ta bussen in till 
tåget och sedan vidare mot 
Göteborg. 

Vad ger man människorna 
på landsbygden för signaler 
om bussturerna dras in, och 
vilka andra alternativ åter-
står då? Jo, ta bilen i stället! 
Har man startat bilen, kört 
1-2 mil och bilen är varm så 
parkerar man den inte och 
byter till tåg. Nej, då är det 
nog många som fortsätter 
med egen bil hela resan till 
jobbet.

Om det är väldigt få som 
åker med buss på någon linje 
så byt till en mindre buss 
istället så att driftskostnaden 
blir lägre. Men det är helt 
fel taktik att dra in bussturer 
om man vill att pendlandet 
med allmänna kommuni-
kationer skall öka på lands-
bygden. Vi har också en allt 

större grupp äldre männ-
iskor utan bil som bor kvar 
i sina hus på landsbygden, 
som behöver bussen för att 
ta sig till affärer och annan 
service. Om Ale skall växa så 
måste också landsbygden få 
växa och fungera i samspel 
med samhället i övrigt, då 
behövs bussen!

Var finns de politiker 
och partier som vid tidigare 
landstings- och kommunval 
pratade så väl om att lands-
bygden skall leva och få 
utvecklas? Har politikerna 
slagit sig till ro och är nöjda 
med att vi nu har en fung-
erande tågtrafik, eller står de 
någonstans i en busskur och 
väntar på en buss som aldrig 
kommer därför att Västtrafik 
dragit in turen? Jag tyckte 
jag hörde att det skulle vara 
”lätt att leva i Ale”! Men jag 
hörde kanske fel?

Roy Jansson
Kollanda

Det skall vara lätt att åka buss, annars kan det kvitta!

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

www.adinahalsan.se
Öppet vardagar 8-17

Drop in mottagning 
hela dagen 

mellan kl 8.00-16.00 
Telefonrådgivning
vi svarar alltid direkt

Tidsbokning via webb

Välkommen till oss 
på Adina Hälsan!

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 87PRO ALE NORRA

PRO Ale Norra

Årsmöte
Torsdag 14 februari kl. 17.00

i Medborgarhuset, Ledet

Parentation

Sedvanliga mötesförhandlingar

Kaffe med semla

Bannuwakören underhåller

Lotterier

Varmt Välkomna!

Anhörigföreningen
– Omtanken i Ale 

Kallar till 

ÅRSMÖTE 
onsdag 27/2 kl 18:00

Aktivitetshuset i Älvängen

ÄLVÄNGEN. Säsongsupptakten 
för Smyrna Second Hand, där 
försäljningen skedde till förmån 
för en aktuell insamling för Syrien-
flyktingar, blev en succé med nära 
22 000 kronor i kassan. Därigenom 
passerades en ny milstolpe då man 
sedan verksamhetens start kunnat 
förmedla fyra miljoner kronor till 
olika hjälpbehov i totalt 54 länder i 
Latinamerika, Afrika, Östeuropa och 
Asien. 

Butiken drivs helt ideellt utan 
någon anställd föreståndare och 

leds av en vald ledningsgrupp. Ett 
40-tal medarbetare från olika kyrkor 
arbetar i fyra arbetslag med ansvar 
för var sin vecka. Allmänhetens upp-
slutning, både vad gäller att skänka 
prylar för försäljning och som ofta 
återkommande kunder, sporrar till 
fortsatta insatser i vetskapen om de 
stora behov som tränger sig på ute 
i vår omvärld. Det må gälla akuta 
naturkatastrofer, men merparten av 
pengarna sänds till organisationer 
som bedriver ett långsiktigt och håll-
bart utvecklingsarbete för att för-

bättra villkoren för världens 
fattigaste medmänniskor.

I anslutning till butikens 
öppettider är också caféet en 
populär samlingspunkt.   

Daniel Höglund 

Smyrna Second Hand sprängde fyramiljonersvallen!

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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S-GRUPPMÖTE 
Måndag 11/2 kl.18.30

på Folkets hus i Nol
hälsas alla medlemmar välkomna 

till fullmäktigegruppens möte.
 

ÅRSMÖTE 
Nol-Alafors föreningen

Söndagen 17/2 kl. 16.00
Folkets hus i Nol

Mötets ordförande Paula Örn
Lättare förtäring

Alla medlemmar är 
hjärtligt välkomna!

Nu kommer Ale kom-
muns första multi-
arena. Älvängens IK 

har erhållit pengar för en 
upprustning av området 
runt Älvevi och där ingår en 
multiarena.

Multiarena för spon-
tanidrott är bra ur ett 
folkhälsoperspektiv. På 
multiarenan med konst-
gräs kan man spela fotboll, 
handboll, innebandy och 
basket. Syftet med den nya 
typen av idrottsplatser är 
att skapa nya, intressanta 
platser där man kan idrotta 
på egen hand. Målet är att 
skapa fler förutsättningar 
för ungdomar att röra på sig 
och därmed minska andelen 
inaktiva barn och ungdomar. 

En spontanarena som haft 
stor betydelse för en person 
är Zlatan Ibrahimovic 

Han berättar. ”Det känns 
grymt bra att få ge något 
tillbaka till Rosengård som 

betytt så mycket för mig”. 
För ett år sedan invigdes 
Zlatan Court. Grusplanen 
på innergården vid Cron-
mans väg – där Zlatan Ibra-
himovic tillbringade en stor 
del av sin uppväxt.

En multiarena är en 
anläggning avsedd för 
spontanidrott, där barn och 
ungdomar ska kunna ägna 
sig åt bollspel och lek under 
både skoltid och fritid. Plat-
serna fungerar också som 
en samlingsplats för boende 
i området, en uppmanade 
till alla att ”gå hit och ha kul 
tillsammans”.

Kristdemokraterna i Ale 
hade i sitt valmanifest en 
ambition om att det anläggs 
ett antal multiarenor i Ale 
under den här mandatperio-
den. Nu kommer det att bli 
verklighet.

Sune Ryden Kristdemokrat
Tony Karlsson Kristdemokrat

Multiarena för spontanidrott

Grattis Ing-Marie!
Ett stort varmt grattis till

Ing-Marie Månsson från Nödinge
som vunnit en 2-dagars bilsemester 

för två pers arrangerat av
Happydays på Landhaus Sterdebüll.

Rätt svar: Pussas

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

Allt av intresse. 

Ring Peter 0707-83 15 80 
LUVIOL AB

Kommersiella fastigheter 

KÖPES

En singelolycka inträffade på Gamla Kilanda-
vägen i höjd med Vimmersjön i Nödinge strax 
efter klockan 13 på måndagen. Räddnings-
tjänsten, två ambulanser samt polis ryckte 
ut till olycksplatsen. Föraren fördes till 
sjukhus med okända skador. 

Text: Jonas Andersson 

Singelolycka i Nödinge
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ALE KOMMUN, TELEFON 0303 33 00 00  www.ale.se

Februari

Februarilovet i Ale kommun

Känner du någon 
som borde 
uppmärksammas?
Ett gott föredöme är ett stipendium som delas ut för att 
uppmärksamma personer som är goda föredömen i Ale kommun. 

Stipendiet delas ut till personer under 25 år eller ideella organisationer 
som arbetar med barn- och ungdomsfrågor. Ta chansen att nominera 
din kandidat innan nomineringstiden är ute. 1 april måste kommunen 
få ditt förslag. Nomineringen görs på www.ale.se.

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.
>> Måndag 11 februari kl. 16.00 – 18.30
Skepplanda bibliotek
>> Tisdag 19 februari kl. 16.00 – 18.30 
Surte bibliotek
>>Onsdag 27 februari kl. 16.00 – 18.30
Älvängens bibliotek

BÄBIS-SAGOSTUNDER PÅ ALE BIBLIOTEK
För dig och din bäbis 4-8 månader. 

Vi träff as 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 sofi e.nenonen@ale.se. 
Obs! Anmälan gäller till alla fem gånger.

MEDBORGARHUSETS BIO
Yoko
>>Söndag 10 februari kl 15
>>Onsdag 13 februari kl 15
Från 7 år, svenskt tal.  Entré 60 kr.

Röjar Ralf
>>Måndag11 februari kl 15
>>Söndag 17 februari kl 15
Från 7 år, svenskt tal. Entré 60 kr.

Sune i Grekland
>>Måndag 11 februari kl 18
Barntillåten. Entré 60 kr.
Medborgarhusets bio, Alafors.
0702-656670.

HANTVERK PÅ BIBLIOTEKEN
Tova
>>Måndag 11 februari kl 14.30-16.30
Skepplanda bibliotek. 
Föranmälan 0303- 330515.

Tova
>>Onsdag 13 februari 
kl 10-12
Surte bibliotek. 

Föranmälan 0303- 330171.
Prova på att tova med såpa och vatten.
Du kan göra djur, tomtar eller andra
fi gurer. Från ca 6 år. Materialkostnad 20
kr/barn. Max 10 barn.

BARNFILMKLUBB
Lilla Spöket Laban (42 min)
>>Tisdag 12 februari kl 10

Kalle och chokladfabriken (110 min, 
svenskt tal)
>>Tisdag 12 februari kl 11

Farbrorn som inte vill
 va’ stor (Ca 30 min)
>>Fredag 15 februari kl 10

Piraterna!
>>Fredag 15 februari kl 11

(84 min, från 7 år, svensk 
text) Medlemskort köps i 
entrén 20 kr/
termin. Teatern, Ale 
gymnasium, Nödinge.

GLASBRUKSMUSEET
Måla på glas
>>Tisdag 12 februari kl 12-15
>>Onsdag 13 februari kl 12-15
Materialkostnad 10 kr.
Glasbruksmuseet, Surte.

ISHALL
Ale Arena, Bohus
>>Måndag 11 feb-fredag 15 feb kl 9-15
>>Lördag 16 februari kl 16-19
>>Söndag 17 februari kl 15-19
Allmänhetens åkning.

MUSIKFÖRESTÄLLNING
Det händer med händer
>>Onsdag 13 februari kl 11
En musikföreställning där den röda tråden 
dansar mellan fi ngervirkning, repbroderi, 
knopar och kabelfl ätning. Här möts 
handarbete, dans och musik på ett sätt som 
du
aldrig har upplevt tidigare. Tv-studion 
Ale gymnasium. Passar 5-9 år. Entré 50 kr. 
Förköp Ale bibliotek 0303-330216.

REPSLAGARMUSEET
Slå rep med Bernt

>>Torsdag 14 februari kl 11-14
>>Fredag 15 februari kl 11-14
Tillverka rep med hjälp av gamla 
redskap. Repen som bl.a. kan användas 
som hopprep, får man ta med sig hem. 
Materialkostnad 25 kr inkl saft och bulle. 
Repslagarmuseet, Älvängen.

FRITIDSGÅRDAR
För att delta i fritidsgårdens verksamhet 
krävsmedlemskort
Älvgården, Aroseniusskolan, Älvängen
>>Måndag 11 februari kl 16-22
Mixedkväll med fi lmvisning och innebandy.

>>Tisdag 12 februari kl 16-22
Tjejkväll med singstar-maraton.

>>Onsdag 13 februari kl 16-22
Killkväll (där även tjejer är välkomna) med 
ljusgjutning.

>>Torsdag 14 februari kl 10-16
Aktivitetsdag i idrottshallen.

Arken, Bohusskolan 
>>Måndag 11 februari kl 18-21.30
Gårdskväll med biljard och fi ka

Ungkan, Kyrkbyskolan, Nödinge
>>Måndag 11 februari kl 17-22

>>Tisdag 12 februari kl 17-22

>>Onsdag 13 februari kl 17-22
Gårdskvällar med biljard och fi ka.

MPU, Ale gymnasium, Nödinge
>>Onsdag 13 februari kl 17-23
Film, måleriverkstad, pingis och fotboll.

>>Lördag 16 februari kl 19-23
Poängpromenad, pingis, pyssel, fotboll, 
pusseltävling.

UTFÖRSÅKNING
Alebacken, Alafors
>>Måndag-söndag kl 11-17
>>Tisdag, onsdag,fredag kl 18-21
I mån av snötillgång. För aktuell
info se:www.alebacken.nu

SIMHALLEN, SKEPPLANDA
>>Måndag 11 feb kl 11-15

>>Tisdag 12 feb kl 11-15

>>0nsdag 13 feb kl 7-9 & 15-20

>>Torsdag 14 feb kl 17-20
(Vattengympa kl 16-17)

>>Fredag 15 feb kl 15-20

>>Lördag 16 feb kl 11-15

SAGOR OCH PYSSEL PÅ 
BIBLIOTEKEN
Lär dig virka, mormorsrutor och annat
>> Måndag 11 februari 10-16.30
>> Onsdag 13 februari 14-19
>>Torsdag 10-15
Älvängens bibliotek

Drakonsdag
>>Onsdag 13 februari kl 14.30
Sagor och pyssel för alla barn mellan 2-7 år. 
Surte bibliotek.

Draktorsdag
>>Torsdag 14 februari kl 14.30
Sagostund för barn från 2 år. Efter sagan 
fi kar och pysslar vi.
Skepplanda bibliotek.

Sagostund och pyssel
>>Lördag 16 februari kl 11
Sagostund med temat prinsar och 
prinsessor. Barnen får gärna komma 
utklädda. Efter sagan blir det pyssel. Ale 
bibliotek, Nödinge.

LÄNGDÅKNING
Ok Alehof, Dammekärr
>>Öppet alla dagar
Öppet spår på konstsnö i mån av 
snötillgång. Gratis åkning för alla upp till 
20 år.

>>Tisdag 12 februari kl 11-14
Uthyrning av skidutrustning 40:-/person 
samt möjlighet till skidinstruktion. 
Begränsad tillgång på utrustning. Ok Alehof 
bjuder vi på grillad korv och varm saft.

TIPSPROMENAD
I Ekskogen vid Rödjan 
mellan Nödinge och 
Nol fi nns en 
blåmarkerad 
vandringsslinga 
som är ca 1,4 km 
lång. Längs stigen hittar du 
en tipspromenad med frågor för både barn 
och vuxna på temat djur. Alla svar fi nns i 
slutet av banan.

Med reservation för eventuella ändringar. Evenemang kan utgå, ändras eller tillkomma. För aktuell info se: www.ale.se under Uppleva och göra. Vid frågor ring till resp. arrangör eller Kulturverket 0303-330658, 0303-330209.
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Tisdag 29 januari
Falsklarm
Missbruk av larmanordning på 
Ale gymnasium. En misstänkt 
person krossar glaset till akut-
larmet varför räddningstjäns-
ten rycker ut helt i onödan.

Onsdag 30 januari
Klotter
Anmälan om skadegörelse, i 
form av klotter på pendeltågs-
stationen i Älvängen, inkommer 
till polisen.

Torsdag 31 januari
Stöld på byggarbets-
plats
Stöld av en byggtork från 
arbetsplats i Älvängen. Värdet 
på det tillgripna godset uppgår 
till 30 000 kronor.

Lördag 2 februari
Slangning
Dieselstöld rapporteras från 
Skepplanda. 50 liter bränsle 
slangas ur en grävmaskin som 
står parkerad utanför målsä-
gandes bostad.

Söndag 3 februari
Inbrott
Inbrott i en verkstad på Röd-
jans väg i Nödinge. Okända 
gärningsmän bryter sig in i 
lokalen. Det är ännu okänt om 
något tillgripits.

Antalet anmälda brott under 
perioden 28/1 – 4/2: 24. Av 
dessa är ett biltillgrepp och ett 
bilinbrott.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

VÅLD I NÄRA 
RELATIONER

Kvinnojouren Vändpunkten 
Kungälv/Ale
Box 327
442 10 Kungälv
Tel: 0303-249 250
kvinnojouren.kungalv-ale@tele2.se

VÄLKOMMEN 
hälsar vi på kvinnojouren! 

Kursen kommer att hållas på torsdagar 
klockan 18.00 - 20.00 i Studieförbundet 
Vuxenskolans lokaler i Kungälv med start 
torsdagen den 7 mars 2013
Vi kommer bland annat att lära oss om våldets 
normaliseringsprocess, härskarteknikerna samt 
kvinnojourens arbete.

För mer information och anmälan kontakta oss på 
telefon: 0303-249 250 eller 
via e-post: kvinnojouren.kungalv-ale@tele2.se

Kursen riktas till alla och är kostnadsfri. 

Kvinnojouren Vändpunkten Kungälv/Ale 
anordnar en studiecirkel under våren 2013

Salong
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NÖDINGE. Fyra måndagsef-
termiddagar, med start den 
här veckan, ges aleborna 
chansen att ställa frågor som 
rör konsument- och energi-
rådgivning.

Konsument Göteborg och 
Ales egen energirådgivare 
Jerker Persson besöker biblio-
teken i Nödinge, Skepplanda, 
Surte och Älvängen.

– Kontakten med allmän-
heten sker vanligtvis via tele-

fon och mail, men det person-
liga mötet uppskattas ändå av 
många, säger Jerker Persson.

Det är långt ifrån alla som 
känner till att Ale har en kon-
sumentrådgivning. Det är en 
service som kommunen köper 
in av Konsument Göteborg. 

– Frågorna som vi får till 
oss handlar mestadels om 
vilka rättigheter man har som 
konsument. Du har kanske 
köpt en vara och sedan har 

något gått 
sönder eller 
blivit fel, för-
klarar Anette 
Skogsäter på 
Konsument 

Göteborg.
– Det senaste året har 

frågor som gäller telefona-
bonnemang ökat i omfatt-
ning. Vi får också en hel del 
samtal om hantverkare som 
inte utfört arbeten på ett kor-
rekt sätt. 

Jerker Persson å sin sida 
bistår med klimatsmarta ener-
gispartips.

– Jag får många frågor om 
vilket värmesystem som är det 
bästa. Det är väldigt individu-
ellt och jag tycker att man ska 
välja värmeanläggning uti-
från klimatskalet, alltså själva 
huset, avslutar Jerker Persson.

JONAS ANDERSSON

Energirådgivare Jerker Persson och Anette 
Skogsäter från Konsument Göteborg besöker 
biblioteken i Ale under fyra måndagsefter-
middagar för att svara på allmänhetens 
frågor.  

Konsumentfrågor och energispartips

SPORTLOVS-
AKTIVITETER

på Glasbruksmuseet

MÅLA PÅ GLAS
Tisdag 12/2 & Onsdag 13/2 

kl 12-15
Fri entré. Tag med eget glas eller köp 

för 10:- (+färg 10:-)

Kvarnvägen 6 i Surte

Fika 
finns att 

köpa!

ALE. Av de som är ute-
stängda från bostads-
marknaden bor många 
i andrahandslägenheter 
som hyrs ut av Social-
tjänsten.

Den siffran är hög i 
Ale jämfört med andra 
kommuner och i tors-
dags fi ck kommunled-
ningen chansen att 
diskutera andra alter-
nativ med representan-
ter från Socialdeparte-
mentet.

Hemlöshet förknippas ofta 
med personer som inte har 
tak över huvudet, som sover 
i trappuppgångar eller vistas 
på härbärge. I Ale kommun 
kanske inte det scenariot 
upplevs som vanligt före-
kommande, men det betyder 
inte att människor inte är 
bostadslösa. Här väljer man 
att främst tala om utestäng-
ning från bostadsmarknaden, 
vilket kan ha en rad bakom-
liggande orsaker. 

Anledningen till att Ale 
i förra veckan fick besök av 
Michael Anefur, nationell 
hemlöshetssamordnare och 
Maria Boustedt Hedvall, 
ämnessakkunnig, båda från 
Socialdepartementet i Stock-
holm, var att Ales siffror 
stack ut.

– En stor andel av de som 
är utestängda från bostads-
marknaden i Ale hyr lägen-
heter av Socialtjänsten. För 
att få bo kvar krävs att man 
uppfyller ett antal villkor 
och regler, utöver det som 
hyreslagen anger och efter 
en bestämd tid förhandlar 
man om att eventuellt få för-
stahandskontrakt. I Ale har 
man täta och bra samarbeten 
mellan IFO – individ- och 

familjeomsorgen och det 
kommunala bostadsbolaget 
Alebyggen. Det vi lägger 
fram som ett förslag till kom-
munen är att ta bort förhand-
lingen och istället erbjuda 
personer en permanent 
bostad redan från början, 
säger Michael Anefur. 

Bostad först
Precis som i Ale är det vanligt 
för kommuner att organisera 
boendelösningarna enligt 
ett trappsystem, men nu vill 
regeringen inspirera till nya 
lösningar. 

”Bostad först” förespråkas 
utifrån att man ser bostaden 
som en grundförutsättning 
för att människor ska ta itu 
med sina problem. Sveriges 
kommuner och landsting 
kommer att verka för att fler 
kommuner ges möjlighet att 
pröva modellen.

Torsdagens möte blev 
givande för båda sidor och 
kommunalråden Mikael 
Berglund (M) och Paula 
Örn (S) fick en hel del nya 
idéer att ta in.  De var över-
ens om att modellen skulle 
innebära mycket vinster i de 
fall det fungerar. 

Boel Holgersson (C), 
ordförande i Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
menade att man börjat titta 
på hur man skulle kunna lösa 
det. 

– Det förutsätter att 
även privata hyresvärdar är 
beredda att ställa upp och 
att Alebyggen i så fall kan 
bjuda in och visa vägen, säger 
Mikael Berglund.

– Ale fi ck besök från
Socialdepartementet

Positiva till ”Bostad Först”

Givande möte mellan Ale kommun och Socialdepartementet. Från vänster: Boel Holgersson 
(C), ordförande i Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden, Mikael Berglund (M), kommunsty-
relsens ordförande, Jenny Thorsell, IFO-chef, Michael Anefur, nationell hemlöshetssamord-
nare Socialdepartementet, Maria Boustedt, ämnessakkunnig Socialdepartementet och Paula 
Örn (S), oppositionsråd.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Ulf och Bethine Levin, Stall Alfhem, utökar verksamheten. I dagarna blev det klart att de 
tar över MBA Maskins stängselprogram. Marianne och Bertil Andersson avvecklar just 
nu sitt entreprenörskap i Ale. I 40 år har de sett till att förse främst närområdet med 
stolpar och stängsel. Stall Alfhem har varit trogna kunder i många år.

– Vi tycker det är viktigt att någon fortsätter att tillhandahålla servicen lokalt. Ofta är 
det bråttom och då är det bra att det fi nns material att tillgå, säger Bethine Levin. 

Text: Per-Anders Klöversjö

Stall Alfhem tar över MBA:s stängselprogram



alekuriren  |   nummer 5  |   vecka 6  |   20136

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Tisdag 29 januari
Falsklarm
Missbruk av larmanordning på 
Ale gymnasium. En misstänkt 
person krossar glaset till akut-
larmet varför räddningstjäns-
ten rycker ut helt i onödan.

Onsdag 30 januari
Klotter
Anmälan om skadegörelse, i 
form av klotter på pendeltågs-
stationen i Älvängen, inkommer 
till polisen.

Torsdag 31 januari
Stöld på byggarbets-
plats
Stöld av en byggtork från 
arbetsplats i Älvängen. Värdet 
på det tillgripna godset uppgår 
till 30 000 kronor.

Lördag 2 februari
Slangning
Dieselstöld rapporteras från 
Skepplanda. 50 liter bränsle 
slangas ur en grävmaskin som 
står parkerad utanför målsä-
gandes bostad.

Söndag 3 februari
Inbrott
Inbrott i en verkstad på Röd-
jans väg i Nödinge. Okända 
gärningsmän bryter sig in i 
lokalen. Det är ännu okänt om 
något tillgripits.

Antalet anmälda brott under 
perioden 28/1 – 4/2: 24. Av 
dessa är ett biltillgrepp och ett 
bilinbrott.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

VÅLD I NÄRA 
RELATIONER

Kvinnojouren Vändpunkten 
Kungälv/Ale
Box 327
442 10 Kungälv
Tel: 0303-249 250
kvinnojouren.kungalv-ale@tele2.se

VÄLKOMMEN 
hälsar vi på kvinnojouren! 

Kursen kommer att hållas på torsdagar 
klockan 18.00 - 20.00 i Studieförbundet 
Vuxenskolans lokaler i Kungälv med start 
torsdagen den 7 mars 2013
Vi kommer bland annat att lära oss om våldets 
normaliseringsprocess, härskarteknikerna samt 
kvinnojourens arbete.

För mer information och anmälan kontakta oss på 
telefon: 0303-249 250 eller 
via e-post: kvinnojouren.kungalv-ale@tele2.se

Kursen riktas till alla och är kostnadsfri. 
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NÖDINGE. Fyra måndagsef-
termiddagar, med start den 
här veckan, ges aleborna 
chansen att ställa frågor som 
rör konsument- och energi-
rådgivning.

Konsument Göteborg och 
Ales egen energirådgivare 
Jerker Persson besöker biblio-
teken i Nödinge, Skepplanda, 
Surte och Älvängen.

– Kontakten med allmän-
heten sker vanligtvis via tele-

fon och mail, men det person-
liga mötet uppskattas ändå av 
många, säger Jerker Persson.

Det är långt ifrån alla som 
känner till att Ale har en kon-
sumentrådgivning. Det är en 
service som kommunen köper 
in av Konsument Göteborg. 

– Frågorna som vi får till 
oss handlar mestadels om 
vilka rättigheter man har som 
konsument. Du har kanske 
köpt en vara och sedan har 

något gått 
sönder eller 
blivit fel, för-
klarar Anette 
Skogsäter på 
Konsument 

Göteborg.
– Det senaste året har 

frågor som gäller telefona-
bonnemang ökat i omfatt-
ning. Vi får också en hel del 
samtal om hantverkare som 
inte utfört arbeten på ett kor-
rekt sätt. 

Jerker Persson å sin sida 
bistår med klimatsmarta ener-
gispartips.

– Jag får många frågor om 
vilket värmesystem som är det 
bästa. Det är väldigt individu-
ellt och jag tycker att man ska 
välja värmeanläggning uti-
från klimatskalet, alltså själva 
huset, avslutar Jerker Persson.

JONAS ANDERSSON

Energirådgivare Jerker Persson och Anette 
Skogsäter från Konsument Göteborg besöker 
biblioteken i Ale under fyra måndagsefter-
middagar för att svara på allmänhetens 
frågor.  

Konsumentfrågor och energispartips

SPORTLOVS-
AKTIVITETER

på Glasbruksmuseet

MÅLA PÅ GLAS
Tisdag 12/2 & Onsdag 13/2 

kl 12-15
Fri entré. Tag med eget glas eller köp 

för 10:- (+färg 10:-)

Kvarnvägen 6 i Surte

Fika 
finns att 

köpa!

ALE. Av de som är ute-
stängda från bostads-
marknaden bor många 
i andrahandslägenheter 
som hyrs ut av Social-
tjänsten.

Den siffran är hög i 
Ale jämfört med andra 
kommuner och i tors-
dags fi ck kommunled-
ningen chansen att 
diskutera andra alter-
nativ med representan-
ter från Socialdeparte-
mentet.

Hemlöshet förknippas ofta 
med personer som inte har 
tak över huvudet, som sover 
i trappuppgångar eller vistas 
på härbärge. I Ale kommun 
kanske inte det scenariot 
upplevs som vanligt före-
kommande, men det betyder 
inte att människor inte är 
bostadslösa. Här väljer man 
att främst tala om utestäng-
ning från bostadsmarknaden, 
vilket kan ha en rad bakom-
liggande orsaker. 

Anledningen till att Ale 
i förra veckan fick besök av 
Michael Anefur, nationell 
hemlöshetssamordnare och 
Maria Boustedt Hedvall, 
ämnessakkunnig, båda från 
Socialdepartementet i Stock-
holm, var att Ales siffror 
stack ut.

– En stor andel av de som 
är utestängda från bostads-
marknaden i Ale hyr lägen-
heter av Socialtjänsten. För 
att få bo kvar krävs att man 
uppfyller ett antal villkor 
och regler, utöver det som 
hyreslagen anger och efter 
en bestämd tid förhandlar 
man om att eventuellt få för-
stahandskontrakt. I Ale har 
man täta och bra samarbeten 
mellan IFO – individ- och 

familjeomsorgen och det 
kommunala bostadsbolaget 
Alebyggen. Det vi lägger 
fram som ett förslag till kom-
munen är att ta bort förhand-
lingen och istället erbjuda 
personer en permanent 
bostad redan från början, 
säger Michael Anefur. 

Bostad först
Precis som i Ale är det vanligt 
för kommuner att organisera 
boendelösningarna enligt 
ett trappsystem, men nu vill 
regeringen inspirera till nya 
lösningar. 

”Bostad först” förespråkas 
utifrån att man ser bostaden 
som en grundförutsättning 
för att människor ska ta itu 
med sina problem. Sveriges 
kommuner och landsting 
kommer att verka för att fler 
kommuner ges möjlighet att 
pröva modellen.

Torsdagens möte blev 
givande för båda sidor och 
kommunalråden Mikael 
Berglund (M) och Paula 
Örn (S) fick en hel del nya 
idéer att ta in.  De var över-
ens om att modellen skulle 
innebära mycket vinster i de 
fall det fungerar. 

Boel Holgersson (C), 
ordförande i Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
menade att man börjat titta 
på hur man skulle kunna lösa 
det. 

– Det förutsätter att 
även privata hyresvärdar är 
beredda att ställa upp och 
att Alebyggen i så fall kan 
bjuda in och visa vägen, säger 
Mikael Berglund.

– Ale fi ck besök från
Socialdepartementet

Positiva till ”Bostad Först”

Givande möte mellan Ale kommun och Socialdepartementet. Från vänster: Boel Holgersson 
(C), ordförande i Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden, Mikael Berglund (M), kommunsty-
relsens ordförande, Jenny Thorsell, IFO-chef, Michael Anefur, nationell hemlöshetssamord-
nare Socialdepartementet, Maria Boustedt, ämnessakkunnig Socialdepartementet och Paula 
Örn (S), oppositionsråd.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Ulf och Bethine Levin, Stall Alfhem, utökar verksamheten. I dagarna blev det klart att de 
tar över MBA Maskins stängselprogram. Marianne och Bertil Andersson avvecklar just 
nu sitt entreprenörskap i Ale. I 40 år har de sett till att förse främst närområdet med 
stolpar och stängsel. Stall Alfhem har varit trogna kunder i många år.

– Vi tycker det är viktigt att någon fortsätter att tillhandahålla servicen lokalt. Ofta är 
det bråttom och då är det bra att det fi nns material att tillgå, säger Bethine Levin. 

Text: Per-Anders Klöversjö

Stall Alfhem tar över MBA:s stängselprogram
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ALAFORS. På onsdag 
bjuder Svenska Kraft-
nät in till öppet hus och 
samråd för att presen-
tera planerna på en ny 
elförbindelse.

Det handlar om en 
åtta mil lång elledning 
från Trollhättan till 
Stenkullen.

– Vi är angelägna om 
att få in allmänhetens 
synpunkter i ärendet, 
säger Erik Vallin, kom-
munikatör på Svenska 
Kraftnät.

Informationen till aleborna 
har varit bristfällig, men på 
onsdag är det i vilket fall som 
helst tid för samråd i Med-

borgarhuset. Då ska Svenska 
Kraftnät ha en kortare pre-
sentation av samrådsunder-
laget för den planerade elför-
bindelsen mellan stationerna 
Skogssäter och Stenkullen.

– Det finns planer för 
omfattande vindkraftsut-
byggnad i området och ett 
av våra uppdrag är att kunna 
ansluta förnybar energi, 
säger Erik Vallin om bak-
grunden till projektet.

Svenska Kraftnät har 
identifierat ett antal utred-
ningsområden som kan vara 
lämpliga för den nya förbin-
delsen. Oavsett vilket alter-
nativ som senare förespråkas 
så kommer det att beröra ale-
borna på något vis.

– Därför uppmanar vi 
kommuninvånarna att göra 
sin röst hörd och framförallt 
ta chansen att ställa frågor 
när vi kommer till Alafors, 
säger Erik Vallin.

Till den 22 mars har all-
mänheten på sig att lämna 
sina synpunkter. Nästa steg 
för Svenska Kraftnät blir att 
ta fram ett utbyggnadsför-
slag.

– Sedan blir det ytterligare 
samråd kring det förslaget. 
Planerad byggstart är tänkt 
2018 och driftstart två år 
senare, säger Erik Vallin.

Uppmärksamma kom-
muninvånare har noterat 
att det förekommer gamla 
kartor i samrådsunderlaget 

som finns tillgängligt på 
Internet. Är det en korrekt 
iakttagelse?

–  När vi började jobba 
med det här materialet fanns 
inte nya E45 med på Lant-
mäteriets kartor. Vi tar med 
enklare utskrifter över de 
områden där vi passerar E45 
och järnvägen till informa-
tionsmötena och uppdaterar 
kartorna så fort som möjligt 
på webben, avslutar Erik 
Vallin.
FOTNOT. Den planerade elled-
ningen är av typen 400 kV. Kost-
naden beräknas uppgå till 655 
miljoner kronor.

– Svenska Kraftnät bjuder in till samrådsmöte

Ny elledning genom Ale

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

En ny elledning planeras mellan Trollhättan och Stenkullen. 
Aleborna kommer att beröras av den nya elförbindelsen och 
har därför bjudits in till samråd av Svenska Kraftnät. Mötet 
äger rum i Medborgarhuset nu på onsdag.
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SKEPPLANDA. Varför gör 
det så ont att inte bli sedd? 
Eller när livet gör ont och 
ingen ser dig! Årets första 
Frukostcafé i Skepplanda 
församlingshem, som äger 
rum nu på lördag, tar upp 
detta ämne.

Det är ett av människans 
mest grundläggande behov; 
att bli sedd. Hur reagerar 
man om man inte blir sedd? 
Uppgivenhet, ilska, kanske 
ger man upp?

Helena Boberg Oscars-
son är konstnär, författare 
och föreläsare. Hon reser 
och berättar på bland annat 
kvinnofrukostar om Ninni, 
den osynliga flickan.

– En del är självupplevt, 
säger Helena.

– Jag delar med mig av 
mina livserfarenheter, och 
jag låter alla vara med och 
samtala, det är nästan det 
roligaste att höra ”surret” av 
samtal kring borden.

Helena Boberg Oscarsson 
blev sjukskriven för utmatt-
ningssyndrom för ett antal 
år sedan. Efter en tids bear-
betning startade hon eget. 
Helena ger ut en egen alma-
nacka med

bild och text, reser runt 
och föreläser om att livet kan 
göra ont, att det inte alltid är 
spikrakt men att vi alla kan 
bli bättre på att se oss själva, 
våra egna behov.

För två år sedan kom 
Helena Boberg Oscarsson ut 
med en egen bok. Den sålde 
slut jättefort och nu är andra 
upplagan tryckt. Hennes 
vykort är också mycket upp-
skattade.

– Att älska dig själv är din 
viktigaste gåva till andra, 
säger Helena.

Helena är från Lekeryd, 
men bor idag med man i Skil-
lingaryd. Hon har två vuxna 
döttrar.

❐❐❐

Frukostcafé för kvinnor i Skepplanda

ALE. Jägarnas Riks-
förbund (JRF) Västra 
Götaland gick nyligen 
ut och krävde omedel-
bar skyddsjakt på älg.

Länsstyrelsen anser 
emellertid att det är för 
tidigt att säga något 
om hur den här säsong-
ens jakt har gått.

Därför har man avsla-
git Jägarnas Riksför-
bunds begäran.

Jägarnas Riksförbunds 
distriktsledning i Västra 
Götaland kräver att läns-
styrelsen omedelbart inför 
skyddsjakt på älg i syfte att nå 
uppsatta avskjutningsmål.

I skrivelsen till länssty-
relsen anger Jägarnas Riks-
förbund följande skäl till 
skyddsjakt:

”Jägarnas Riksförbunds 
distriktsledning i Västra 
Götaland kräver att läns-
styrelsen i Västra Götaland 
omedelbart inför avlysnings-
jakt på kvarstående älgar 
inom respektive älgförvalt-
ningsområde (ÄFO). Avlys-
ningsjakten innebär att samt-
liga jaktlag (Älgskötselområ-
den (ÄSO), Licensområden 
och oregistrerade områden) 
inom varje ÄFO erhåller 
tillstånd att fälla områdets 
kvarstående älgar och läns-
styrelsen avlyser jakten när 
samtliga älgar är fällda.”

Västra Götalands län 
består av nio olika älgförvalt-
ningsområden. Lars Ivarsbo 
representerar jägarna i älg-
förvaltningsområde 5. I 
område 5 ingår bland annat 
Ale och delar av Lilla Edets 
kommuner. Ivarsbo säger så 
här om JRF:s utspel:

– Vi har ett nytt älgförvalt-
ningssystem i Sverige sedan 
den förste januari i fjol. Det 
här är ett sätt att angripa det 
nya systemet på. Det ligger 
lite i JRF:s idé att värna den 
lille markägarens rätt att jaga 

älg. Det är inget nytt i deras 
ställningstagande. 

– För att få jaga vuxen älg 
måste markområdet vara så 
pass stort att den också föder 
en stor älg. Det krävs således 
samordnad älgjakt och för-
valtning. Det är lika för alla. 
Det nya systemet ska bidra 
till en bra anpassad älgstam, 
både vad det gäller kvalitet 
och kvantitet.

Så länsstyrelsen beslut 
att avslå JRF:s begäran är 
rätt anser du?

– Ja, det tycker jag. Vi har 

i vårt älgförvaltningsområde 
fått in några ansökningar 
om skyddsjakt, bland annat 
från markägare i Ale. Vid alla 
tillfällen har vi valt att inte 
bevilja skyddsjakt utan istäl-
let uppmanat till samarbete 
mellan markägare och jägare 
över större arealer. Skydds-
jakt får aldrig bli ett alterna-
tiv till att kringgå ordinarie 
älgjakt, avslutar Lars Ivarsbo.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Länsstyrelsen avslår Jägarnas Riksförbunds krav om omedelbar skyddsjakt på älg.

– Länsstyrelsen 
säger nej

Omedelbar skyddsjakt på älg?

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

Ring mig på 0303-33 16 44
Susanne Karlsson, Privatrådgivare Bank

lansforsakringar.se/alvsborg

*räntesats 130130 0
Lars Ivarsbo.



alekuriren  |   nummer 5  |   vecka 6  |   20138

www.cederleufssvenheimers.se
Drive-in butik

Industrivägen 39b
Sävedalen

031-26 50 88

Drive-in butik
Industrivägen 39b

Sävedalen
031-26 50 88

Göteborgsvägen 74
Sävedalen

031-26 50 23

Göteborgsvägen 74
Sävedalen

031-26 50 23

Allum
Partille

031-26 50 61

Allum
Partille

031-26 50 61

Friggagatan 16c
Göteborg

031-80 20 12

Brahegatan 7
Göteborg

031-21 72 33

Ale Torg 7
Nödinge
0303-966 77

Torggatan 2
Älvängen
0303-74 99 99

Hos oss köper ni 
Göteborgs godaste semlor!
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”Supergod. Snygg semla. Färsk deg. 
Perfekt mix av grädde och mandelmassa.”

Göteborgs-Posten 29/1 2013www.cederleufssvenheimers.se
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BOHUS. – En skola kan 
aldrig fungera om inte 
alla är med.

Det menar Aida Jovi-
cevic, rektor på Bohus-
skolan – förskolan till 
årskurs 6.

Skolan har enligt 
Skolinspektionen ett 
väl förankrat arbete 
med normer och värden 
och en likabehand-
lingsplan som uppfyller 
kraven.

– En likabehandlingsplan 
är inget man skriver på ett 
papper och sedan är det klart, 
utan ett arbete som måste 
pågår hela tiden. Planen görs 
om varje år och det är viktigt 
att den är kommunicerad 
med hela arbetsgruppen.  

Aida Jovicevic har sedan 
hon tillträdde som rektor 
för Bohusskolans yngsta års-
kurser 2009 strävat efter att 
skapa en skola där eleverna 
känner sig trygga och lika 
behandlade. Arbetet har gett 

resultat och i Skolinspektio-
nens senaste rapport får man 
beröm för sitt arbete. 

Varje år genomförs en 
trivselenkät bland alla elever 
där en del går ut på att peka 
ut vilka ställen på skolan de 
känner sig trygga på respek-
tive otrygga på.

– 2010 visade det sig att 
omklädningsrummet i gym-
nastiksalen var en plats där 
eleverna inte kände sig 100 
procent trygga. Därför valde 
vi att alltid ha en vuxen med 
i omklädningsrummet och 
det visade sig ha gett otroliga 
resultat enligt utvärderingen. 

HBTQ-frågor
Aida Jovicevic poängterar 
vikten av att diskutera resul-
taten och titta på hur man 
definierar olika begrepp. 
När det gäller utvärderingar 
av arbetsro visade det sig att 
medan både rektorn själv och 
lärarna upplevde att arbets-
ron var bra höll inte alla 
elever med. 

– Då får man titta på hur 
eleverna definierar ordet. 
Innebär arbetsro att det ska 
vara knäpptyst eller kan det 
vara att man diskuterar lugnt 
i smågrupper. Vi kanske inte 
har kommunicerat det med 
eleverna. 

Genusfrågor är något som 
får ta plats på Bohussko-
lan och Aida vill ha en ännu 
öppnare diskussion som även 
inkluderar HBTQ-perspek-
tivet (homosexuella, bisexu-
ella, transpersoner och que-
erpersoner).

– När man börjar disku-
tera dessa ämnen visar det 
sig ofta att många av barnen 
själva har någon i sin närhet 
som till exempel är homo-
sexuell eller känner någon 
som har två pappor eller två 
mammor. Det är ett mycket 
viktigt ämne att diskutera 
tidigt i skolan. 

Nya mål
På alla skolor i Ale kommun 
används datasystemet 

Unikum för att följa upp och 
utvärdera elevernas resultat, 
men även för att hålla koll på 
hur eleverna mår. 

– Det är ett fantastiskt 
verktyg som bland annat 
hjälper mig att kartlägga 
skolan när jag ska fördela 
resurser.

Även om Bohusskolan har 
kommit långt i sitt trygg-
hetsarbete, måste arbetet 
hela tiden fortgå och Aida 
har ett tydligt mål för läsåret 
2013/2014.

– Jag vill ha fyra personer 
som jobbar aktivt med trygg-
het och arbetsro. Varje vecka 
ska de få en timma att förbe-
reda något som är förebyg-
gande. Skolan har ansvar att 
utreda även det som händer 
på fritiden om eleverna fort-
sätter att påverkas även i 
skolan. Jag är på god väg att 
nå målet schemamässigt.

Vände skutan åt rätt håll
– Stor utveckling för Aroseniusskolan
ÄLVÄNGEN. Kritiken 
mot Aroseniusskolan 
var hård vid Skolin-
spektionens tillsyn 
2008. 

En stor utmaning 
väntade rektorn Carina 
Olsson som tillträdde 
2009. 

På tre år har skolan 
genomgått en enorm 
utveckling och nu har 
man siktet inställt på 
nya mål.

Ett sjunkande skepp. Så 
beskrev såväl rektor som per-
sonal Aroseniusskolan 2008. 
Strukturer och rutiner sak-
nades för arbetet och miljön 
beskrevs enligt Skolinspek-
tionen som svår psykosocial 
för lärare och elever.

I en kvalitetsgranskning 
ett år senare fick skolan 
kritik för sitt arbete med att 
åtgärda kränkningar och för 
sitt förebyggande arbete. 

Det var samma år som 
Carina Olsson tillträdde som 
rektor och det var just utma-
ningen som lockade henne 
till Aroseniusskolan.

– Jag visste precis vad jag 

gav mig in i och var beredd 
att jobba målmedvetet för 
att skapa en lugn och trygg 
skola. Det första jag gjorde 
var att göra om schemat, 
bland annat tog jag bort 
håltimmarna och gjorde om 
mattiderna så att inte alla 
äter lunch samtidigt. Det 
första halvåret låg fokus på 
att skapa fungerande ruti-
ner och ordningsregler som 
gällde för hela skolan. Allt 
från minsta grej till mer 
allvarliga saker gick jag till 
botten med och bestämde 
tillsammans med personalen 
vad som skulle gälla. 

Mer matematik
På Aroseniusskolan har man 
valt att som ett projekt ha 
livskunskap på schemat där 
man i halvklass pratar om allt 
från värdegrundsfrågor till 
ordningsregler. 

Skolinspektionens rap-
porter har legat till grund för 
det förbättringsarbete som 
drivs och enligt den senaste 
tillsynen har skolan utveck-
lats märkbart på ett flertal av 
de områden som påtalats. 

På vissa områden lever 

man fortfarande inte upp 
till de nationella kraven som 
ställs. I matematik har man 
inte sett resultat trotts insat-
ser och därför sätter man nu 
in mer resurser, bland annat 
genom mer undervisningstid 
och mindre elevgrupper. Vid 
fyra tillfällen i veckan finns 
även tillgång till studiestöd 
efter skolan där lärare finns 
tillgängliga. 

– Det är många som bara 
saknar betyg i matten. Om vi 
kan få dem att klara matten 
har vi en chans att få fler 
elever som går ut med god-
känt i alla ämnen. Goda 
kunskapsresultat är slut-
målet, men för att nå dit är 
det många bitar som måste 
komma på plats längs vägen. 
Precis som vi nu fokuserat på 
tryggheten blir nästa steg att 
gå in i klassrummen och höja 
undervisningen. Om skolan 
tidigare var ett sjunkande 
skepp hoppas jag snart att vi 
kan bli ett svävande skepp, 
säger Carina Olsson.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Arbetar med normer och värderingar. Aida Jovicevic, rektor 
för de yngsta årskurserna på Bohusskolan, menar att arbe-
tet med en likabehandlingsplan måste pågå hela tiden.

Jobbar målmedvetet. Aroseniusskolans rektor Carina Olsson gjorde om såväl schema som 
ordningsregler för att skapa en trygg grund för skolans fortsatta utvecklingsarbete. 

Trygghet som utgångspunkt
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BOHUS. – En skola kan 
aldrig fungera om inte 
alla är med.

Det menar Aida Jovi-
cevic, rektor på Bohus-
skolan – förskolan till 
årskurs 6.

Skolan har enligt 
Skolinspektionen ett 
väl förankrat arbete 
med normer och värden 
och en likabehand-
lingsplan som uppfyller 
kraven.

– En likabehandlingsplan 
är inget man skriver på ett 
papper och sedan är det klart, 
utan ett arbete som måste 
pågår hela tiden. Planen görs 
om varje år och det är viktigt 
att den är kommunicerad 
med hela arbetsgruppen.  

Aida Jovicevic har sedan 
hon tillträdde som rektor 
för Bohusskolans yngsta års-
kurser 2009 strävat efter att 
skapa en skola där eleverna 
känner sig trygga och lika 
behandlade. Arbetet har gett 

resultat och i Skolinspektio-
nens senaste rapport får man 
beröm för sitt arbete. 

Varje år genomförs en 
trivselenkät bland alla elever 
där en del går ut på att peka 
ut vilka ställen på skolan de 
känner sig trygga på respek-
tive otrygga på.

– 2010 visade det sig att 
omklädningsrummet i gym-
nastiksalen var en plats där 
eleverna inte kände sig 100 
procent trygga. Därför valde 
vi att alltid ha en vuxen med 
i omklädningsrummet och 
det visade sig ha gett otroliga 
resultat enligt utvärderingen. 

HBTQ-frågor
Aida Jovicevic poängterar 
vikten av att diskutera resul-
taten och titta på hur man 
definierar olika begrepp. 
När det gäller utvärderingar 
av arbetsro visade det sig att 
medan både rektorn själv och 
lärarna upplevde att arbets-
ron var bra höll inte alla 
elever med. 

– Då får man titta på hur 
eleverna definierar ordet. 
Innebär arbetsro att det ska 
vara knäpptyst eller kan det 
vara att man diskuterar lugnt 
i smågrupper. Vi kanske inte 
har kommunicerat det med 
eleverna. 

Genusfrågor är något som 
får ta plats på Bohussko-
lan och Aida vill ha en ännu 
öppnare diskussion som även 
inkluderar HBTQ-perspek-
tivet (homosexuella, bisexu-
ella, transpersoner och que-
erpersoner).

– När man börjar disku-
tera dessa ämnen visar det 
sig ofta att många av barnen 
själva har någon i sin närhet 
som till exempel är homo-
sexuell eller känner någon 
som har två pappor eller två 
mammor. Det är ett mycket 
viktigt ämne att diskutera 
tidigt i skolan. 

Nya mål
På alla skolor i Ale kommun 
används datasystemet 

Unikum för att följa upp och 
utvärdera elevernas resultat, 
men även för att hålla koll på 
hur eleverna mår. 

– Det är ett fantastiskt 
verktyg som bland annat 
hjälper mig att kartlägga 
skolan när jag ska fördela 
resurser.

Även om Bohusskolan har 
kommit långt i sitt trygg-
hetsarbete, måste arbetet 
hela tiden fortgå och Aida 
har ett tydligt mål för läsåret 
2013/2014.

– Jag vill ha fyra personer 
som jobbar aktivt med trygg-
het och arbetsro. Varje vecka 
ska de få en timma att förbe-
reda något som är förebyg-
gande. Skolan har ansvar att 
utreda även det som händer 
på fritiden om eleverna fort-
sätter att påverkas även i 
skolan. Jag är på god väg att 
nå målet schemamässigt.

Vände skutan åt rätt håll
– Stor utveckling för Aroseniusskolan
ÄLVÄNGEN. Kritiken 
mot Aroseniusskolan 
var hård vid Skolin-
spektionens tillsyn 
2008. 

En stor utmaning 
väntade rektorn Carina 
Olsson som tillträdde 
2009. 

På tre år har skolan 
genomgått en enorm 
utveckling och nu har 
man siktet inställt på 
nya mål.

Ett sjunkande skepp. Så 
beskrev såväl rektor som per-
sonal Aroseniusskolan 2008. 
Strukturer och rutiner sak-
nades för arbetet och miljön 
beskrevs enligt Skolinspek-
tionen som svår psykosocial 
för lärare och elever.

I en kvalitetsgranskning 
ett år senare fick skolan 
kritik för sitt arbete med att 
åtgärda kränkningar och för 
sitt förebyggande arbete. 

Det var samma år som 
Carina Olsson tillträdde som 
rektor och det var just utma-
ningen som lockade henne 
till Aroseniusskolan.

– Jag visste precis vad jag 

gav mig in i och var beredd 
att jobba målmedvetet för 
att skapa en lugn och trygg 
skola. Det första jag gjorde 
var att göra om schemat, 
bland annat tog jag bort 
håltimmarna och gjorde om 
mattiderna så att inte alla 
äter lunch samtidigt. Det 
första halvåret låg fokus på 
att skapa fungerande ruti-
ner och ordningsregler som 
gällde för hela skolan. Allt 
från minsta grej till mer 
allvarliga saker gick jag till 
botten med och bestämde 
tillsammans med personalen 
vad som skulle gälla. 

Mer matematik
På Aroseniusskolan har man 
valt att som ett projekt ha 
livskunskap på schemat där 
man i halvklass pratar om allt 
från värdegrundsfrågor till 
ordningsregler. 

Skolinspektionens rap-
porter har legat till grund för 
det förbättringsarbete som 
drivs och enligt den senaste 
tillsynen har skolan utveck-
lats märkbart på ett flertal av 
de områden som påtalats. 

På vissa områden lever 

man fortfarande inte upp 
till de nationella kraven som 
ställs. I matematik har man 
inte sett resultat trotts insat-
ser och därför sätter man nu 
in mer resurser, bland annat 
genom mer undervisningstid 
och mindre elevgrupper. Vid 
fyra tillfällen i veckan finns 
även tillgång till studiestöd 
efter skolan där lärare finns 
tillgängliga. 

– Det är många som bara 
saknar betyg i matten. Om vi 
kan få dem att klara matten 
har vi en chans att få fler 
elever som går ut med god-
känt i alla ämnen. Goda 
kunskapsresultat är slut-
målet, men för att nå dit är 
det många bitar som måste 
komma på plats längs vägen. 
Precis som vi nu fokuserat på 
tryggheten blir nästa steg att 
gå in i klassrummen och höja 
undervisningen. Om skolan 
tidigare var ett sjunkande 
skepp hoppas jag snart att vi 
kan bli ett svävande skepp, 
säger Carina Olsson.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Arbetar med normer och värderingar. Aida Jovicevic, rektor 
för de yngsta årskurserna på Bohusskolan, menar att arbe-
tet med en likabehandlingsplan måste pågå hela tiden.

Jobbar målmedvetet. Aroseniusskolans rektor Carina Olsson gjorde om såväl schema som 
ordningsregler för att skapa en trygg grund för skolans fortsatta utvecklingsarbete. 

Trygghet som utgångspunkt
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ÄLVÄNGEN. Vårdcen-
tralen och folktandvår-
den i Älvängen fl yttar 
till den nya handels-
platsen.

SEFA Bygg AB pre-
senterade i veckan de-
lar av innehållet, men 
än återstår ett antal 
pusselbitar.

Senast i oktober är 
det premiär.

Ola Serneke, vd och huvud-
ägare i SEFA-koncernen, 
Sveriges sjätte största bygg- 
och entreprenadföretag, 
hade bjudits in för att pre-
sentera sina visioner för Älv-
ängen, då ortens företagar-
förening höll årsmöte. SEFA 
förverkligar just nu Handels-
plats Älvängen i den norra 
delen av samhället. Det åter-
står fortfarande några pussel-
bitar innan allt är på plats när 
det gäller innehållet, men 
Ola Serneke kunde i alla fall 
berätta mer än tidigare.

– Övre plan är vi helt klara 
med. Hit flyttar vårdcen-
tralen och folktandvården i 
Älvängen. Det passar bra in 
i vår filosofi att vara mer än 
ett köpcentrum. Vi vill mer 
skapa karaktären av ett servi-
cecentrum, där du kan uträtta 
mer än dina behov av shop-
ping. Vi skulle aldrig kunna 
locka så många butiker som 

det krävs för att bli ett attrak-
tivt köpcentrum, men med 
en mängd olika verksamhe-
ter kommer folk att hitta hit, 
säger Ola Serneke och blir 
sedan mer detaljerad:

– I bottenplan har man 
Coop som ett ankare. Här 
kommer också finnas en 
optiker, apotek, spelbutik, 
någon mindre modebutik, 
kanske skor och något inom 
friskvård. Vi har haft långt-
gående samtal med Friskis & 
Svettis.

Två större hamburger-
kedjor har visat stort intresse 
för en etablering, men vilken 
det blir är inte klart.

– Jag ber att få återkomma 
till detta. Vi tar inga för-
hastade beslut och denna är 
tänkt att ligga i den delen där 
Willys idag har sin butik. De 

stänger 31 mars och därför 
vet vi inte exakt tidsplanen. 
Vi har tagit bit för bit.

I andra änden återstår 
också en lokal att fylla och 
där vill Ola Serneke helst se 
att Systembolaget flyttar in.

– Det finns inget som 
säger att de inte kan göra det. 
Jag har hört en massa olika 
skäl, till exempel att det inte 
kan finnas två systembolag 
i en och samma kommun. 

Det är bara skitsnack. Vad 
de däremot alltid hävdar är 
att de inte vill vara dragplås-
ter till en handelsplats, alltså 
den som först säger att de ska 
öppna. Här blir de i så fall 
den sista pusselbiten och det 
hoppas jag att de ska gilla, 
menar han.

SEFA vann också en mark-
anvisningstävling om det 
gamla busstorget i Älvängen. 
Här planeras ett 50-tal 

bostadsrätter fördelade i två 
huskroppar, en lägre tre till 
fyra våningar och en högre 
med åtta till nio plan. I bot-
tenplan längs Göteborgsvä-
gen blir det troligtvis också 
lokaler för handelsändamål.

– Vi har ett underskott på 
bostäder i hela landet och jag 
tror stenhårt på att expan-
dera utanför storstäderna. 
Älvängen är ett perfekt sam-
hälle med perfekta förutsätt-

ningar tack vare pendeln och 
motorvägen. För att handeln 
och servicen ska överleva här 
ute krävs också att fler flyttar 
hit. Det krävs fler plånböcker 
och därför måste vi förtäta på 
flera ställen i Älvängen, tror 
jag, säger Ola Serneke över-
tygande.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Handelsplats Älvängen tar form. Nu är det klart att vårdcentralen och folktandvården i Älvängen fl yttar in på plan två.

Lämnar sina tidigare lokaler 
i Älvängen.

Vårdcentralen fl yttar till nya handelsplatsen
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VI HAR KÖPARNA

Dags att flytta ut?
Vi har många som 

vill flytta in.

Fr vänster: Danijela Todorovic – mäklarassistent, Lars-Erik Eriksson – mäklare/franchisetagare,
Marie Engström – mäklare, Monica Carlsson - mäklare, Sebastian Krigholm – mäklare,  

Daniel Eriksson – mäklare/butikschef, Nadia Largo Westin - mäklare

www.svenskfast.se
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ALE TORG
Förbeställ gärna!
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och semla

 kr/st

ALE. I höstas uppmärk-
sammades på fl era 
håll i kommunen högar 
med avfall från diverse 
markarbeten som tip-
pats i naturen. 

Ingen har kunnat 
ställas till svars och 
skräpet ligger kvar.

Samtidigt befarar 
man att scenariot upp-
repas till sommaren.

Irländska asfaltsarbetare tros 
ligga bakom den olagliga 
tippningen av miljöfarligt 
avfall som uppmärksamma-
des i september förra året. 
Samtidigt som ett utländskt 
företag erbjöd villaägare, 
bland annat i Nödinge, 

marktjänster till ett lågt pris 
växte högarna med asfalt, 
behandlade träslipers och 
annat miljöfarligt avfall. 

På Tudorområdet i Nol, 
på den stora grusplanen vid 
Osbacken, bakom Ale el:s 
lokaler och på området vid 
den gamla gokartbanan i 
Bohus tippades avfallet som 
fortfarande ligger kvar. 

– Vi är maktlösa. Det enda 
vi kan göra är att ropa efter 
polisen, men de har alltid 
annat att göra, samt att upp-
mana invånarna att kontrol-
lera företagen de anlitar. 
Kunderna ansvarar för vart 
avfallet tar vägen, så jag upp-
manar till att inte enbart låta 
plånboken styra, säger Jan 
A Pressfeldt (AD), ordfö-

rande i Samhällsbyggnads-
nämnden. 

Kommunen har ännu 
inte fått någon respons på 
sin polisanmälan. Eftersom 
ingen kan ställas skyldig för 
tippningen ligger högarna 
kvar. Ansvaret och därmed 
notan för bortfraktandet 
hamnar på markägarna och 
några planer på att samordna 
resurser finns ännu inte. Till 
sommaren befarar man att 
scenariot återupprepar sig.

– Det gäller att ligga steget 
före, kolla moms- och skat-
tesedlar och inte anlita ose-
riösa företag, säger Jörgen 
Sundén, exploateringsin-
genjör. 

JOHANNA ROOS

– Till sommaren befaras historien upprepa sig

Högarna ligger kvar
Inget har hänt. Irländska asfaltsarbetare tros ligga bakom högarna med avfall som tippades 
runt om i Ale i höstas. För att undvika att historien upprepar sig till sommaren uppmanas 
villaägarna kontrollera vilka företag man anlitar för markarbeten.

KILANDA. Ett 20-tal 
skrotade och sönders-
lagna luftvärmepumpar 
har dumpats i skogen 
vid Torps kolares kol-
mila.

– Man blir bedrövad 
över att folk kan göra 
så här, säger markäga-
ren Svante Morgan.

Medlemmarna i föreningen 
Torps kolare är rädda om 
skogsområdet kring sin kol-
mila i Kilanda. 

– På sommaren träffas vi 
var och varannan dag här 
uppe, grillar korv och umgås, 
säger Hasse Almthén, 

medlem i föreningen. 
Han tittar ut över plat-

sen som för tillfället inte är 
någon vacker syn. Alldeles 
intill kolmilan ligger en stor 
hög sönderslagna luftvär-
mepumpar samt en gammal 
oljebrännare och annat skrot. 

– Avklippta kopparrör 
tyder på att det kan röra sig 
om några som kommit över 
ett parti pumpar som skulle 
skrotas, tippat dem här och 
tagit kopparn. De har bland 
annat använt vår träslägga att 
slå sönder dem med, säger 
Svante Morgan. 

Han har polisanmält hän-
delsen och i onsdags besökte 

Anna-Karin Olsson, miljö- 
och hälsoskyddsinspektör på 
Ale kommun, platsen.

– Utefter bedömningen 
jag gjorde är det ingen akut 
fara för miljön. Renhåll-
ningen ställer upp och hjäl-
per till att transportera bort 
det.

Svante Morgan och de 
andra i föreningen hoppas nu 
att man får tag på de skyldiga.

– 20 luftvärmepum-
par ramlar ju inte ner från 
himlen. Någon kanske har 
sett något eller vet vilka som 
ligger bakom. 

JOHANNA ROOS

– 20-tal luftvärmepumpar dumpade i Kilanda

”Man blir bedrövad”

Miljöförstöring i kilandaskogen. Markägaren Svante Morgan och kolaren Hasse Amthén 
visade bedrövelsen för kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektör Anna-Karin Olsson.

Ingen trevlig syn. Den olagliga dumpningen av asfalt, behandlade träslipers och annat 
miljöfarligt avfall har upprört kommuninvånarna.
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ALE. I höstas uppmärk-
sammades på fl era 
håll i kommunen högar 
med avfall från diverse 
markarbeten som tip-
pats i naturen. 

Ingen har kunnat 
ställas till svars och 
skräpet ligger kvar.

Samtidigt befarar 
man att scenariot upp-
repas till sommaren.

Irländska asfaltsarbetare tros 
ligga bakom den olagliga 
tippningen av miljöfarligt 
avfall som uppmärksamma-
des i september förra året. 
Samtidigt som ett utländskt 
företag erbjöd villaägare, 
bland annat i Nödinge, 

marktjänster till ett lågt pris 
växte högarna med asfalt, 
behandlade träslipers och 
annat miljöfarligt avfall. 

På Tudorområdet i Nol, 
på den stora grusplanen vid 
Osbacken, bakom Ale el:s 
lokaler och på området vid 
den gamla gokartbanan i 
Bohus tippades avfallet som 
fortfarande ligger kvar. 

– Vi är maktlösa. Det enda 
vi kan göra är att ropa efter 
polisen, men de har alltid 
annat att göra, samt att upp-
mana invånarna att kontrol-
lera företagen de anlitar. 
Kunderna ansvarar för vart 
avfallet tar vägen, så jag upp-
manar till att inte enbart låta 
plånboken styra, säger Jan 
A Pressfeldt (AD), ordfö-

rande i Samhällsbyggnads-
nämnden. 

Kommunen har ännu 
inte fått någon respons på 
sin polisanmälan. Eftersom 
ingen kan ställas skyldig för 
tippningen ligger högarna 
kvar. Ansvaret och därmed 
notan för bortfraktandet 
hamnar på markägarna och 
några planer på att samordna 
resurser finns ännu inte. Till 
sommaren befarar man att 
scenariot återupprepar sig.

– Det gäller att ligga steget 
före, kolla moms- och skat-
tesedlar och inte anlita ose-
riösa företag, säger Jörgen 
Sundén, exploateringsin-
genjör. 

JOHANNA ROOS

– Till sommaren befaras historien upprepa sig

Högarna ligger kvar
Inget har hänt. Irländska asfaltsarbetare tros ligga bakom högarna med avfall som tippades 
runt om i Ale i höstas. För att undvika att historien upprepar sig till sommaren uppmanas 
villaägarna kontrollera vilka företag man anlitar för markarbeten.

KILANDA. Ett 20-tal 
skrotade och sönders-
lagna luftvärmepumpar 
har dumpats i skogen 
vid Torps kolares kol-
mila.

– Man blir bedrövad 
över att folk kan göra 
så här, säger markäga-
ren Svante Morgan.

Medlemmarna i föreningen 
Torps kolare är rädda om 
skogsområdet kring sin kol-
mila i Kilanda. 

– På sommaren träffas vi 
var och varannan dag här 
uppe, grillar korv och umgås, 
säger Hasse Almthén, 

medlem i föreningen. 
Han tittar ut över plat-

sen som för tillfället inte är 
någon vacker syn. Alldeles 
intill kolmilan ligger en stor 
hög sönderslagna luftvär-
mepumpar samt en gammal 
oljebrännare och annat skrot. 

– Avklippta kopparrör 
tyder på att det kan röra sig 
om några som kommit över 
ett parti pumpar som skulle 
skrotas, tippat dem här och 
tagit kopparn. De har bland 
annat använt vår träslägga att 
slå sönder dem med, säger 
Svante Morgan. 

Han har polisanmält hän-
delsen och i onsdags besökte 

Anna-Karin Olsson, miljö- 
och hälsoskyddsinspektör på 
Ale kommun, platsen.

– Utefter bedömningen 
jag gjorde är det ingen akut 
fara för miljön. Renhåll-
ningen ställer upp och hjäl-
per till att transportera bort 
det.

Svante Morgan och de 
andra i föreningen hoppas nu 
att man får tag på de skyldiga.

– 20 luftvärmepum-
par ramlar ju inte ner från 
himlen. Någon kanske har 
sett något eller vet vilka som 
ligger bakom. 

JOHANNA ROOS

– 20-tal luftvärmepumpar dumpade i Kilanda

”Man blir bedrövad”

Miljöförstöring i kilandaskogen. Markägaren Svante Morgan och kolaren Hasse Amthén 
visade bedrövelsen för kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektör Anna-Karin Olsson.

Ingen trevlig syn. Den olagliga dumpningen av asfalt, behandlade träslipers och annat 
miljöfarligt avfall har upprört kommuninvånarna.
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Sista 
försäljningsdag
i Hjällbo 10 feb

Vi bygger nytt varuhus

7000 kvm butiksyta

Stora Viken, Bohus vid E45

Premiär
27 feb 09.00

PÅ ALLA VINTERNS 

JACKOR,
OVERALLER, 

TERMOBYXOR
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Rabatten avdrages i kassan

Helgshopping  
med bara fördelar!

Öppet hela helgen 10 –18  
200 butiker mitt i Göteborg city 
Inga vägtullar 
Gratis söndagsparkering 9 –19 
www.nordstan.se

BOHUS. I januari 2009 
startade det omfat-
tande arbetet med att 
sanera tre områden 
längs Göta Älv från 
föroreningar. 

När de sista massor-
na nu schaktats bort 
från Surte kan konsta-
teras att man fi ck bort 
mer än man trott till en 
mindre kostnad.

Saneringsprojektet, som 
Naturvårdsverket är huvud-
man för, räknas till de största 
i Sverige och innefattar tre 
områden: Surte Glasbruks 
industriområde, Tidermans 
utfyllnadsområde i norra 
Surte vid båtklubben, även 
betecknat 2:38, samt Bohus 
varvsområde. 

Föroreningarna härstam-
mar från tiden innan Sverige 
hade miljölagar som regle-
rade var fyllnadsmassorna 
fick läggas och det mesta 
har lagts på dessa områden 
före 1969. Projektet omfat-
tar fyllnadsmassor om totalt 
omkring 300 000 ton förore-
nade av bland annat bly, arse-
nik och kvicksilver. 

– Det är ingen fara så 
länge massorna ligger kvar, 
men vid ett skred skulle en 
stor mängd gifter komma ut 
i vattentäkten och förorena 
vattnet. För att undanröja 
skredrisken har man i Surte 
förstärkt strandlinjen. Även 

översvämningar ökar risken 
att gifterna sprids, säger 
Karin Blechingberg, pro-
jektledare. 

Slutrapporten från sane-
ringen i Bohus blev nyligen 
klar. Där har man schaktat 
bort hela 100 000 ton föro-
renade massor, istället för 85 
000 ton som man först räknat 
med. 

Både tidsplan och budget 
har hållits och dessutom 
behövde man inte använda 6 
miljoner kronor av bidrags-
medlen från Naturvårdsver-
ket. 

Även i Surte fick man bort 
mer föroreningar än beräk-
nat till en lägre kostnad än 
väntat.

Älvängen utreds
Att saneringsprojektet sam-
manföll med utbyggnaden av 
E45 och järnvägen är ingen 
slump.

– Det fanns en tanke från 
Länsstyrelsen att lägga det 
parallellt för att projekten 
skulle kunna dra nytta av 
varandra. Det blev ingen 
”vinna-vinna-situation”, 
men man har jobbat intill 
varandra och hjälpts åt, 
berättar Karin Bleckingberg.

Även i Älvängen får man 

sota för gamla synder. Det 
har tidigare gjorts ett flertal 
undersökningar av Carl-
marks industriområde och 
just nu pågår en fördjupad 
utredning av marken. 

– Det kan finnas risk för 
skred i området, så om en 
månad när utredningen är 
klar kommer vi att skicka en 

ansökan om nya bidragsme-
del till Naturvårdsverket för 
att sanera även där.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Tre år sedan invigningen. 
Karin Blechingberg, pro-
jektledare och biträdande 
projektledare Torbjörn An-
dersson hälsade välkommen 
till invigningsceremonin när 
saneringsprojektet skulle dra 
igång 2009. Nu är alla tre 
områdena färdiga. 

Projektet i hamn. Saneringen av marken vid Bohus varv är nu slutrapporterad. Man fi ck bort mer förorenade massor än 
beräknat till ett lägre pris än väntat.
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Lyckad sanering av gamla synder
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Det är vi som 
är Axelssons!

Hästgård i underbart skick!

Välkommen till denna fantastiska hästgård med utmärkt och soligt läge strax utanför 
Skepplanda! Gården uppfördes 2006 och är givetvis i nyskick. Unikt egendesignat 
stall med 4 boxar varav en fölbox. Ridbana 20x40 m. Väldisponerad betesmark. Ett 
fantastiskt tillfälle som sällan kommer åter. 170 kvm. 

Pris 5.200.000:- som utgångspris. Enskilda och privata visningar.
Henrik Kjellberg 0727-316 360.

Bekvämt boende 
på ett plan!

Välkommen till detta välplanerade hus! 

plan. Huset har äldre standard och är 
perfekt för dig som vill sätta din egen 
prägel på ditt boende. Fin insynsskyddad 
baksida med enkel lättskött tomt. 118 
kvm. Välkommen på visning! 

Pris 1.775.000:- som utgångspris. Visas 9/2.
Adress Herregårdsgärdet 34. Henrik Kjellberg 0727-316 360

Skepplanda

Hjällbo

Gå in på hemsidan HittaHem.se och gå vidare till ”Sök & Bevaka - snart till salu”.

Just nu har vi 7 bostäder på gång i Ale/ Lilla Edet. 
Bland annat: Villa Älvängen, Villa Lödöse, 

Bostadsrätt-lägenhet i Bohus.

Drömmer om Broadway
Hon sjunger, dansar, spelar teater och gör en röst till en tecknad serie.

Emelie Kastberg drömmer om att jobba med musikal på Broadway, men i 
vår kommer man att kunna se henne i musikalen Annie.

Vad var det som fick dig 
att börja med sång och 
teater?
– Jag har varit en teater-
apa ända sedan jag var liten 
– det var allt från lucia-
tåg till skolavslutningar. Jag 
minns i trean när vi skulle 
ha Melodifestivalen i skolan. 
Jag skulle vara Lena PH och 
hade på mig mammas skor 
och klänning. Jag vet egent-
ligen inte var jag har fått det 
här stora intresset ifrån. 

Du har bland annat varit 
med i Pelarteatern och 
satt upp föreställningar 
och med Kulturskolans 
musikalgrupp spelade du 
huvudrollen i ”Utflykten”. 
Vad har du fokus just nu?
– Musikalgruppen sätter just 
nu upp ”Annie”, där jag har 
sex olika roller. Det är roligt 
att det är så blandade åldrar 

på skådespelarna – från 
den yngsta som är sju till 
den äldsta som är över 60. 
Många var dessutom med 
och gjorde ”Utflykten” till-
sammans så man blir nästan 
som en familj. 

Några andra projekt på 
gång?
– Jag är statist i filmen 
”Ego” som hade premiär 
förra fredagen. Det var en 
jätterolig upplevelse. Sedan 
gör jag rösten till en 12-årig 
pojke, Sherwood, i den teck-
nade serien ”Angelo äger”, 
som går på Cartoon Net-
work. Vi håller på att göra 
en svensk översättning. 

Varifrån får du all din 
energi?
– Från andra tror jag. Det är 
så kul att träffa människor 
och om någon är ledsen så 

försöker jag väga upp med 
min energi. Jag är nästan 
alltid glad, men när jag blir 
arg – då blir jag arg på rik-
tigt.

Vilket är ditt absoluta 
drömjobb?
– Jag vill jobba med film 
eller som musikalartist på 
Broadway. Första målet 
blir att komma in på scen-
skolan efter gymnasiet. Jag 
tänker söka till allihop och 
jag kommer aldrig att ge 
upp den drömmen, utan 
fortsätta kämpa. Även om 
jag inte kan jobba med det 
så kommer jag ändå alltid 
att hålla på med sång och 
teater.

VECKANS 

PROFIL

Namn: Emelie Kastberg
Ålder: Fyller 17 i mars
Bor: Ulvstorp, Nol
Familj: Mamma Line, pappa Patrik, 
pojkvännen Daniel och hunden 
Ludde
Gör: Pluggar ekonomi, första året 
på gymnasiet samt extrajobbar på 
McDonalds Scandinavium
Intressen: Musik, teater, musikal, 
vara kreativ, umgås med folk, 
hundar mm. 
Drömjobb: Jobba med fi lm eller 
musikal på Broadway 
Reserv-drömjobb: Brandman 
eller polis
Förebild: Mamma och Eva Malm-
gren, pedagog på Kulturskolan
Lyssnar på: Radiomusik och en 
del musikallåter, GLEE!
Favoritserie på tv: C/O Segermyr
Favoritmat: McFeast med plus-
meny på McDonalds
Aktuell: Har sex olika roller i 
musikalen ”Annie” som har pre-
miär 18 april

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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NÖDINGE. Aleborna 
uppskattar sina biblio-
tek.

Lånen ökar för andra 
året i rad.

– Vi går mot ström-
men. När många bib-
liotek i landet uppvisar 
en vikande trend är det 
precis tvärtom här, sä-
ger bibliotekschef Eva 
Bünger.

Totalt gjordes 243 864 lån på 
Ales bibliotek under 2012. 
Det är en ökning med 7 pro-
cent.

– Då ska vi ändå komma 
ihåg att vi noterade en 
ökning med 8 procent året 
dessförinnan. Vi har således 
ökat våra siffror två år i rad, 
förklarar bibliotekarie Eva 
Albrektsson.

Det är inte bara bokut-
låningen som bidrar till 
uppgången. Musik, tal- och 
ljudböcker samt film är 
också produkter som lånta-
garna efterfrågar i allt större 
utsträckning.

– Vi såg en tydlig effekt när 
vi sänkte utlåningskostanden 
för film från 20 till 10 kronor, 
säger Eva Albrektsson.

– Att vi också ser en ökning 
på antalet utlånade talböcker 
är ett bevis på att vi jobbar 
rätt. Biblioteken ska vara till 
för alla och talböcker vänder 
sig i första hand till personer 
med funktionsnedsättning. 
Noterbart är emellertid att 
personer som tillhandahåller 
tjänsten Daisy direkt till sin 

dator inte finns med i statis-
tiken.

Den största ökningen av 
”vanliga” lån stod biblioteket 
i Älvängen för, lånen ökade 
med 11 procent. Nästan 
lika mycket ökade lånen på 
huvudbiblioteket i Nödinge.

– Utlåningen av barn-
böcker har stuckit iväg och 
en del av förklaringen kan 
tillskrivas den inflyttning 
som har skett på dessa orter, 
säger Eva Albrektsson som 
också tror att systemet för 
självutlåning på biblioteken 
påverkat statistiken i positiv 
riktning.

– Aleborna finner inte 
längre några hinder att låna 
böcker. Det känns väldigt 
kul att våra bibliotek ligger 
i framkant med den nya tek-
niken.

Hur är det med e-bok-
lånen?

– De ökade med hela 242 
procent jämfört med året 
innan. E-bokslånen utgjorde 
dock endast två procent av de 
totala bibliotekslånen. Med 
e-bokslån menas att man 
lånar en bok att kunna läsa 
på sin dator, surfplatta eller i 
sin så kallade smartphone. Vi 
köper den här tjänsten av de 
stora förlagen. Ale bibliotek 
debiteras 20 kronor per ned-
laddning och hittills har det 
utgjort tio procent av vårt 
anslag, säger Eva Bünger och 
fortsätter:

– Vi vill gärna vara en del 
i utvecklingen och tillhanda-
hålla e-böcker, problemet är 
kostnaden och att vi inte får 
lika mycket pengar över till 
annan verksamhet. Det har 

i sin tur medfört att vi har 
begränsat e-bokslånen till två 
böcker per vecka.

Bibliotekslånen i Surte 
och Skepplanda ökade mar-
ginellt, en respektive tre pro-
cent.

– Det ska dock bli intres-
sant och se vad satsningen på 
Meröppna bibliotek för med 
sig. Förhoppningen är att 
komma igång med projektet 
i början av april, säger Eva 
Bünger.

Under våren räknar också 
Ale biblioteksverksamhet 

med att kunna presentera sin 
nya hemsida. 

– Vi hade 77 000 besökare 
på vår hemsida i fjol vilket 
också var en ökning med 11 
procent. Nu går vi samman 
med Tjörn, Stenungsund, 
Öckerö, Orust och Kungälv 
och satsar på en gemensam 
hemsida. Därifrån ska man 
kunna klicka sig vidare till 
respektive kommun, säger 
Eva Albrektsson.

Några andra nyheter att 
rapportera om?

– Vi kan slå ett slag för 

den författarfrukost som 
kommer att äga rum på bib-
lioteket i Nödinge lördagen 
den 9 mars. Vi gästas av Ellen 
Mattsson från Uddevalla, 
som förutom att hon är en 
duktig författare också är en 
flitig kulturdebattör, avslutar 
Eva Bünger.

– Och i vår förbättras tillgängligheten ytterligare

Bibliotekslånen fortsätter öka i Ale

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Bibliotekslånen ökade i Ale för andra året i rad. Ales biblio-
tek lånade 2012 ut 16 000 fl er böcker än året innan.

Bibliotekschef Eva Bünger och bibliotekarie Eva Albrektsson.

Söndag den 27 januari 
hade Vänsterpartiet i Ale 
årsmöte. Johnny Sundling 
omvaldes till ordförande 
och Christer Pålsson till 
kassör. Övriga i styrelsen är 
Birgitta Andersson, Maria 
Bergéus, Ann Jeanette 
Ferm, Kjell Gustavsson 
och Ingmarie Torstensson 
med Ritha Jarlegren och 
Mohammad Nashabat som 
ersättare.

Under årsmötet avtacka-
des Göran Karlsson, som 
flyttat från kommunen och 

i samband med detta avsagt 
sig sina uppdrag i Ale kom-
munfullmäktige och kom-
munstyrelsen. Göran har 
gjort många fina insatser. 
Under ett antal år hade han 
till exempel ett tungt upp-
drag i kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Vi önskar 
honom lycka till i fortsätt-
ningen och kommer att 
sakna honom.

Partiföreningen firar i år 
40-årsjubileum. I samband 
med att storkommunens 
bildande slogs partifören-

ingarna i Starrkärr, Surte, 
Bohus, Nödinge och Agnes-
berg ihop till en förening. 
Initiativtagare till detta 
var Kenneth Andersson 
tillsammans med Kjell Gus-
tavsson som fortfarande är 
aktiv i föreningen.

Nu fortsätter Vänster-
partiet i Ale arbetet med att 
försvara välfärden och arbeta 
för ett solidariskt samhälle.

Styrelsen
Birgitta Andersson

Göran Karlsson avtackad på Vänsterpartiets årsmöte
Gaisare i med och motgång. Göran Karlsson avtackades på Vänsterpartiets årsmöte.

Fd Krogen. Nu i ny regi.

Fd Krogen. Nu i ny regi.

HAPPY
HOUR
I BAREN

Smygpremiär 
 fredag 8 februari 

INTERNATIONELLT KÖK

FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER

ORDINARIE ÖPPETTIDER
Vardagar 11-22

Tors Quizkväll fr kl 19
Fredagar 11-03
Lördagar 12-03
Söndagar 12-21

Afterwork fre 16-20

Nya

VI BJUDER PÅ EN 
HÄRLIG BUFFÉ kl 16-20 
I HELT NYRENOVERADE LOKALER

Nya
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Det är vi som 
är Axelssons!

Hästgård i underbart skick!

Välkommen till denna fantastiska hästgård med utmärkt och soligt läge strax utanför 
Skepplanda! Gården uppfördes 2006 och är givetvis i nyskick. Unikt egendesignat 
stall med 4 boxar varav en fölbox. Ridbana 20x40 m. Väldisponerad betesmark. Ett 
fantastiskt tillfälle som sällan kommer åter. 170 kvm. 

Pris 5.200.000:- som utgångspris. Enskilda och privata visningar.
Henrik Kjellberg 0727-316 360.

Bekvämt boende 
på ett plan!

Välkommen till detta välplanerade hus! 

plan. Huset har äldre standard och är 
perfekt för dig som vill sätta din egen 
prägel på ditt boende. Fin insynsskyddad 
baksida med enkel lättskött tomt. 118 
kvm. Välkommen på visning! 

Pris 1.775.000:- som utgångspris. Visas 9/2.
Adress Herregårdsgärdet 34. Henrik Kjellberg 0727-316 360

Skepplanda

Hjällbo

Gå in på hemsidan HittaHem.se och gå vidare till ”Sök & Bevaka - snart till salu”.

Just nu har vi 7 bostäder på gång i Ale/ Lilla Edet. 
Bland annat: Villa Älvängen, Villa Lödöse, 

Bostadsrätt-lägenhet i Bohus.

Drömmer om Broadway
Hon sjunger, dansar, spelar teater och gör en röst till en tecknad serie.

Emelie Kastberg drömmer om att jobba med musikal på Broadway, men i 
vår kommer man att kunna se henne i musikalen Annie.

Vad var det som fick dig 
att börja med sång och 
teater?
– Jag har varit en teater-
apa ända sedan jag var liten 
– det var allt från lucia-
tåg till skolavslutningar. Jag 
minns i trean när vi skulle 
ha Melodifestivalen i skolan. 
Jag skulle vara Lena PH och 
hade på mig mammas skor 
och klänning. Jag vet egent-
ligen inte var jag har fått det 
här stora intresset ifrån. 

Du har bland annat varit 
med i Pelarteatern och 
satt upp föreställningar 
och med Kulturskolans 
musikalgrupp spelade du 
huvudrollen i ”Utflykten”. 
Vad har du fokus just nu?
– Musikalgruppen sätter just 
nu upp ”Annie”, där jag har 
sex olika roller. Det är roligt 
att det är så blandade åldrar 

på skådespelarna – från 
den yngsta som är sju till 
den äldsta som är över 60. 
Många var dessutom med 
och gjorde ”Utflykten” till-
sammans så man blir nästan 
som en familj. 

Några andra projekt på 
gång?
– Jag är statist i filmen 
”Ego” som hade premiär 
förra fredagen. Det var en 
jätterolig upplevelse. Sedan 
gör jag rösten till en 12-årig 
pojke, Sherwood, i den teck-
nade serien ”Angelo äger”, 
som går på Cartoon Net-
work. Vi håller på att göra 
en svensk översättning. 

Varifrån får du all din 
energi?
– Från andra tror jag. Det är 
så kul att träffa människor 
och om någon är ledsen så 

försöker jag väga upp med 
min energi. Jag är nästan 
alltid glad, men när jag blir 
arg – då blir jag arg på rik-
tigt.

Vilket är ditt absoluta 
drömjobb?
– Jag vill jobba med film 
eller som musikalartist på 
Broadway. Första målet 
blir att komma in på scen-
skolan efter gymnasiet. Jag 
tänker söka till allihop och 
jag kommer aldrig att ge 
upp den drömmen, utan 
fortsätta kämpa. Även om 
jag inte kan jobba med det 
så kommer jag ändå alltid 
att hålla på med sång och 
teater.

VECKANS 

PROFIL

Namn: Emelie Kastberg
Ålder: Fyller 17 i mars
Bor: Ulvstorp, Nol
Familj: Mamma Line, pappa Patrik, 
pojkvännen Daniel och hunden 
Ludde
Gör: Pluggar ekonomi, första året 
på gymnasiet samt extrajobbar på 
McDonalds Scandinavium
Intressen: Musik, teater, musikal, 
vara kreativ, umgås med folk, 
hundar mm. 
Drömjobb: Jobba med fi lm eller 
musikal på Broadway 
Reserv-drömjobb: Brandman 
eller polis
Förebild: Mamma och Eva Malm-
gren, pedagog på Kulturskolan
Lyssnar på: Radiomusik och en 
del musikallåter, GLEE!
Favoritserie på tv: C/O Segermyr
Favoritmat: McFeast med plus-
meny på McDonalds
Aktuell: Har sex olika roller i 
musikalen ”Annie” som har pre-
miär 18 april

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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NÖDINGE. Aleborna 
uppskattar sina biblio-
tek.

Lånen ökar för andra 
året i rad.

– Vi går mot ström-
men. När många bib-
liotek i landet uppvisar 
en vikande trend är det 
precis tvärtom här, sä-
ger bibliotekschef Eva 
Bünger.

Totalt gjordes 243 864 lån på 
Ales bibliotek under 2012. 
Det är en ökning med 7 pro-
cent.

– Då ska vi ändå komma 
ihåg att vi noterade en 
ökning med 8 procent året 
dessförinnan. Vi har således 
ökat våra siffror två år i rad, 
förklarar bibliotekarie Eva 
Albrektsson.

Det är inte bara bokut-
låningen som bidrar till 
uppgången. Musik, tal- och 
ljudböcker samt film är 
också produkter som lånta-
garna efterfrågar i allt större 
utsträckning.

– Vi såg en tydlig effekt när 
vi sänkte utlåningskostanden 
för film från 20 till 10 kronor, 
säger Eva Albrektsson.

– Att vi också ser en ökning 
på antalet utlånade talböcker 
är ett bevis på att vi jobbar 
rätt. Biblioteken ska vara till 
för alla och talböcker vänder 
sig i första hand till personer 
med funktionsnedsättning. 
Noterbart är emellertid att 
personer som tillhandahåller 
tjänsten Daisy direkt till sin 

dator inte finns med i statis-
tiken.

Den största ökningen av 
”vanliga” lån stod biblioteket 
i Älvängen för, lånen ökade 
med 11 procent. Nästan 
lika mycket ökade lånen på 
huvudbiblioteket i Nödinge.

– Utlåningen av barn-
böcker har stuckit iväg och 
en del av förklaringen kan 
tillskrivas den inflyttning 
som har skett på dessa orter, 
säger Eva Albrektsson som 
också tror att systemet för 
självutlåning på biblioteken 
påverkat statistiken i positiv 
riktning.

– Aleborna finner inte 
längre några hinder att låna 
böcker. Det känns väldigt 
kul att våra bibliotek ligger 
i framkant med den nya tek-
niken.

Hur är det med e-bok-
lånen?

– De ökade med hela 242 
procent jämfört med året 
innan. E-bokslånen utgjorde 
dock endast två procent av de 
totala bibliotekslånen. Med 
e-bokslån menas att man 
lånar en bok att kunna läsa 
på sin dator, surfplatta eller i 
sin så kallade smartphone. Vi 
köper den här tjänsten av de 
stora förlagen. Ale bibliotek 
debiteras 20 kronor per ned-
laddning och hittills har det 
utgjort tio procent av vårt 
anslag, säger Eva Bünger och 
fortsätter:

– Vi vill gärna vara en del 
i utvecklingen och tillhanda-
hålla e-böcker, problemet är 
kostnaden och att vi inte får 
lika mycket pengar över till 
annan verksamhet. Det har 

i sin tur medfört att vi har 
begränsat e-bokslånen till två 
böcker per vecka.

Bibliotekslånen i Surte 
och Skepplanda ökade mar-
ginellt, en respektive tre pro-
cent.

– Det ska dock bli intres-
sant och se vad satsningen på 
Meröppna bibliotek för med 
sig. Förhoppningen är att 
komma igång med projektet 
i början av april, säger Eva 
Bünger.

Under våren räknar också 
Ale biblioteksverksamhet 

med att kunna presentera sin 
nya hemsida. 

– Vi hade 77 000 besökare 
på vår hemsida i fjol vilket 
också var en ökning med 11 
procent. Nu går vi samman 
med Tjörn, Stenungsund, 
Öckerö, Orust och Kungälv 
och satsar på en gemensam 
hemsida. Därifrån ska man 
kunna klicka sig vidare till 
respektive kommun, säger 
Eva Albrektsson.

Några andra nyheter att 
rapportera om?

– Vi kan slå ett slag för 

den författarfrukost som 
kommer att äga rum på bib-
lioteket i Nödinge lördagen 
den 9 mars. Vi gästas av Ellen 
Mattsson från Uddevalla, 
som förutom att hon är en 
duktig författare också är en 
flitig kulturdebattör, avslutar 
Eva Bünger.

– Och i vår förbättras tillgängligheten ytterligare

Bibliotekslånen fortsätter öka i Ale

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Bibliotekslånen ökade i Ale för andra året i rad. Ales biblio-
tek lånade 2012 ut 16 000 fl er böcker än året innan.

Bibliotekschef Eva Bünger och bibliotekarie Eva Albrektsson.

Söndag den 27 januari 
hade Vänsterpartiet i Ale 
årsmöte. Johnny Sundling 
omvaldes till ordförande 
och Christer Pålsson till 
kassör. Övriga i styrelsen är 
Birgitta Andersson, Maria 
Bergéus, Ann Jeanette 
Ferm, Kjell Gustavsson 
och Ingmarie Torstensson 
med Ritha Jarlegren och 
Mohammad Nashabat som 
ersättare.

Under årsmötet avtacka-
des Göran Karlsson, som 
flyttat från kommunen och 

i samband med detta avsagt 
sig sina uppdrag i Ale kom-
munfullmäktige och kom-
munstyrelsen. Göran har 
gjort många fina insatser. 
Under ett antal år hade han 
till exempel ett tungt upp-
drag i kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Vi önskar 
honom lycka till i fortsätt-
ningen och kommer att 
sakna honom.

Partiföreningen firar i år 
40-årsjubileum. I samband 
med att storkommunens 
bildande slogs partifören-

ingarna i Starrkärr, Surte, 
Bohus, Nödinge och Agnes-
berg ihop till en förening. 
Initiativtagare till detta 
var Kenneth Andersson 
tillsammans med Kjell Gus-
tavsson som fortfarande är 
aktiv i föreningen.

Nu fortsätter Vänster-
partiet i Ale arbetet med att 
försvara välfärden och arbeta 
för ett solidariskt samhälle.

Styrelsen
Birgitta Andersson

Göran Karlsson avtackad på Vänsterpartiets årsmöte
Gaisare i med och motgång. Göran Karlsson avtackades på Vänsterpartiets årsmöte.

Fd Krogen. Nu i ny regi.

Fd Krogen. Nu i ny regi.

HAPPY
HOUR
I BAREN

Smygpremiär 
 fredag 8 februari 

INTERNATIONELLT KÖK

FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER

ORDINARIE ÖPPETTIDER
Vardagar 11-22

Tors Quizkväll fr kl 19
Fredagar 11-03
Lördagar 12-03
Söndagar 12-21

Afterwork fre 16-20

Nya

VI BJUDER PÅ EN 
HÄRLIG BUFFÉ kl 16-20 
I HELT NYRENOVERADE LOKALER

Nya
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Sedvanliga årsmöteshandlingar erhålles på plats. Fika.

Varmt välkomna!

STÖDFÖRENINGEN VAKEN

Bidragsansökningar från föreningslivet ska vara Vaknafonden tillhanda
senast måndag 18/3. Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen.

LILLA EDET. Behovet är 
stort och projektet är 
därför efterlängtat.

I torsdags togs första 
spadtaget för ett nytt 
LSS-boende i Lilla Edet.

Fastigheten byggs på 
Ängshöken och kom-
mer att inrymma sex 
lägenheter.

Representanter från Leifab, 
Peab och kommunen hade 
samlats för att symboli-
sera att arbetet med det nya 
LSS-boendet på Ängshö-
ken, alldeles söder om Sunes 
Glas, nu är igång. Det togs 
ett gemensamt första spad-
tag, men fortsättningsvis får 
entreprenören Peab jobba på 
egen hand. Den 1 juli ska det 
vara klart för inflyttning.

– Boendet kommer att 
ligga centrumnära, men sam-
tidigt i en naturskön omgiv-
ning, förklarade kommunal-
rådet Ingemar Ottosson (S) 
innan han satte skyddshjäl-
men på huvudet och grep-
pade spaden.

Fastigheten kommer att 
mäta 600 kvadratmeter och i 
huskroppen blir det plats för 
sex lägenheter om vardera 
50 kvadratmeter, inklude-
rat badrum och kök. Huset 
förses även med gemen-
samhetsytor, som kommer 

att kunna användas av de 
boende.

Ledarstjärna
– Den personliga integrite-
ten har varit något av en led-
stjärna i vårt planeringsar-
bete. Varje lägenhet kommer 
att ha egen ingång utifrån. 
Även gemensamhetsdelen 
blir av individuell karaktär. 
Det kommer att finnas ett 
ljudisolerat rum där indi-
viden själv kan bestämma 
vilken aktivitet som hon 
eller han vill göra, exempel-
vis lyssna på musik, läsa en 
bok och så vidare, förklarar 
enhetschef Carina Anders-
son-Ghulam.

Det fanns tidigare planer 

på att göra om delar av Pil-
gården till ett LSS-boende, 
men här sade Socialstyrelsen 
nej.

– Det skulle bli för mycket 
institution över ett sådant 
boende och därför blev det 
nej. Vi har väntat länge på att 
detta projekt skulle komma 
igång eftersom behovet av 
LSS-platser är stort, säger 
socialchef Sven Bergelind.

Det nya LSS-boendet 
kommer att vara försett med 
personal dygnet runt.

I LILLA EDET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Infl yttning till sommaren

Nytt LSS-boende på Ängshöken
Byggherren Leifab, entreprenören Leifab, samt representanter från kommunen tog det sym-
boliska första spadtaget för det nya LSS-boendet på Ängshöken i Lilla Edet.

Socialchef Sven Bergelind och enhetschef Carina Andersson-
Ghulam.

ÅRETS FÖRSTA 
NÄRINGSLIVS

TIDNING!

Reportageidéer?
Tipsa oss!

Jonas Andersson, 0707-36 85 31, jonas@alekuriren.se
Johanna Roos, 0707-71 29 45, johanna@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö, 0704-92 35 07, perra@alekuriren.se

Fyra åkerier i 
Vecka 10  •  2009  •  Utges av Alekuriren AB  •  Till samtliga hushåll och företag i Ale och Lilla Edet samt alla företag i Kun
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- Vi levererar städning 

 till högsta kvalité

- Vi arbetar i Ale,

 Kungälv och 

 Lilla Edets kommun.

För kontakt och offert 0768-46 85 97

KSB STÄD

Kinds Vakt verksammar i hela Västra 

Götalands län, och har sedan juni -08 

levererat säkerhet i Ale kommun.

Vi löser dina 

säkerhetsbehov

Kinds Vakt, ditt 

lokala vaktbolag i Ale

0303 - 74 99 97

Öppet Tors-Fre 10–16, Lörd 10–15 • Tel 

LÖDÖSE Skeppsbyggareg. 10 • Parallellt med 45:an

- Vi arbetar i Ale,

 Kungälv och 

 Lilla Edets kommun.

För kontakt och offert 0709-50 94 88

KSB STÄD

säkerhetsbehov

Kinds Vakt, ditt 

lokala vaktbolag i Ale

0303 - 74 99 97

Vecka 42  •  2009  •  Utges av Alekuriren AB  •  Till samtliga hushåll och företag i Ale och Lilla Edet samt alla företag i Kun

En äkta husvagn!– Flytten av hyreshusen från Älvängen inleddes i torsdags
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Vecka 42  •  2010  •  Utges av Alekuriren AB  •  Till samtliga hushåll och företag i Ale och Lilla Edet samt alla företag i Kungälv

För kontakt och offert 0709-50 94 88

Vecka 10  •  2011  •  Utges av Alekuriren AB  •  Till samtliga hushåll och företag i Ale och Lilla Edet samt alla företag i Kun
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UF-mässa med framgångar 

för Ale gymnasium

Vecka 10  •  2011  •  Utges av Alekuriren AB  •  Till samtliga hushåll och företag i Ale och Lilla Edet samt alla företag i Kun

Fo
to

: 
P
er

-A
n
de

rs
 K

lö
ve

rs
jö

Nytt och fräscht 
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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 88

KSB STÄD

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Lilla Edet

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

Lördagsöppet varje vecka!Telefonen är öppen för tidsbeställning lördagar kl 9-14

Nu är Gullimitt i centrum
Läs sid 11

Vecka 42  •  2012  •  Utges av Alekuriren AB  •  Till samtliga hushåll och företag i Ale och Lilla Edet samt alla företag i Kungälv

Vecka 42  •  2012  •  Utges av Al

Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. Leasing = samtliga priser utgår från ett restvärde om 30%, exkl moms.

Ford Transit Connect 

Dragkrok. Bränsledriven motor- och kupévärmare.
Ford Transit 260S (100 hk) 

Dragkrok. Bränsledriven motor- och kupévärmare.

Nya
transport- och personbilar

www.battrebil.se

JUST NU BRA PRISER PÅ LAGERBILAR!

RING 0303-960 96

Vecka 11 ger 
Alekuriren ut 
Fokus Företag 

på nytt!
En lokal näringslivsbilaga till samtliga 
hushåll i Ale-Lilla Edet samt till alla 
företag i Ale, Lilla Edet och Kungälv.

Har du något att berätta eller kanske 
erbjuda företagskollegor i närområdet?

Manusstopp torsdag 7 mars kl 12.
Annonser:  Kent Hylander, 0704-38 52 58, kent@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö, 0704-92 35 07, perra@alekuriren.se
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GÖTEBORG. Massor av 
mässor har det blivit 
genom åren.

Båtmässan är emel-
lertid det arrangemang 
där Repslagarmu-
seet känner sig mest 
hemma.

Årets upplaga utgör 
den artonde i ordningen.

Doften av tjära leder i år 
besökarna till F-hallen. Där 
finns Repslagarmuseets eld-
själar stationerade sedan i 
fredags kväll. Det var då smy-
ginvigningen av Båtmässan, 
som marknadsförs som den 
mest innehållsrika någonsin, 
ägde rum.

– Det är alltid lika roligt 
att vara på plats i Svenska 
Mässan. Här känner vi oss 
hemma, förklarade musei-
chef Börje Johansson som 
verkligen såg ut att trivas i 
folkvimlet.

Repslagningen med Bernt 
Larsson tilldrar sig alltid ett 
stort intresse. Montern fylls 
snabbt av nyfikna besökare 
som vill uppleva det genuina 
hantverket med egna ögon.

– Båtmässan sponsrar oss 
och vi känner en oerhörd 
tacksamhet över att ges möj-
lighet att få visa upp hur tra-

ditionell repslagning går till. 
Det skapar ett intresse för vår 
verksamhet och de som vill 
veta mera får anledning att 
besöka museet i Älvängen, 
säger Börje Johansson.

På fredgens så kallade 
VIP-kväll höll Föreningen 
Bevara Repslagarbanans 
ordförande, Lars-Gunnar 
Wallin, ett kort välkomst-
tal innan han lämnade över 
ordet till Monica Samuels-
son (S), vice ordförande i 
Kultur- och fritidsnämnden.

– Ni har under snart två 
decennier varit en av Ale 
kommuns absolut främsta 
ambassadörer, konstaterade 
Monica som uttryckte sin 
beundran över medlemmar-
nas engagemang och kun-
skap.

Båtmässan pågår under 
hela den här veckan och 
avslutas inte förrän på 
söndag kväll. Närmare 320 
företag, organisationer och 
myndigheter finns med på 
årets mässa – däribland Rep-
slagarmuseet.

– Ales repslagare har
intagit Båtmässan

Känner sig hemma även i Göteborg

I MÄSSHALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Börje Johansson från Repslagarmuseet hälsade välkommen till Repslagarmuseets monter på Båtmässan. Repslagningen 
tilldrog sig som alltid ett stort intresse.

Lars-Gunnar Wallin, ordförande i Föreningen Bevara Repsla-
garbanan.

Monica Samuelsson, vice 
ordförande i Kultur- och 
fritidsnämnden, invig-
ningstalade.

Repslagarmuseet är ett givet inslag på Båtmässan. I år fi nns 
kommunens stolta ambassadörer på plats i F-hallen.

Nya
person- och transportbilar

Nya FORD TRANSIT CUSTOM

BÄTTRE BIL
Nödingevägen 2, Nödinge

Tel: 0303-960 96
www.battrebil.se

Ford Transit Custom
Från 203 000 kr
För omgående leverans

”International Van of the Year 2013”

Till exempel:
UTAN KONTANTINSATS
48 månader
30% restvärde
Att betala: 3 619 kr/mån

20% KONTANT
48 månader
30% restvärde
Att betala: 2 617 kr/mån

Förslagen är exkl moms och administrativa avgifter.

Transit Custom – har klassens bästa bränsleekonomi, mycket tack vare bränslebesparande ECOnetic-tekniker som 
Auto-Start-Stop och Smart Regenerativ Laddning. En bekväm och tålig interiör gör din arbetsdag lättare – speciellt i 
hytten som blir ett mobilt kontor. Även lastutrymmet är bäst i klassen. Och oavsett om du väljer Skåp, Dubbelhytt i 

MP3/iPod- och telefonanslutning. OBS! Bilen på bilden är extrautrustad.

Boka tid för 
demo och 
provköring
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TISDAG 19/3 KL 18 SJÖVALLEN, ALAFORS
Sedvanliga årsmöteshandlingar erhålles på plats. Fika.

Varmt välkomna!

STÖDFÖRENINGEN VAKEN

Bidragsansökningar från föreningslivet ska vara Vaknafonden tillhanda
senast måndag 18/3. Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen.

LILLA EDET. Behovet är 
stort och projektet är 
därför efterlängtat.

I torsdags togs första 
spadtaget för ett nytt 
LSS-boende i Lilla Edet.

Fastigheten byggs på 
Ängshöken och kom-
mer att inrymma sex 
lägenheter.

Representanter från Leifab, 
Peab och kommunen hade 
samlats för att symboli-
sera att arbetet med det nya 
LSS-boendet på Ängshö-
ken, alldeles söder om Sunes 
Glas, nu är igång. Det togs 
ett gemensamt första spad-
tag, men fortsättningsvis får 
entreprenören Peab jobba på 
egen hand. Den 1 juli ska det 
vara klart för inflyttning.

– Boendet kommer att 
ligga centrumnära, men sam-
tidigt i en naturskön omgiv-
ning, förklarade kommunal-
rådet Ingemar Ottosson (S) 
innan han satte skyddshjäl-
men på huvudet och grep-
pade spaden.

Fastigheten kommer att 
mäta 600 kvadratmeter och i 
huskroppen blir det plats för 
sex lägenheter om vardera 
50 kvadratmeter, inklude-
rat badrum och kök. Huset 
förses även med gemen-
samhetsytor, som kommer 

att kunna användas av de 
boende.

Ledarstjärna
– Den personliga integrite-
ten har varit något av en led-
stjärna i vårt planeringsar-
bete. Varje lägenhet kommer 
att ha egen ingång utifrån. 
Även gemensamhetsdelen 
blir av individuell karaktär. 
Det kommer att finnas ett 
ljudisolerat rum där indi-
viden själv kan bestämma 
vilken aktivitet som hon 
eller han vill göra, exempel-
vis lyssna på musik, läsa en 
bok och så vidare, förklarar 
enhetschef Carina Anders-
son-Ghulam.

Det fanns tidigare planer 

på att göra om delar av Pil-
gården till ett LSS-boende, 
men här sade Socialstyrelsen 
nej.

– Det skulle bli för mycket 
institution över ett sådant 
boende och därför blev det 
nej. Vi har väntat länge på att 
detta projekt skulle komma 
igång eftersom behovet av 
LSS-platser är stort, säger 
socialchef Sven Bergelind.

Det nya LSS-boendet 
kommer att vara försett med 
personal dygnet runt.

I LILLA EDET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Infl yttning till sommaren

Nytt LSS-boende på Ängshöken
Byggherren Leifab, entreprenören Leifab, samt representanter från kommunen tog det sym-
boliska första spadtaget för det nya LSS-boendet på Ängshöken i Lilla Edet.

Socialchef Sven Bergelind och enhetschef Carina Andersson-
Ghulam.

ÅRETS FÖRSTA 
NÄRINGSLIVS

TIDNING!

Reportageidéer?
Tipsa oss!

Jonas Andersson, 0707-36 85 31, jonas@alekuriren.se
Johanna Roos, 0707-71 29 45, johanna@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö, 0704-92 35 07, perra@alekuriren.se

Fyra åkerier i 
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- Vi levererar städning 

 till högsta kvalité

- Vi arbetar i Ale,

 Kungälv och 

 Lilla Edets kommun.

För kontakt och offert 0768-46 85 97

KSB STÄD

Kinds Vakt verksammar i hela Västra 

Götalands län, och har sedan juni -08 

levererat säkerhet i Ale kommun.

Vi löser dina 

säkerhetsbehov

Kinds Vakt, ditt 

lokala vaktbolag i Ale

0303 - 74 99 97

Öppet Tors-Fre 10–16, Lörd 10–15 • Tel 

LÖDÖSE Skeppsbyggareg. 10 • Parallellt med 45:an

- Vi arbetar i Ale,

 Kungälv och 

 Lilla Edets kommun.

För kontakt och offert 0709-50 94 88

KSB STÄD

säkerhetsbehov

Kinds Vakt, ditt 

lokala vaktbolag i Ale

0303 - 74 99 97

Vecka 42  •  2009  •  Utges av Alekuriren AB  •  Till samtliga hushåll och företag i Ale och Lilla Edet samt alla företag i Kun

En äkta husvagn!– Flytten av hyreshusen från Älvängen inleddes i torsdags
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Vecka 42  •  2010  •  Utges av Alekuriren AB  •  Till samtliga hushåll och företag i Ale och Lilla Edet samt alla företag i Kungälv

För kontakt och offert 0709-50 94 88

Vecka 10  •  2011  •  Utges av Alekuriren AB  •  Till samtliga hushåll och företag i Ale och Lilla Edet samt alla företag i Kun
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UF-mässa med framgångar 

för Ale gymnasium

Vecka 10  •  2011  •  Utges av Alekuriren AB  •  Till samtliga hushåll och företag i Ale och Lilla Edet samt alla företag i Kun
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Nytt och fräscht 
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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 88

KSB STÄD

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Lilla Edet

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

Lördagsöppet varje vecka!Telefonen är öppen för tidsbeställning lördagar kl 9-14

Nu är Gullimitt i centrum
Läs sid 11

Vecka 42  •  2012  •  Utges av Alekuriren AB  •  Till samtliga hushåll och företag i Ale och Lilla Edet samt alla företag i Kungälv

Vecka 42  •  2012  •  Utges av Al

Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. Leasing = samtliga priser utgår från ett restvärde om 30%, exkl moms.

Ford Transit Connect 

Dragkrok. Bränsledriven motor- och kupévärmare.
Ford Transit 260S (100 hk) 

Dragkrok. Bränsledriven motor- och kupévärmare.

Nya
transport- och personbilar

www.battrebil.se

JUST NU BRA PRISER PÅ LAGERBILAR!

RING 0303-960 96

Vecka 11 ger 
Alekuriren ut 
Fokus Företag 

på nytt!
En lokal näringslivsbilaga till samtliga 
hushåll i Ale-Lilla Edet samt till alla 
företag i Ale, Lilla Edet och Kungälv.

Har du något att berätta eller kanske 
erbjuda företagskollegor i närområdet?

Manusstopp torsdag 7 mars kl 12.
Annonser:  Kent Hylander, 0704-38 52 58, kent@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö, 0704-92 35 07, perra@alekuriren.se
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GÖTEBORG. Massor av 
mässor har det blivit 
genom åren.

Båtmässan är emel-
lertid det arrangemang 
där Repslagarmu-
seet känner sig mest 
hemma.

Årets upplaga utgör 
den artonde i ordningen.

Doften av tjära leder i år 
besökarna till F-hallen. Där 
finns Repslagarmuseets eld-
själar stationerade sedan i 
fredags kväll. Det var då smy-
ginvigningen av Båtmässan, 
som marknadsförs som den 
mest innehållsrika någonsin, 
ägde rum.

– Det är alltid lika roligt 
att vara på plats i Svenska 
Mässan. Här känner vi oss 
hemma, förklarade musei-
chef Börje Johansson som 
verkligen såg ut att trivas i 
folkvimlet.

Repslagningen med Bernt 
Larsson tilldrar sig alltid ett 
stort intresse. Montern fylls 
snabbt av nyfikna besökare 
som vill uppleva det genuina 
hantverket med egna ögon.

– Båtmässan sponsrar oss 
och vi känner en oerhörd 
tacksamhet över att ges möj-
lighet att få visa upp hur tra-

ditionell repslagning går till. 
Det skapar ett intresse för vår 
verksamhet och de som vill 
veta mera får anledning att 
besöka museet i Älvängen, 
säger Börje Johansson.

På fredgens så kallade 
VIP-kväll höll Föreningen 
Bevara Repslagarbanans 
ordförande, Lars-Gunnar 
Wallin, ett kort välkomst-
tal innan han lämnade över 
ordet till Monica Samuels-
son (S), vice ordförande i 
Kultur- och fritidsnämnden.

– Ni har under snart två 
decennier varit en av Ale 
kommuns absolut främsta 
ambassadörer, konstaterade 
Monica som uttryckte sin 
beundran över medlemmar-
nas engagemang och kun-
skap.

Båtmässan pågår under 
hela den här veckan och 
avslutas inte förrän på 
söndag kväll. Närmare 320 
företag, organisationer och 
myndigheter finns med på 
årets mässa – däribland Rep-
slagarmuseet.

– Ales repslagare har
intagit Båtmässan

Känner sig hemma även i Göteborg

I MÄSSHALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Börje Johansson från Repslagarmuseet hälsade välkommen till Repslagarmuseets monter på Båtmässan. Repslagningen 
tilldrog sig som alltid ett stort intresse.

Lars-Gunnar Wallin, ordförande i Föreningen Bevara Repsla-
garbanan.

Monica Samuelsson, vice 
ordförande i Kultur- och 
fritidsnämnden, invig-
ningstalade.

Repslagarmuseet är ett givet inslag på Båtmässan. I år fi nns 
kommunens stolta ambassadörer på plats i F-hallen.

Nya
person- och transportbilar

Nya FORD TRANSIT CUSTOM

BÄTTRE BIL
Nödingevägen 2, Nödinge

Tel: 0303-960 96
www.battrebil.se

Ford Transit Custom
Från 203 000 kr
För omgående leverans

”International Van of the Year 2013”

Till exempel:
UTAN KONTANTINSATS
48 månader
30% restvärde
Att betala: 3 619 kr/mån

20% KONTANT
48 månader
30% restvärde
Att betala: 2 617 kr/mån

Förslagen är exkl moms och administrativa avgifter.

Transit Custom – har klassens bästa bränsleekonomi, mycket tack vare bränslebesparande ECOnetic-tekniker som 
Auto-Start-Stop och Smart Regenerativ Laddning. En bekväm och tålig interiör gör din arbetsdag lättare – speciellt i 
hytten som blir ett mobilt kontor. Även lastutrymmet är bäst i klassen. Och oavsett om du väljer Skåp, Dubbelhytt i 

MP3/iPod- och telefonanslutning. OBS! Bilen på bilden är extrautrustad.

Boka tid för 
demo och 
provköring
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Torsdagar 14-18 Tel. 0730-64 89 00, Lunnavägen 6, Ala
E-post: lars@sturesspisar.se • www.sturesspisar.se
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Alla kampanj -
modeller hittar Du 
på www.contura.se

SPARA
upp till 
4.000:-

CONTURA 35T
Ord. pris från 32.900:-

JUST NU från 29.900:-

Spara 
3.000:-

STRÅLANDE
tider för dig som vill

SPARA

Världens mysigaste eluppror. 

Pris från 10.490 kr  

(ord. pris från 11.990 kr).

Just nu! 1.500 kr rabatt på alla våra 
spiskassetter till och med 28/2 2013.

keddy.se

Spara 
3.000:-

Kampanjpris 
19.900:-

Scanspis 64-4 

Rek. ord. pris 
22.900:-

GÄLLER T.O.M. 15 MARS 2013

KAMPANJ  PÅ  
                   DANSK  DESIGN DANISH HEATING IDEAS

STURES 
SPISAR AB

NÖDINGE. I början av 
januari öppnade den 
tredje av fyra avdel-
ningar på Backaviks 
äldreboende i Nödinge. 

Ännu har inget beslut 
tagits om den sista 
som fortfarande är 
stängd.

Måndagen den 17 september 
flyttade de första hyresgäs-
terna in på Backavik – Ales 
nya äldreboende på Klocka-
revägen i Nödinge, där det 
idag bor 30 personer. 

Just nu finns två avdel-
ningar för personer med 
somatiska, kroppsliga, sjuk-
domar och en demensavdel-
ning. 

Ännu står den sista avdel-

ningen tom i väntan på beslut 
från nämnden.

– Som det ser ut nu måste 
vi först hitta pengar för att 
kunna öppna en fjärde avdel-
ning. Den kommer att behö-
vas, men jag kan ännu inte 
säga när det blir, säger Boel 
Holgersson (C), ordförande 
i Omsorgs- och arbetsmark-
nadsnämnden. 

Enhetschefen Eva Lans 
Samuelsson tycker att man 
fått en bra start. 

– Det är en stor fördel att 
det är byggt så att det går att 
anpassa efter behovet. Nu 
återstår att se vilken sorts 
avdelning den sista blir när 
den öppnar.

ÄLVÄNGEN. Den 31-årige 
älvängenbo som har dömts 
till två och ett halvt års fäng-
else för våldtäkt mot barn 
har överklagat till Hovrät-
ten för Västra Sverige.

Rättegång kommer att 
hållas nästa vecka.

Mannen är också ankla-
gad för barnpornografi-
brott, då hans dator visade 
sig innehålla över 800 000 

bilder. Detta drivs som ett 
separat mål av chefsåklagare 
Thomas Ahlstrand.

– Jag kommer att väcka 
åtal inom en snar framtid, 
men jag äger inte riktigt 
den bollen än. Det är poli-
sen som först måste bli klar 
med sin omfattande utred-
ning, säger han till lokaltid-
ningen.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Tre av fyra avdelningar öppna

Backavik 
växer fram

Eva Lans Samuelsson, enhetschef på Backaviks äldreboende, 
tycker att man fått en bra start. 

Om den fjärde och sista avdelningen blir en demensavdelning eller en avdelning för personer med somatiska sjukdomar be-
slutas utefter hur behovet ser ut.

VW/MÅN
Fr 1 695 kr*

up!
Toppversionen high up! inkluderar även:

Bränsleförbrukning blandad körning 4,5 – 4,7 liter/100 km. CO
2
-utsläpp 105 – 108 g/km.  Miljöklass EU5. Bilen på bilden är extrautrustad.

31-åringen överklagar till Hovrätten
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ningar på Backaviks 
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terna in på Backavik – Ales 
nya äldreboende på Klocka-
revägen i Nödinge, där det 
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domar och en demensavdel-
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– Som det ser ut nu måste 
vi först hitta pengar för att 
kunna öppna en fjärde avdel-
ning. Den kommer att behö-
vas, men jag kan ännu inte 
säga när det blir, säger Boel 
Holgersson (C), ordförande 
i Omsorgs- och arbetsmark-
nadsnämnden. 

Enhetschefen Eva Lans 
Samuelsson tycker att man 
fått en bra start. 

– Det är en stor fördel att 
det är byggt så att det går att 
anpassa efter behovet. Nu 
återstår att se vilken sorts 
avdelning den sista blir när 
den öppnar.

ÄLVÄNGEN. Den 31-årige 
älvängenbo som har dömts 
till två och ett halvt års fäng-
else för våldtäkt mot barn 
har överklagat till Hovrät-
ten för Västra Sverige.

Rättegång kommer att 
hållas nästa vecka.

Mannen är också ankla-
gad för barnpornografi-
brott, då hans dator visade 
sig innehålla över 800 000 

bilder. Detta drivs som ett 
separat mål av chefsåklagare 
Thomas Ahlstrand.

– Jag kommer att väcka 
åtal inom en snar framtid, 
men jag äger inte riktigt 
den bollen än. Det är poli-
sen som först måste bli klar 
med sin omfattande utred-
ning, säger han till lokaltid-
ningen.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Tre av fyra avdelningar öppna

Backavik 
växer fram

Eva Lans Samuelsson, enhetschef på Backaviks äldreboende, 
tycker att man fått en bra start. 

Om den fjärde och sista avdelningen blir en demensavdelning eller en avdelning för personer med somatiska sjukdomar be-
slutas utefter hur behovet ser ut.
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up!
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2
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31-åringen överklagar till Hovrätten

2013  |   vecka 6  |   nummer 5  |   alekuriren 17SPORT

BOHUS. Seger num-
mer 15 bärgades i Ale 
Arena.

Utan att förta sig tog 
Surte en förkrossande 
seger.

Nu gäller det att 
börja varva upp.

Det talas inte så mycket om 
matchen som precis har spe-
lats. Siktet är redan inställt 
på det som komma skall. Om 
två matcher avgörs division 1 
västra, förhoppningsvis med 
en helt avgörande seriefinal 
på Otterstrand mot klassiska 
Otterbäcken.

– Vi är ganska säkra på att 
vinna de två matcher som 
återstår så nu försöker vi kon-
centrera oss på att slipa till 
detaljer i spelet. Det kommer 
bli tufft mot Otterbäcken och 
då gäller det att allt funkar. 
Till och från spelar vi rik-
tigt bra, men långa stunder 
tappar vi också 
fokus, säger 
Jens Samuels-
son vars form-
kurva har pekat 
brant uppåt hela 
säsongen. Mot Höjden blev 
han dessutom fyramålsskytt.

– Ja, det har lossnat och 
idag blev det en del konstmål. 
Det är kul och nu ska vi vässa 
formen till Otterbäcken. Den 
matchen ska vi bara vinna, det 
finns inget annat.

Berätta om 8-2-målet!
– Det var en passning från 

Tobbe (Tobias Magnus-
son Motéus). Jag tog emot 
i straffområdet och lycka-
des lyfta bollen över backen, 
snurrade runt och var plöts-
ligt fri med målvakten. Det 
såg nog rätt snyggt ut, säger 
Jens Samuelsson.

Surte tog som vanligt den 
här säsongen en tidig ledning 
med 2-0 efter nio minuter. 
I halvlek var det betryg-
gande 5-1 och med tanke på 
att Vildkatterna hittills har 
varit sina motståndare fysiskt 
överlägsna efter paus kändes 
matchen avgjord.

– Visst är det så, men vi 
försöker att inte prata så. 
Varje match måste vinnas 
och det gäller att hålla fokus 
på den uppgiften. Vi försöker 
dock att prata om saker som 
kommer att bli viktiga i fram-
tida matcher. Idag handlade 
det mycket om tålamod, att 
våga hålla i bollen och värdera 
våra framstötar, säger surte-
tränaren Robert Holmén.

Närmast väntar Sunvära 
borta på lördag och sedan 
Karlstad hemma innan det 
bär av till Otterbäcken.

Hur ska ni bära er åt för 
att vara som bäst när det 
gäller?

– Vi har självklart en plan 
för det. Våra rivaler på andra 
sidan älven har kanske spelat 
färdigt när vi kommer fram 
till den avgörande veckan och 
en träningsmatch mot elitse-
riemotstånd skulle vara bra 
för att höja tempot, funderar 
Robert Holmén.

BANDY

INNEBANDY

Division 1 västra
Surte BK – SK Höjden 12-4 (5-1)
Mål SBK: Jens Samuelsson 4, Chris-
toffer Ohlsson 4, Martin Östling 2, 
Johan Janebrink och Tommy Jöns-
son 1 vardera. Matchens kurrar: Jens 
Samuelsson 3, Daniel Bengtsson 2, 
Christoffer Ohlsson 1.

Surte BK 15 79 30
Otterbäcken 15 108 28
Kareby IS 15 12 16
Kållands BK 15 -9 14
Delta BK 14 -9 14
Slussens BK 15 -25 11
Skövde BK 15 -60 11
Karlstad Bandy 14 -5 10
SK Höjden 15 -41 7
Sunvära 15 -50 7

Division 2 Göteborg
Ale IBF – Marstrand 6-5 eft SD
Mål Ale: Alexander Sörensen 2, 
Christian Rönkkö, Oscar Frii, Niklas 
Karlsson och Mattias Hansson.
Matchens kurrar: Christian Wester-
lind 3,  Alexander Sörensen 2, Niklas 
Karlsson 1.

Billingsfors IBK 15 10 30
IK Zenith 14 32 27
Guldhedens IK 15 20 26
Lindås IBK 14 10 25
Sportlife Kungälv 15 7 22
Marstrand 15 -3 22
Öckerö 14 -9 22
Ale IBF 15 -12 22
Partille 14 -3 17
IBF Backadalen 13 -5 17
Mölndals IBF 15 -19 16
FBC Lerume 15 -28 11

Division 2 Göteborg damer
Ale IBF – Floda 1-3 (1-1,0-2,0-0)
Mål Ale: Victoria Eriksson. Matchens 
kurrar: Victoria Eriksson 3, Sofi a 
Skyberg 2, Cecilia Isberg 1.

Division 3 Göteborg damer
Stenungsunds IBK - Surte IS IBK   
3 - 5 (0-1,2-3,1-1)
Mål SIS IBK:  Malin Eriksson 2, Emme-
lie Södergren 2, Katja Kontio 1
Matchens kurrar: Emmelie 
Södergren 3, Malin Eriksson 2, Katja 
Kontio 1.
Kommentar: Surte IS IBK är fortfa-
rande obesegrade och toppar divi-
sion 3 Göteborg för damer. Faktum 
är att laget ännu inte har förlorat 
sedan omstarten för två år sedan. 
Vidare kan konstateras att skade-
förföljda Malin Eriksson återigen är 
med på plan – och i målprotokol-
let – precis som i fornstora dagar. 
I helgen besegrades serietvåan 
Stenungsund på bortaplan. Lördag 
23 februari vankas det derby mot 
tabelljumbon Skår i Bohushallen.

Segt, slappt och seger!

Skepplanda 
Sportskyttar 

håller ordinarie

ÅRSMÖTE
söndag 24 feb kl 14.00
i klubblokalen, Hålanda

Välkomna! 
/Styrelsen

Alvhems IK håller

ÅRSMÖTE
Söndag 9/2 kl 13.00

i klubblokalen
Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Kaffe med dopp.

Medlemmar hälsas välkomna!
Styrelsen

– Surte BK närmar sig seriefi nalen

Gigant. Jens Samuelsson blir bara bättre 
och bättre. Fyra fullträffar, samtliga spelmål, 
var alla resultatet av en fantastisk blick för 
spelet. Jens vill tillbaka till bandyallsven-
skan och om den stundande seriefi nalen mot 
Otterbäcken säger han; "Den ska vi bara 
vinna, det fi nns inget annat".

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Nils Sigurd bar lagkaptensbindeln med ära.

Två fyramålsskyttar. Christoffer Ohlsson och Jens Samuelsson är två riktigt heta vildkatter. De kommer behövas när Otter-
bäcken väntar i sista omgången, men innan dess ska Sunvära och Karlstad besegras.

BANDY
Division 1 Västra
Surte BK - SK Höjden 12-4 (5-1)



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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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 6/2. 

SPORTLIFE SKOLCUP

För 16:e 

året i rad

InnebandyNi har väl anmält er?

ULRICEHAMN. Nödinge 
SK:s handbollsdamer 
tog en övertygande 
bortaseger mot Ulrice-
hamn.

Ett bra formbesked 
inför veckans möte 
med serieledande ÖHK 
Göteborg.

– Det var roligt att 
samtliga spelare fi ck 
göra mål, att vi får 
igång anfallsspelet är 
helt avgörande, säger 
NSK-tränaren Mats 
Olofsson.

ÖHK Göte-
borg är 
obesegrade 
i damernas 
division två, 
men Nödinge är ett av få lag 
som har skakat om seriele-
darna. Höstens möte vann 
ÖHK med knappa 27-25. 
Sedan dess har NSK gått 
framåt och ser nu fram mot 
revansch.

– Det är ett mycket bra 
lag vi kommer att möta 
och vi måste spela på topp 
för att vinna. Framför allt 
så måste det lossna framåt. 
Försvarsspelet  har varit bra 
hela säsongen och det måste 
det självklart vara även mot 

ÖHK, säger Mats Olofsson.
Ulricehamn hade som 

väntat inget att sätta emot i 
torsdags. Det blev en behag-
lig resa för de blå eleganterna 
från Nödinge. Sara André-
asson fick återigen spela på 
linjen, då Sofia Olofsson 
har skadat handleden och Ida 
Poppen hade förhinder.

Sara på linjen
– Sara gjorde en mycket bra 
match och fångade många 
bollar. Linjespelet var fak-
tiskt riktigt bra när jag tänker 
efter. Annars är svårighe-

ten mot 
dessa lag att 
hålla uppe 
tempot. Det 
är lätt att 
slappna av 

och tappa fokus, men idag 
körde tjejerna bara på och vi 
visade verkligen att vi är ett 
betydligt bättre lag, summe-
rar Mats Olofsson som ser 
fram mot söndagsmatchen.

– Det är dessa matcher 
som är roliga. Det blir för-
hoppningsvis underhållande 
och det hade varit kul att 
bli första lag som besegrar 
ÖHK.

HANDBOLL
Division 2 västsvenska dam
Ulricehamn – Nödinge SK 13-29 
(6-17)
Mål NSK: Jessica Petersson 7, Ca-
trine Aronsson 5, Caroline Karlsson 
4, Elina Mathiasson 3, Sara Andréas-
son 3, Jenny Jensdottir 3, Johanna 
Bengtsson 2, Michaela Sjöstrand och 
Jessica Edler 1 vardera. Matchens 
kurrar: Sara Andréasson 2, Jessica 
Petersson 1.

ÖHK Göteborg 15 210 30
Drott 15 75 24
HK Aranäs 15 68 22
Backa HK 15 18 22
Nödinge SK 15 84 19
Östra Göteborg 14 30 17
IK Baltichov 15 10 12
HP Warta 15 -37 12
Borås HK 84 15 -68 6
HK Varberg 15 -75 6
Ulricehamn 15 -158 6
Torslanda HK 14 -157 2

Division 3 västsvenska västra
Wassarna – Ale HF 28-25
Mål Ale: Mikael Wahlgren 8, Kim 
Sandberg 4, Simon Liljeblad 3, 
Mikael Forsberg 3, Johan Lövström 
2, Anton Thunberg 2, Viktor Berle 2, 
Marcus Hylander 1. Matchens kurrar: 
Saudi 2, Simon Liljeblad 1.

Hisingen/Torslanda 19 134 35
IK Baltichov 19 80 28
Halmstad HP 19 83 26
HK Hök 17 76 25
IK Celtic 19 27 24
Rya HF 18 48 23
Mölndals HF 19 -20 20
Västra Frölunda 18 33 17
Ale HF 18 -36 12
Wassarna 18 -130 10
Kärra HK 18 -63 7
Särökometerna 18 -110 6
Östra Göteborg 18 -122 5

HANDBOLL
Division 2 västsvenska västra dam
Ulricehamn – Nödinge SK 13-29 (6-17)

Ny storseger för NSK

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Nu ska serieledarna få sig en match

Sara Andréasson har fått ta klivet in på sex meter och i Sofi a Olofssons frånvaro har NSK 
fått en ny linjespringare.           Arkivbild: Per-Anders Klöversjö
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BANDYFEST

VS.

SKARPE NORD

IFK Kungälv

ONSDAG 6 FEBRUARI 19:00

Vetlanda BK

GRA
TIS

 IN
TRÄ

DE

Anja Björklund från Sålanda, Jennifer Knutsson, Skepplanda, och Elina Larsson, Lödöse, 
var i söndags med och tog hem guldet i tjejernas distriktsturnering i GP-Pucken med 
Team Västergötland. Finalmatchen, som spelades i Frölundaborg, vanns mot Östergötland 
med 7-2. Anja, Jennifer och Elina spelar till vardags i Trollhättans Hockeyklubb.

Guld till Västergötland i GP-Pucken

- Älska handboll

Mer info på hemsidan 

www.laget.se/alehf

Välkomna!

MATCHER
Ale gymnasium

Herr div 3, 15.45 
Ale HF - Mölndal

Älvängen Kulturhus
Dam div 5, 17.00 

Ale HF - Heid

Söndag 10 februari

www.laget.se/aleibf

Matchvärd:

Onsdag 13/2 Bohushallen
Div 2 herr 20.00

Ale IBF - FBC Lerum 

Div 2 dam 20.00
Ale IBF - FBC Lerum

–Dags att anmäla sig 

till SKOLCUPEN 2013

Torsdag 14/2 Alegymnasium

BOHUS. Ale IBF:s da-
mer var inte att känna 
igen i söndags.

Floda IBK kunde utan 
att anstränga sig spela 
hem segern.

Hemmalaget för-
sökte inte ens komma i 
kontakt.

Seriefyran Ale IBF tog i 
B o h u s h a l l e n 
emot Floda som 
fram till sönda-
gens match bara 
hade fem segrar 
i bagaget. Efter en oavgjord 
första period, där Victoria 
Eriksson kvitterade i slut-
minuten tog gästerna över i 
mittperioden. Trots att hem-
mamålvakten Sofia Skyberg 
storspelade lyckades Floda 
skaffa sig 1-3 inför avgöran-
det. Bohushallen förväntade 
sig en våldsam offensiv, men 
poängjakten uteblev. Laget 
tog inte ens ut målvakten i ett 
försök att nå kvittering.

– Ja, i efterhand borde vi 
kanske gjort ett försök, men 
jag kände inte att vi var på 

gång. Vi skapade inget tryck 
och inga klara målchanser. 
Jag vet inte riktigt vad det 
är. Vi är väldigt upp och ner, 
säger Aletränaren Jan Pet-
tersson med en dags distans.

Förlusten medförde att 
Ale tappade mark i kampen 
om de främsta placeringarna. 
Med en trepoängare hade 
laget haft kontakt lagom inför 
mötet med serieledande IBK 

Göteborg nu på söndag. För 
Angelica Andréasson ser 
det ut att vara färdigspelat. 
Knät kräver troligtvis opera-
tion och rehabiliteringen är 
lång.

– Väldigt tråkigt för Ang-
elica, suckar Jan Pettersson 
som också hade Lena Lönn-
roth och Emma Gunnars-
son på frånvarolistan.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Victoria Eriksson var inte bara målskytt i söndags, hon var 
också överlägset bästa hemmaspelare.

Ales damer gick inte att känna igen

INNEBANDY
Division 2 Göteborg damer
Ale IBF - Floda IBK 1-3 (1-1,0-2,0-0)

BOHUS. Derbyt mot 
Marstrand blev precis 
lika spännande och 
ovisst som förväntat.

Ale IBF vände under-
läge till tvåmålsledning 
för att sedan tappa 
densamma.

Bonuspoängen fi xade 
notoriske målskyt-
ten Christian Rönkkö i 
förlängningen.

Matcher mot Marstrand 
räknas i innebandysam-
manhang för derbyn. Det är 
prestigeladdade möten som 
alltid bjuder på lite extra 
nerv. Söndagskvällens drabb-
ning utgjorde inget undan-
tag. Ale inledde piggt och var 
trots en utvisning i början 
av matchen närmast ett led-
ningsmål när Marstrand tog 
vara på en snabb omställning 
och gjorde 0-1. I början av 
andra perioden satte de även 
0-2 efter ett frislag som via 
en Alefot gick i mål. Led-
ningen var inte motiverad 
och Ale kunde också helt 
rättvist reducera redan i 

nästa anfall. Johan Olssons 
skottretur rakade Oscar Frii 
in, men Marstrand hade fått 
energi och 1-3 var en ny 
projektil i bortre krysset. 
Underläget till trots fanns 
det ändå en tydlig färdrikt-
ning i matchen. Ale växte sig 
allt starkare och i takt med 
ett starkare självförtroende 
letade sig backen Alexander 
Sörensen sig upp i banan. 
Två gånger fick han äran 
att prickskjuta i mer eller 
mindre öppen bur. Efter två 
perioder stod det 3-3 och det 
var med mersmak för hem-
malaget.

Det blev en flygande start 
på tredje perioden. Mattias 
Hansson skickade in 4-3 
omgående och tre minuter 
senare satte blott 16-årige 
Niklas Karlsson 5-3. Nu 
blev det gästernas tur att ta 
revansch. Marstrand kav-
lade upp ärmarna och fick 
ganska snabbt in en reduce-
ring. När halva slutperioden 
var spelad hade de också 
kvitterat. Matchen kom att 
avgöras i förlängning som så 

många gånger tidigare. Här 
behövde Christian Rönkkö 
bara en och en halv minut 
på sig innan han placerade 
in 6-5.

Nu väntar matcher mot 
först serieledande Billings-
fors och sedan tabelljumbon 
FBC Lerum.

Christian Rönkkö avgjorde derbyt mot Marstrand genom att placera in 6-5 i förlängningen.

Alexander Sörensen, Ales 
utmärkte försvarare, visade 
även prov på målfarlighet 
och noterades för två ele-
ganta fullträffar.

Bonuspoäng till Ale IBF

INNEBANDY
Division 2 Göteborg
Ale IBF - Marstrand 6-5 eft SD

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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www.laget.se/alehf

Välkomna!

MATCHER
Ale gymnasium

Herr div 3, 15.45 
Ale HF - Mölndal

Älvängen Kulturhus
Dam div 5, 17.00 

Ale HF - Heid

Söndag 10 februari

www.laget.se/aleibf

Matchvärd:

Onsdag 13/2 Bohushallen
Div 2 herr 20.00

Ale IBF - FBC Lerum 

Div 2 dam 20.00
Ale IBF - FBC Lerum

–Dags att anmäla sig 

till SKOLCUPEN 2013

Torsdag 14/2 Alegymnasium

BOHUS. Ale IBF:s da-
mer var inte att känna 
igen i söndags.

Floda IBK kunde utan 
att anstränga sig spela 
hem segern.

Hemmalaget för-
sökte inte ens komma i 
kontakt.

Seriefyran Ale IBF tog i 
B o h u s h a l l e n 
emot Floda som 
fram till sönda-
gens match bara 
hade fem segrar 
i bagaget. Efter en oavgjord 
första period, där Victoria 
Eriksson kvitterade i slut-
minuten tog gästerna över i 
mittperioden. Trots att hem-
mamålvakten Sofia Skyberg 
storspelade lyckades Floda 
skaffa sig 1-3 inför avgöran-
det. Bohushallen förväntade 
sig en våldsam offensiv, men 
poängjakten uteblev. Laget 
tog inte ens ut målvakten i ett 
försök att nå kvittering.

– Ja, i efterhand borde vi 
kanske gjort ett försök, men 
jag kände inte att vi var på 

gång. Vi skapade inget tryck 
och inga klara målchanser. 
Jag vet inte riktigt vad det 
är. Vi är väldigt upp och ner, 
säger Aletränaren Jan Pet-
tersson med en dags distans.

Förlusten medförde att 
Ale tappade mark i kampen 
om de främsta placeringarna. 
Med en trepoängare hade 
laget haft kontakt lagom inför 
mötet med serieledande IBK 

Göteborg nu på söndag. För 
Angelica Andréasson ser 
det ut att vara färdigspelat. 
Knät kräver troligtvis opera-
tion och rehabiliteringen är 
lång.

– Väldigt tråkigt för Ang-
elica, suckar Jan Pettersson 
som också hade Lena Lönn-
roth och Emma Gunnars-
son på frånvarolistan.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Victoria Eriksson var inte bara målskytt i söndags, hon var 
också överlägset bästa hemmaspelare.

Ales damer gick inte att känna igen

INNEBANDY
Division 2 Göteborg damer
Ale IBF - Floda IBK 1-3 (1-1,0-2,0-0)

BOHUS. Derbyt mot 
Marstrand blev precis 
lika spännande och 
ovisst som förväntat.

Ale IBF vände under-
läge till tvåmålsledning 
för att sedan tappa 
densamma.

Bonuspoängen fi xade 
notoriske målskyt-
ten Christian Rönkkö i 
förlängningen.

Matcher mot Marstrand 
räknas i innebandysam-
manhang för derbyn. Det är 
prestigeladdade möten som 
alltid bjuder på lite extra 
nerv. Söndagskvällens drabb-
ning utgjorde inget undan-
tag. Ale inledde piggt och var 
trots en utvisning i början 
av matchen närmast ett led-
ningsmål när Marstrand tog 
vara på en snabb omställning 
och gjorde 0-1. I början av 
andra perioden satte de även 
0-2 efter ett frislag som via 
en Alefot gick i mål. Led-
ningen var inte motiverad 
och Ale kunde också helt 
rättvist reducera redan i 

nästa anfall. Johan Olssons 
skottretur rakade Oscar Frii 
in, men Marstrand hade fått 
energi och 1-3 var en ny 
projektil i bortre krysset. 
Underläget till trots fanns 
det ändå en tydlig färdrikt-
ning i matchen. Ale växte sig 
allt starkare och i takt med 
ett starkare självförtroende 
letade sig backen Alexander 
Sörensen sig upp i banan. 
Två gånger fick han äran 
att prickskjuta i mer eller 
mindre öppen bur. Efter två 
perioder stod det 3-3 och det 
var med mersmak för hem-
malaget.

Det blev en flygande start 
på tredje perioden. Mattias 
Hansson skickade in 4-3 
omgående och tre minuter 
senare satte blott 16-årige 
Niklas Karlsson 5-3. Nu 
blev det gästernas tur att ta 
revansch. Marstrand kav-
lade upp ärmarna och fick 
ganska snabbt in en reduce-
ring. När halva slutperioden 
var spelad hade de också 
kvitterat. Matchen kom att 
avgöras i förlängning som så 

många gånger tidigare. Här 
behövde Christian Rönkkö 
bara en och en halv minut 
på sig innan han placerade 
in 6-5.

Nu väntar matcher mot 
först serieledande Billings-
fors och sedan tabelljumbon 
FBC Lerum.

Christian Rönkkö avgjorde derbyt mot Marstrand genom att placera in 6-5 i förlängningen.

Alexander Sörensen, Ales 
utmärkte försvarare, visade 
även prov på målfarlighet 
och noterades för två ele-
ganta fullträffar.

Bonuspoäng till Ale IBF

INNEBANDY
Division 2 Göteborg
Ale IBF - Marstrand 6-5 eft SD

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Lördagen den 26 ja-
nuari lämnade en buss 
Bohushallen fullastad 

med tävlingssugna friidrot-
tare och coachande idrotts-
föräldrar. Målet var Norr-
köping där 15 ungdomar 
skulle vara med i tävlingen 
Norrköping Indoor Games 
i årets SM-arena,Stadium 
Arena. Det var en härlig 
stämning i bussen och efter 
några timmar kom vi fram 
till vårt övernattningsställe 
Kapten Bille´s vandrarhem, 
där maten stod framdukad. 
Sedan var det gemenskap 
innan det var dags att ladda 
kropparna med sömn inför 
morgondagens tävling.

Klockan kvart i sju ser-
verades det frukost och 
sedan var det en kort resa till 
arenan. När vi kom in i hallen 
så fylldes alla av energi av att 
se denna stora och fantastiska 
friidrottsanläggning. De 
första som började var flickor 
9 år, som skulle springa 60 
meter. Här hade vi med fem 
duktiga tjejer (Emma Hans-
son, Emma Krantz, Emma 
Norrman, Ida Skorupa och 
Tilde Aleberg). Det blev 
uppvärmning direkt för dessa 
tjejer efter att nummerlappen 
var på plats. Sedan pågick 
tävlingen hela dagen fram 
till klockan 17 då bussen stod 
redo att köra hem oss till 
Bohushallen.

Hur gick det då för alla? 
Jo, alldeles lysande! Vi hade 
mängder av personbästa och 
finalplatser, samt fina place-
ringar. Simon Aleberg kom 
trea i kula P13, Leo Carls-
son kom etta på 60 m P9, 
etta i kula P10 och tvåa på 
600 m P9. Linnea Persson 
kom trea i kula F10, Emma 
Krantz kom tvåa på 600 m 
F9. Tilde Aleberg kom trea 
på 600 m F9.

Det största som hände 

för vår klubb var att vår klart 
bästa friidrottare Markus 
Menander kvalade in till 
Götalands Mästerskapen 
genom att ta 1,54 i höjd (per-

sonbästa) och han segrade på 
den höjden i P14. Han satte 
även ett trevligt personbästa i 
längd, 4,84 m, som han vann 
på i P14. Som om inte det 

vore nog så vann han även 
kula för P14.

Per Carlsson
Bohus IF
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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

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 9 par. Medel var 72 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Elsa Persson/Rikard Johansson   89
2. Rolf Frössling/Karl-Axel Karlsson  83
3. Karl-Eric Nilsson/Lars Kopp        72
    Bertil Hansson/Thomas Elfving
    Raimo Penttilä/Bo Severinsson

Stora framgångar för Bohus IF Friidrott

Bohus IF:s duktiga friidrottare som fanns med på Norrköping Indoor Games.

ANGERED. Det var fl er 
ordinarie startspelare 
som var borta än när-
varande.

Ett sargat Ale HF 
bjöd ändå hårt mot-
stånd.

Till sist var Wassarna 
dock för vassa.

Det var match som Ale 
HF:s herrar mycket väl hade 
kunnat vinna, men med ton-
givande spelare som Joakim 
S a m u e l s -
son, Peter 
W e l i n , 
N i c l a s 
E r i c s s o n , 
M a t h i a s 
Johansson och Niklas 
Bernhardtz på frånvaro-
listan blev det ett omöjligt 
uppdrag.

– Det var en mardröms-
lördag. Telefonen gick varm 
med återbud. Skador, skid-
resor och sjukdomar – allt 
på en och samma gång. Med 
hänsyn till det är jag stolt 
över att killarna som kom gav 
Wassarna riktigt hårt mot-
stånd. Matchen avgjordes 
först i slutminuten, berättar 
tränare Kim Wahlgren som 
tvingades sitta ombytt och 
faktiskt avslutade matchen 
på plan.

– Jag fick gå in på kanten 
de sista tre minuterna. Nästa 
år hoppas jag kunna satsa 
fullt och vara med i laget.

I Ale HF pratar man redan 
om nästa år. Säsongen som 
det bara återstår sex matcher 
av har inte levt upp till för-

väntningarna.
– Nej, jag tycker vi har 

ett spelarmaterial som är 
betydligt bättre än tabell-
placeringen. Vi har varit för 
ineffektiva och problemet 
bottnar i inställningen till 
träning. Kapaciteten finns, 
men det krävs lite mer för att 
få ut det, menar Kim Wahl-
gren.

Han fick återigen lita på 
sina skickliga juniorer Simon 
Liljeblad och Johan Löv-

gren på nio 
meter, där 
också Kim 
S a n d b e r g 
var tillbaka 
efter skada. 

Ale hämtade in ett sexmåls-
underläge i andra halvlek 
efter att ha punktmarkerat 
Wassarnas duktiga spelför-
delare. När en minut åter-
stod hade Ale läge att kvit-
tera, men missade. Hemma-
laget kunde istället dryga ut 
ledningen.

– Det var nära, men vi var 
lite för tunna idag. All heder 
till killarna som aldrig gav 
upp och verkligen gav sig 
själva en chans, avslutar Kim 
Wahlgren.

Det finns fortfarande möj-
lighet att runda av säsongen 
stilfullt. Spelprogrammet 
innehåller både seriens bästa 
lag Hisingen/Torslanda och 
de betydligt mer humana 
motståndarna i Östra Göte-
borg och Särökometerna.

Wassarna 
för vassa 
för Ale HF

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Wassarna – Ale HF 28-25

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Mikael Wahlgren bäst i ett sargat Ale HF som föll mot Was-
sarna.             Arkivbild: Allan Karlsson

Huvudsponsorer www.laget.se/nodingesk

Välkomna!
MATCHSPONSOR

Ale Torg

Ale Torg

VECKANS MATCHER 
Söndag 10/2 - Ale Gymnsium

Ddiv2 14.00 Nödinge - ÖHK Göteborg
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Kühlungsborn
4 dagar i Nordtyskland
Hotel Polar-Stern ★★★  
Besök den gamla badorten 
Kühlungsborn vid Mecklenburg-
Vorpommerns Östersjökust med 
den klassiska badbryggan som 
är öppen året runt. Hotellet är 
byggt i jugendstil från stadens 
storhetstid runt 1900 då ett 
flertal sommarpalats dök upp 
längs havet. Hotellet ligger med 
utsikt över havet, och endast 50 
meter från strandpromenaden, 
där värden har specialiserat sig 
på skotsk kultur och historia och 
har hela 50 märken inom skotsk 
whisky i hotellets bar. Besök his-
toriska Wismar eller Schwerin 
med sitt törnrosaslott vid sjön.

Pris per person i dubbelrum 

1.549:-
Pris utan reskod 1.699:- 

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 28/4 2013. 

 

Inkl. 1 whisky/
vinprovning 

(t.o.m. 31/3 2013)

Hotel Polar-Stern OBS: Kuravgift 1 EUR per vuxen/dygn. 

endast 1.999:-

endast 2.499:- 

Vinsemester i Alsace
6 dagar i Frankrike

B W Grand Hotel Bristol   
I hjärtat av den vackra staden 
Colmar finner  ni ert flotta hotell 
på gångavstånd från den mest 
pittoreska stadsdelen ’Petite 
Venise’. 

Pris per person i dubbelrum

från 3.449:-

Ankomst: Söndagar 16/6-
20/10 2013. 

Grand Hotel Bristol

OBS: Turistskatt EUR 0,70 per person/dygn. 

Göteborg
3 dagar i centrum

Clarion Collection Hotel Odin ★★★★  
Göteborg har alltid haft en härlig storstadsstämning över sig, och 
samtidigt ’go’ och trevlig. Strax intill centralstationen finner ni det 
4-stjärniga Hotel Odin som ligger inom gångavstånd till många av 
stadens alla nöjen. 

Foto: Kjell Holmer

Pris per person i dubbelrum 

1.149:-

Ankomst: Valfri 8-22/2 samt fre 
t.o.m. 21/6 2013. 
 

 
endast 599:- 

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

ALE. Ales skolungdomar har 
mycket kul att se fram emot 
under sportlovet.

Givna klassiker varvas med 
nya inslag.

– Händer löper som lite av 
en röd tråd i programmet, 
säger kultursekreterare Lisa 
Haeger.

Huruvida det blir ett vintrigt sport-
lov eller inte återstår att se. Finns det 
bara tillräckligt med snö så kommer 
det att erbjudas skidåkning på läng-
den i Dammekärr där OK Alehof 
har sin konstsnöslinga. Alebackens 
SK låter meddela att pisten i Alafors 
kommer att hålla öppet varje dag, 
även en del kvällar.

Snö eller regn, kyla eller solsken, 
spelar ingen roll för museets klas-
siska aktiviteter. Måla på glas sker 
traditionsenligt på Glasbruksmu-
seet tisdag och onsdag medan Bernt 
Larsson slår rep i Älvängen torsdag 
och fredag.

– Jag har gjort detta i femton år, 
men det är fortfarande lika roligt 

och barnen tycks uppskatta det. Jag 
hoppas på god uppslutning på Rep-
slagarmuseet det här lovet också, 
säger Bernt Larsson.

Ett annat hantverk som praktise-
ras är tovning. Eva Thorén gästar 
Skepplanda bibliotek (måndag) och 
Surte bibliotek (onsdag). Besökarna 
får prova på att tova med såpa och 
vatten. Deltagarna kan göra djur, 
tomtar eller andra figurer.

Årets sportlovsföreställning äger 
rum i Ale gymnasiums tv-studio på 
onsdagen. Rubriken är: ”Det händer 
med händer”.

– Det är en musikföreställning 
som innehåller fingervirkning, rep-
broderi, knopar och kabelflätning. 
Här möts handarbete, dans och 
musik på ett spektakulärt sätt, säger 
Lisa Haeger.

Simhallen i Skepplanda och Ale 
Arena i Bohus har generösa öppet-
tider under sportlovet. Medborgar-
husets bio har laddat upp med flera 
sevärda filmer. Detsamma gäller för 
Barnfilmklubben i Nödinge.

– Jag vet också att det planeras 
för en hel del roliga saker 
på fritidsgårdarna runtom i 
kommunen. Ales ungdomar 
kan välja och vraka bland lov-
aktiviteterna, avslutar Lisa 
Haeger.

JONAS ANDERSSON

Sportlovsföreställningen ”Det händer med händer” visas i Ale gymnasiums 
tv-studio onsdagen den 13 februari.

Mycket som händer på sportlovet

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
Matbiljett: 140 kr

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Ego

Ons 6 feb kl 19 INSTÄLLD

Välkomna!

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

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0

Tel 020-902090

TRE AV  
FYRA BARN  
ÖVERLEVER 
CANCER
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Kühlungsborn
4 dagar i Nordtyskland
Hotel Polar-Stern ★★★  
Besök den gamla badorten 
Kühlungsborn vid Mecklenburg-
Vorpommerns Östersjökust med 
den klassiska badbryggan som 
är öppen året runt. Hotellet är 
byggt i jugendstil från stadens 
storhetstid runt 1900 då ett 
flertal sommarpalats dök upp 
längs havet. Hotellet ligger med 
utsikt över havet, och endast 50 
meter från strandpromenaden, 
där värden har specialiserat sig 
på skotsk kultur och historia och 
har hela 50 märken inom skotsk 
whisky i hotellets bar. Besök his-
toriska Wismar eller Schwerin 
med sitt törnrosaslott vid sjön.

Pris per person i dubbelrum 

1.549:-
Pris utan reskod 1.699:- 

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 28/4 2013. 

 

Inkl. 1 whisky/
vinprovning 

(t.o.m. 31/3 2013)

Hotel Polar-Stern OBS: Kuravgift 1 EUR per vuxen/dygn. 

endast 1.999:-

endast 2.499:- 

Vinsemester i Alsace
6 dagar i Frankrike

B W Grand Hotel Bristol   
I hjärtat av den vackra staden 
Colmar finner  ni ert flotta hotell 
på gångavstånd från den mest 
pittoreska stadsdelen ’Petite 
Venise’. 

Pris per person i dubbelrum

från 3.449:-

Ankomst: Söndagar 16/6-
20/10 2013. 

Grand Hotel Bristol

OBS: Turistskatt EUR 0,70 per person/dygn. 

Göteborg
3 dagar i centrum

Clarion Collection Hotel Odin ★★★★  
Göteborg har alltid haft en härlig storstadsstämning över sig, och 
samtidigt ’go’ och trevlig. Strax intill centralstationen finner ni det 
4-stjärniga Hotel Odin som ligger inom gångavstånd till många av 
stadens alla nöjen. 

Foto: Kjell Holmer

Pris per person i dubbelrum 

1.149:-

Ankomst: Valfri 8-22/2 samt fre 
t.o.m. 21/6 2013. 
 

 
endast 599:- 

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

ALE. Ales skolungdomar har 
mycket kul att se fram emot 
under sportlovet.

Givna klassiker varvas med 
nya inslag.

– Händer löper som lite av 
en röd tråd i programmet, 
säger kultursekreterare Lisa 
Haeger.

Huruvida det blir ett vintrigt sport-
lov eller inte återstår att se. Finns det 
bara tillräckligt med snö så kommer 
det att erbjudas skidåkning på läng-
den i Dammekärr där OK Alehof 
har sin konstsnöslinga. Alebackens 
SK låter meddela att pisten i Alafors 
kommer att hålla öppet varje dag, 
även en del kvällar.

Snö eller regn, kyla eller solsken, 
spelar ingen roll för museets klas-
siska aktiviteter. Måla på glas sker 
traditionsenligt på Glasbruksmu-
seet tisdag och onsdag medan Bernt 
Larsson slår rep i Älvängen torsdag 
och fredag.

– Jag har gjort detta i femton år, 
men det är fortfarande lika roligt 

och barnen tycks uppskatta det. Jag 
hoppas på god uppslutning på Rep-
slagarmuseet det här lovet också, 
säger Bernt Larsson.

Ett annat hantverk som praktise-
ras är tovning. Eva Thorén gästar 
Skepplanda bibliotek (måndag) och 
Surte bibliotek (onsdag). Besökarna 
får prova på att tova med såpa och 
vatten. Deltagarna kan göra djur, 
tomtar eller andra figurer.

Årets sportlovsföreställning äger 
rum i Ale gymnasiums tv-studio på 
onsdagen. Rubriken är: ”Det händer 
med händer”.

– Det är en musikföreställning 
som innehåller fingervirkning, rep-
broderi, knopar och kabelflätning. 
Här möts handarbete, dans och 
musik på ett spektakulärt sätt, säger 
Lisa Haeger.

Simhallen i Skepplanda och Ale 
Arena i Bohus har generösa öppet-
tider under sportlovet. Medborgar-
husets bio har laddat upp med flera 
sevärda filmer. Detsamma gäller för 
Barnfilmklubben i Nödinge.

– Jag vet också att det planeras 
för en hel del roliga saker 
på fritidsgårdarna runtom i 
kommunen. Ales ungdomar 
kan välja och vraka bland lov-
aktiviteterna, avslutar Lisa 
Haeger.

JONAS ANDERSSON

Sportlovsföreställningen ”Det händer med händer” visas i Ale gymnasiums 
tv-studio onsdagen den 13 februari.

Mycket som händer på sportlovet

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
Matbiljett: 140 kr

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Ego

Ons 6 feb kl 19 INSTÄLLD

Välkomna!

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

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0

Tel 020-902090

TRE AV  
FYRA BARN  
ÖVERLEVER 
CANCER
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NÖDINGE. På söndag 
bjuder Teaterföreningen 
i Ale in till årets första 
arrangemang.

Storpublik väntas till 
Ale gymnasium.

”Vart tog alla hundar 
vägen?” är en hyllning 
till Hasse & Tage.

Föreställningen ”Vart tog 
alla hundar vägen?” speg-
lar Hasse & Tages produk-
tion med sketcher, sånger 

och revynummer, alltifrån 
premiären 1962 på Gröna 
Lund med ”Gröna Hund” 
till ”Under Dubbelgöken” 
på Berns 1979.

– Vi får bland annat höra 
godbitar som ”Rågsved”, 
”Var blev ni av?” samt Tages 
monolog om ”Sannolikhet”, 
förklarar Margareta Nilson, 
ordförande i Teaterfören-
ingen i Ale.

Det är en ny uppsätt-
ning från i höstas som visas 

i Ale. För regin svarar ingen 
mindre än Peter Harry-
son, som också medverkar 
på scenen. Vi får också stifta 
bekantskap med Ann Kris-
tin Hedmark och Leif Gel-
lerfalk.

– Klassisk och tidlös 
underhållning utlovas, säger 
Margareta Nilson.

Hasse & Tage hyllas i Ale gymnasium

Ann Kristin Hedmark och Leif Gellerfalk medverkar i föreställningen ”Vart tog alla hundar 
vägen?” som visas i Ale gymnasium nu på söndag.                                 Foto: Jonas Backman

STARRKÄRR. Är det kanske 
Sveriges bästa flick-, goss- och 
ungdomskör? Nu på söndag 
gästar Göteborgs Domkyrkas 
Flick-, goss- och ungdomskö-
rer Starrkärrs kyrka.

Göteborgs Domkyrkas 
Goss- och flickkörer är en 
del av ”Musik i Domkyrkans” 
stora körverksamhet. Sam-
manlagt sjunger cirka 160 
barn och ungdomar i någon 
av de sju olika körgrupperna 
eller i gruppen för pojkar i 
målbrottet. De arbetar med 
att pedagogiskt utveckla sång 
och musikalitet från 8 år 
och uppåt och varje år prov-
sjunger närmare 150 barn och 
ungdomar till körerna.

Alla körerna sjunger 
regelbundet vid konserter 
och högmässor och de äldre 
grupperna har dessutom egen 
konsert- och turnéverksam-
het. Musikaliska Goss- och 

flickkörerna strävar mot att 
låta barn och unga musi-
cera i olika sammanhang 
på hög nivå. För att uppnå 
dessa musikaliska mål satsar 
de medverkande mycket tid 
och engagemang. I gengäld 
når sångarna en tillfredsstäl-
lelse över att förbereda och 
genomföra konserter i sam-
manhang där de får komma 
till sin rätt.

De har också utbyte med 
andra barn- och ungdoms-
körer från Sverige och från 
andra länder, såsom Lunds 
Domkyrkas Gosskör, körer 
från Adolf Fredrik i Stock-
holm, Hjo kyrkas Ungdoms-
kör, Schola Juvenil och Maria 
Guinand från Venezuela och 
Hamilton Childrens Choir 
från Kanada.

Under åren har Goss- och 
flickkörerna medverkat i en 
mängd olika sammanhang, de 

flesta unika men några kon-
serter återkommer år efter år.

Gustavi Ungdomskör är 
Göteborgs Domkyrkas ung-
domskör och består av killar 
och tjejer i åldrarna 15-20 år. 
De flesta av de cirka 35 unga 
sångarna började sjunga i 
Domkyrkans goss- och flick-
körer redan som åttaåringar. 
Kören har en hög ambitions-
nivå och verksamhetsgrad 
med konserter och högmäs-
sor i Domkyrkan och på andra 
platser samt intensivdagar, 
festivaler och körtävlingar.

Repertoaren, som består 
både av körmusik a cappella 
och större verk, innehåller 
ett musikaliskt brett spektra, 
både sakral och profan. Nu 
ges aleborna chansen att 
lyssna till vacker sång när det 
celebra sällskapet intar Starr-
kärrs kyrka på söndag.

❐❐❐

Vacker körsång i Starrkärrs kyrka

Överenskommelsen mellan 
SPF Alebygden om att pen-
sionärer som är stamkunder 
på ICA Kvantum i Nödinge 
skall få fem procent på det de 
handlar under tre onsdagar i 
månaden har blivit en succé. 
Det gäller såväl för affären 
som för kunderna. Nu kon-
centrerar man sina inköp till 
ett tillfälle och affären får en 
bättre spridning på kund-
tillströmningen. I onsdags 
eftermiddag fortsatte SPF 

Alebygdens styrelse sitt sam-
manträde på ICA. Alla var 
där och kunde man få önska 
så vore det ett bord och några 
stolar.

På onsdagen samlades 18 
vandrare i Älvängen trots 11 
minusgrader. Under Gösta 
Mårdborgs ledning gick 
vi upp till Maden. I vacker 
rimfrostig natur fortsatt vi 
till Torp och vidare till Utby. 
Här hälsade vi på Lasse och 
Gullveig Johannesson. Vi 

fick dock tacka nej till kaffe 
då vi hade inmundigat detta 
i en naturskön miljö. Vi mis-
sade pendeltåget vid resecen-
trum och tog istället bussen 
via Starrkärr till Nödinge. 
Gösta fick mycket beröm för 
vandringen. De flesta hade 
aldrig varit i dessa trakter 
tidigare.

Årsmötet äger rum i Med-
borgarhuset den 6 februari.

Lennart Mattsson

Aktuellt från SPF Alebygden

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

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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www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Starrkärrs kyrka
Musikgudstjänst 

10 februari kl. 18.00

Göteborgs Domkyrkas 
flick-, goss- och ungdomskör

under ledning av Petter Ekberg.

Ackompanjemang: Sabina Nilsson

Fri entré!

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

”Se vi gå upp till Jerusalem…”
Fastlagssöndagen den 10 februari
Surte kyrka Gudstjänst kl. 11.oo H  Hultén
Nödinge kyrka Mässa kl. 17.oo  H Hultén
Sång av medlemmar ur Blue´n Joy
Bohus Servicehus Gudstjänst kl.15.oo H Hultén
 
Askonsdagen den 13 februari
Nödinge kyrka
Askonsdagsmässa kl. 18.oo H Hultén

Onsdagsträff 13 februari
Surte församlingshem kl 14.00
Diakon Elise Friman – Reseskildring. Fika.

Alla är välkomna!

Det är sant att pensionärer har fullt upp om 
de vill. I vår förening har vi massor med akti-
viteter och är öppna för förslag på nya. Alla 
intressen tillvaratas. Det är bara fantasin som 
bromsar.

Många känner att när 65 eller 67-årsdagen 
närmar sig är man för ung för att gå med i 
pensionärsorganisation. Så fel tänkt! Det 
trevliga är att man har samma erfarenheter 
av livet, och det man kanske funderat över att 
vilja fördjupa sitt intresse i kan tillfredsställas i 
en PRO-förening där din röst verkligen hörs.

Hos oss har vi: Boule, gympa, bingo, kera-
mik, bokcirkel, promenader i skogen, glas-
fusion, engelska, vinprovning, resor, kurser, 
fredagsdans, matlagning för herrar med mera. 
Dessutom alla fina kurser på vår underbara 

kursgård Gysinge. En fantastisk anläggning 
som alla borde få uppleva.

Du som känner dig för ung att bli medlem 
i en PRO-förening bör tänka om.

Vid pensioneringen kan man känna sig tom 
efter ett långt arbetsliv, men att gå med i vår 
förening ger dig fullt upp av roliga sysselsätt-
ningar.

Vill du veta mer så sitter alltid någon av oss 
i styrelsen på vårt kontor i Bohus Servicehus. 
Besök eller ring oss. Besök även vår populära 
cafeteria där du kan köpa kaffe med dopp till 
verkligen humana priser. Här sitter vi och 
pratar om gamla minnen och skvallrar.

PRO Surte-Bohus
Gunilla Carlson

Bli en ung pensionär i PRO Surte-Bohus!

SKEPPLANDA. Det var ett välbesökt möte 
med cirka 150 medlemmar. Efter att ordfö-
rande Laila Johansson förklarat mötet öppnat 
hölls parentation med en tyst minut och ljus 
tända för under året avlidna medlemmar.

Mötesförhandlingarna leddes av ordföran-
den för dagen, Bo Björklund. Då valbered-
ningen hade gjort ett gediget arbete gick alla 
val som smort. Nyval i styrelsen var Gerd 
Jonasson sekreterare samt Lisbeth Bengts-
son. Ordförande Björklund tackade för visat 
förtroende och förklarade mötet avslutat.

Föreningen hade av Thorsten Johansson 
fått en ny ordförandeklubba med slagplatta av 
renhorn. Denna mottogs med en varm applåd.

Nu väntade alla på underhållningen, men 
var fanns mannen som skulle roa oss? En röst 
hördes i vestibulen och vem kom in om inte 
självaste Lars Gathenhielm, känd som Lasse 
i Gatan, kaparkaptenen. Vi fick en historie-
lektion om hans liv, utförd av James Holm i 
dåtida klädsel.

Efter detta smakade kaffet bra och blom-
mor utdelades till avgående funktionärer med 
ett tack för arbetet under året. Nu tar vi friska 
tag under 2013 och önskar styrelsen och valda 
kommittéansvariga lycka till.                   ❐❐❐

Årsmöte i Skepplanda Hålanda SPF

ÄLVÄNGEN. Starrkärr-
Kilanda församling har fått 
diplom! Ett diplom som talar 
om att vi vill arbeta för en 
rättvisare värld. En ”Kyrka 
för Fairtrade ” kallas vi nu, 
och det är Sveriges Kristna 
Råd, som har diplomerat oss.

Hur har det här gått till 
då? Jo, detta är något som 
man ansöker om, och så 
kontrolleras det att man 
uppfyller vissa kriterier; 
bland annat att det serveras 
kaffe, te, frukt, socker med 
mera som är Fairtrademärkt. 
Dessutom skall verksam-
heten i så stor utsträckning 
som möjligt informera om 
vad Fairtrademärkningen 
betyder för producenterna av 
varorna vi köper, samt göra 
vissa utåtriktade aktiviteter 
varje år.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling har sedan 70-talet både 
använt och sålt produkter 
som tillverkats under ”rätt-
visa former”, men det var 
först för ett halvår sedan som 
vi bestämde oss för att vi ville 
verka för detta i alla försam-
lingens olika verksamheter 
och arbetsplatser.

Söndagen den 27 januari 
hade vi en Fairtrademässa 

i Älvängens kyrka. Då kom 
Christina Bernérus, miljö-
samordnare för Göteborgs 
stift, och överlämnade dip-
lomet. Det var en gudstjänst 
där ett lovsångsband höll i 
musiken. Predikan, texter, 
böner och sånger var på 
temat rättvisa och solida-
ritet. Vi är glada för att vi 
blivit utsedda till ”Kyrka för 
Fairtrade”. Vi är den 73:e 
församlingen i Sverige som 
utsetts och vi ser det inte 

som en medalj för väl utfört 
arbete, utan som en sporre 
att än mer försöka handla på 
ett schysst sätt mot dem som 
producerar vår mat. 

Så nu vet du, att när du 
fikar i vår församling, så 
bidrar du till att en kaffeod-
lare i exempelvis Mexico har 
möjlighet att skicka sina barn 
till skolan!

Ann Åström
Starrkärr-Kilanda församling 

– Starrkärr-Kilanda församling diplomerade

Kyrka för Fairtrade

Christina Bernérus, miljösamordnare för Göteborgs stift, 
överlämnade Fairtradediplomet till Per-Martin Andersson.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Frukostcafé för kvinnor
Lördag 9 februari kl 9-11

Skepplanda församlingshem
Frukostkostnad 40 kr/pers, ingen anmälan.

Varför gör det så ont 
att inte bli sedd?

Eller: när livet gör ont 
och ingen ser dig!

Helena Boberg Oskarsson

Välkomna!

Till medryckande toner 
från en taktfast gånglåt 
startade Aktiva Seniorer sitt 
första månadsmöte för året. 
Delar av Prästgårdslagår’n 
stod för dagens underhåll-
ning med sång och spel på 
flera olika instrument. Vi 
bjöds på en rikhaltig och 
omväxlande repertoar. För-
utom sköna folkvisemelodier 
fick vi bland annat svänga 
med i en rockig Jambalaya. 
All of me, framförd på klari-

nett, var mycket njutbar att 
lyssna till. Klarinetten tog 
oss även med till Söder om 
landsvägen, Edvard Pers-
sons paradlåt.

Galenskaparna hade 
fått släppa till flera av sina 
nummer som I Guds fina 
natur och Silla går till. Båda 
med ett härligt framförande. 
För att inte tala om sången i 
En countrykille. Lite av Ove 
Törnqvist hanns också med 
denna musikaliska förmid-

dag och då i form av Alpens 
ros. Mötet blev fulltecknat 
på tre dagar vilket säger det 
mesta om populariteten hos 
våra entertainers. På novem-
bermötet står de åter här på 
scenen.

Vivi-Ann S hade bokat 
biljetter till lunchteater den 
14 mars. Besked om delta-
gande lämnas senast den 14 
februari.

Marita O påminde om 
aktiviteter under kommande 
månad. Bengt B informerade 
om resor.

Henry Olsson medde-
lade att boulespelet startar 
den 1 mars. Han över-
lämnade också sektionens 
vandringspris till Bengt 
Jonsson.

Ulf L redogjorde för en 
utredning om olycksfall. Vi 
uppmanades ta vara på den 
hjälp som

Hemmafixare och Bud-
bärare erbjuder samt att 
använda vårt sunda förnuft. 
Allt för att minska antalet 
onödiga olyckor.

Nästa möte, den 27 febru-
ari, är det Föreningsstämma 
med fri entré!   Inga Isaksson

Glada tongångar hos Aktiva Seniorer

SPORTLOVS-
AKTIVITET!

Repslagarmuseet 0303-74 99 10
www.repslagarbanan.se

Alla barn bjuds 

på saft och 

bulle!!

”Slå rep med Bernt”
Tors 14 och fre 15 februari kl 11-14

Fri entré för barn och ungdom
Materialkostnad 25 kronor

GÖR DIN EGEN
FOTOBOK

Ladda ner GRATIS
designprogram för att göra din 

fotobok på www.fotoklok.se

www.fotoklok.se

ger dig

20% RABATT 

Ange koden: “alekuriren”
i kassan när du betalar

LÄSVÄRDE!

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 7

DYGNET RUNT

TRYGGHET  •  OMSORG  •  KOMPETENS 
Med anor från 1932

Predikoturer
Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 10/2 kl 
10, Gudstjänst Wetterling, 
kyrkkaffe. Onsd 13/2 kl 
10, Storcafé. Onsd 13/2 kl 
19, Askonsdagsmässa i kyr-
kan Broman. Hålanda sönd 
10/2 kl 12, Mässa Wetter-
ling. S.t Peder sönd 10/2 
kl 17, Lovsåmgs,- och för-
bönsmässa Skredsvik. Onsd 
13/2 kl 18, Askonsdagsmässa 
Skredsvik. Onsd 13/2 18.30, 
Fördjupningskväll (OBS 
onsdag). Ale-Skövde sönd 
10/2, se ovanstående. Tunge 
sönd 10/2, se ovanstående.

Guntorps missionskyrka
Onsd 6/2 kl 18.30, Spårar/
UpptäckarScout. Sönd 10/2 
kl 11, Församlingens Års-
möte i Kyrkan. Onsd 13/2 
kl 18.30, Tonår/ÄventyrarS-
cout.

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 7/2 kl 18, Bön och 
samtal, Ohlins. Sönd 10/2 kl 
11, Gudstjänst, Ohlins.

Starrkärr-Kilanda
församling
Tisd 5/2 Nols kyrka kl 
18.30 Musikcafé med ska-
pelsetema. "Ovan regnbå-
gen" Musikalisk mix med 
Maria Edén sång och vio-
lin samt  Emma Runegård, 
piano. Onsd 6/2 Starrkärrs 
församlingshem kl 17, Var-
dagsfest. Alla åldrar träffas! 
Kanske lär du känna en ny 
granne? Kvällsmat: Soppa, 
bröd, kaffe och kaka. Pyssel, 
poängpromenad, allsång och 
lek för de små. Självkost-
nadspris och ingen anmä-
lan! Torsd 7/2 Nols kyrka kl 
18.30, Veckomässa, Nord-
blom. Sönd 10/2 Älvängens 
kyrka kl 11, Mässa, Nilsson. 
Nols kyrka kl 11, Mässa, 
Nordblom. Starrkärrs kyr-
ka kl 18, Musikgudstjänst, se 
annons! Onsd 13/2 Älväng-
ens kyrka kl 18.30, Askons-
dagsmässa, Nilsson. Starr-
kärrs kyrka kl 19, Bön för 
församlingen.

Surte missionsförsamling
Onsd 6/2 kl 15, Onsdags-
träff för daglediga: Glädje-
skaparna, manskör från Fis-
kebäck. Onsd 6/2 kl 18:30, 
Tonår. Semmelbak. Onsd 
6/2 kl 21, Innebandy i Sur-
teskolan. Välkommen att 
vara med! Torsd 7/2 kl 19, 
Ekumenisk kör övar i Sur-
te församlingshem. Sönd 

10/2 kl 11, Gudstjänst. Rag-
ne Fransson. Utgångskollekt 
till Golgataförsamlingen i 
Moskva. Enkelt kyrkfi ka. 
Månd 11/2 kl 19, Musikkå-
ren, Lerum Surte Sympho-
nic Band, övar. Onsd 13/2 kl 
21, Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen att vara med! 
Sena ändringar i detta pro-
gram kan inträffa.
www.surtemissionskyrka.se 
är alltid uppdaterad

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 5/2 kl 8-9, Bön. Onsd 
6/2 kl 10, Träff för Om-
sorgsgruppen. Kl 18-19, 
Bön. Kl 19, Församlings-
ledningsmöte. Kl 19.30, 
Smyrnakören övar. Torsd 
7/2 kl 11.30-13, SOPP-
LUNCH i Smyrnacaféet. 
Kl 15, RPG:s årsmöte i Mis-
sionskyrkan. Kl 18.15, Hob-
by (7-12 år). Lörd 9/2 kl 10-
13, Second Hand & Café. 
Sönd 10/2 kl 11, Gudstjänst, 
Wimar Sundeen, tema: 
”Gudslängtan”. Försam-
lingsmöte. Kyrkkaffe. Tisd 
12/2 kl 8-9, Bön. Kl 14, Bi-
belsamtalsgruppen.

Älvängens missionskyrka
Tisd 5/2 kl 10, Samtal och 
bön. Kl 10-13, Stickcafé. 
Kl 11, fi ka för alla. Torsd 
7/2 kl 15, RPG i missions-
kyrkan. Leif Jöngren spe-
lar och sjunger. Sönd 10/2 
kl 11, Gudstjänst Leif Jön-
gren, Marianne Collvin. Kl 
18, Tonår. Tisd 12/2 kl 10, 
Samtal och bön.

Nödinge församling
Torsd 7/2 kl 18, Nödinge 
kyrka Mässa R Bäck. 10/2 
Fastlagssöndagen. Kl 11, 
Surte kyrka Gudstjänst H 
Hultén. Kl 15, Bohus Servi-
cehus Gudstjänst H Hultén. 
Kl 17, Nödinge kyrka Mäss-
sa H Hultén. Månd 11/2 kl 
18.30, Nödinge församlings-
hem Mässa H Hultén. Ask-
onsd 13/2 kl 18, Nödinge 
kyrka Askonsdagsmässa H 
Hultén.

Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling
Sönd kl 10, Högmässa, Isac-
son. Tisd kl 9, Mässa i för-
samlingshemmet, Isacson. 
Onsd kl 18.30, Askonsdags-
mässa, Isacson.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39
SMSa LUNCH till  
72 950 så ger du  
50 kronor i kampen 
mot hungern i världen.

BJUD NÅGON  
DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

Inte blir det enklare 
om man börjar höra lite 
dåligt. Ring Hörsellinjen 

0771-888 000.
www.horsellinjen.se

Tycker du 
att din chef
är otydlig?

Hörselskadades Riksförbund

Döda

Arne Krafft, Surte har 
avlidit. Född 1929 och ef-
terlämnar sönerna Eddy och 
Dennis med familjer som 
närmast sörjande.

Gunilla Svensson, Alafors 
har avlidit. Född 1947 och 
efterlämnar döttrarna Anette 
och Linda samt broder med 
familj som närmast sörjande.

Seppo Kareinen, Kungälv 
har avlidit. Född 1951 och 
efterlämnar dottern Sandra 
med familj, mor samt syskon 
med familjer som närmast 
sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Gunnar Larsson. I Skepp-
landa kyrka hölls tisdagen 
29 januari begravningsguds-
tjänst för Gunnar Larsson, 
Kattleberg. Offi ciant var 
kyrkoherde Vivianne Wet-
terling.

Roger Dahlgren. I Surte 
kapell hölls onsdagen 30 ja-
nuari begravningsgudstjänst 
för Roger Dahlgren, Surte. 
Offi ciant var komminister 
Reine bäck.

Morgan Larsson. I 
Smyrnakyrkan Älvängen 
hölls torsdagen 31 januari 
begravningsakt för Morgan 

Larsson, Nödinge. Offi ciant 
var Johan Ekstedt.

Jan Ohlsson. I Starrkärrs 
kapell hölls fredagen 1 
februari begravningsakt för 
Jan Ohlsson, Nol. Offi ciant 
var Inga-Lill Andersson. 

Kurt Nilsson. I Surte kapell 
hölls fredagen 1 februari be-
gravningsgudstjänst för Kurt 
Nilsson, Surte. Offi ciant var 
kyrkoherde Harry Hultén.

Vår Kära

Edith Kleinkoenen

* 3 september 1929

har stilla insomnat. Sörjd
och saknad av oss, övrig

släkt och vänner.

Kungälv 
22 december 2012

SVEN

PER

Sandra, Eric

Far har räckt ut handen

Du har fattat den

På den andra stranden

Har Ni möts igen

Tack för allt Du oss har skänkt

För oss Du strävat,

på oss Du tänkt

Ditt goda hjärta,

Ditt ljusa sinne

Hos oss skall leva

i tacksamt minne

Begravningsgudstjänsten har
ägt rum i familjekretsen. 

Vår älskade Mamma

Gunilla

Svensson

* 12 juli 1947

har idag lämnat oss i
stor sorg och saknad

Alafors
26 januari 2013

ANETTE, LINDA
Conny med familj

Övrig släkt och vänner

Kära lilla Mamma,

nu är din strävan slut

All smärta den är borta

och du får vila ut

Du aldrig har Dig

sparat, för oss Du

levat mest

Du önskat oss all lycka

och det som varit

bäst

För allt vi vill Dig tacka,

för kärlek rik och stor

För omsorg och all

möda, tack kära lilla

Mor

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen 20

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
måndagen 18 februari.
Lika välkommet som
blommor är en gåva

till Cancerfonden
tel. 020-59 59 59.

Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av

vår käre

Rune Johansson

vid hans bortgång, för
närvaro vid

begravningen, alla
vackra blommor samt

minnesgåvor till
Cancerfonden framför vi

vårt varma tack.
Ett särskilt tack till
kyrkoherde Björn

Nilsson och organist
Sabina Nilsson som

gjorde begravningen ljus
och vacker med tal

och sång.

Harriet
Barnen med familjer

Tack

Vår käre Pappa
Svärfar och Farfar

Arne Krafft

* 23 december 1929

har idag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Surte
28 januari 2013

EDDY och GUN
Emma, Emil

DENNIS och KATHE
Marie, Jonas

Bertil och Unni
Lillian och Franjo

Övrig släkt och vänner

Begravningsgudstjänsten
äger rum i stillhet.

Vår kära Medarbetare och Vän

Gunilla Svensson

har efter en tids sjukdom lämnat oss

Vi saknar Dig
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SWEDBANK ÄLVÄNGEN-SURTE
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Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Starrkärrs kyrka
Musikgudstjänst 

10 februari kl. 18.00

Göteborgs Domkyrkas 
flick-, goss- och ungdomskör

under ledning av Petter Ekberg.

Ackompanjemang: Sabina Nilsson

Fri entré!

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

”Se vi gå upp till Jerusalem…”
Fastlagssöndagen den 10 februari
Surte kyrka Gudstjänst kl. 11.oo H  Hultén
Nödinge kyrka Mässa kl. 17.oo  H Hultén
Sång av medlemmar ur Blue´n Joy
Bohus Servicehus Gudstjänst kl.15.oo H Hultén
 
Askonsdagen den 13 februari
Nödinge kyrka
Askonsdagsmässa kl. 18.oo H Hultén

Onsdagsträff 13 februari
Surte församlingshem kl 14.00
Diakon Elise Friman – Reseskildring. Fika.

Alla är välkomna!

Det är sant att pensionärer har fullt upp om 
de vill. I vår förening har vi massor med akti-
viteter och är öppna för förslag på nya. Alla 
intressen tillvaratas. Det är bara fantasin som 
bromsar.

Många känner att när 65 eller 67-årsdagen 
närmar sig är man för ung för att gå med i 
pensionärsorganisation. Så fel tänkt! Det 
trevliga är att man har samma erfarenheter 
av livet, och det man kanske funderat över att 
vilja fördjupa sitt intresse i kan tillfredsställas i 
en PRO-förening där din röst verkligen hörs.

Hos oss har vi: Boule, gympa, bingo, kera-
mik, bokcirkel, promenader i skogen, glas-
fusion, engelska, vinprovning, resor, kurser, 
fredagsdans, matlagning för herrar med mera. 
Dessutom alla fina kurser på vår underbara 

kursgård Gysinge. En fantastisk anläggning 
som alla borde få uppleva.

Du som känner dig för ung att bli medlem 
i en PRO-förening bör tänka om.

Vid pensioneringen kan man känna sig tom 
efter ett långt arbetsliv, men att gå med i vår 
förening ger dig fullt upp av roliga sysselsätt-
ningar.

Vill du veta mer så sitter alltid någon av oss 
i styrelsen på vårt kontor i Bohus Servicehus. 
Besök eller ring oss. Besök även vår populära 
cafeteria där du kan köpa kaffe med dopp till 
verkligen humana priser. Här sitter vi och 
pratar om gamla minnen och skvallrar.

PRO Surte-Bohus
Gunilla Carlson

Bli en ung pensionär i PRO Surte-Bohus!

SKEPPLANDA. Det var ett välbesökt möte 
med cirka 150 medlemmar. Efter att ordfö-
rande Laila Johansson förklarat mötet öppnat 
hölls parentation med en tyst minut och ljus 
tända för under året avlidna medlemmar.

Mötesförhandlingarna leddes av ordföran-
den för dagen, Bo Björklund. Då valbered-
ningen hade gjort ett gediget arbete gick alla 
val som smort. Nyval i styrelsen var Gerd 
Jonasson sekreterare samt Lisbeth Bengts-
son. Ordförande Björklund tackade för visat 
förtroende och förklarade mötet avslutat.

Föreningen hade av Thorsten Johansson 
fått en ny ordförandeklubba med slagplatta av 
renhorn. Denna mottogs med en varm applåd.

Nu väntade alla på underhållningen, men 
var fanns mannen som skulle roa oss? En röst 
hördes i vestibulen och vem kom in om inte 
självaste Lars Gathenhielm, känd som Lasse 
i Gatan, kaparkaptenen. Vi fick en historie-
lektion om hans liv, utförd av James Holm i 
dåtida klädsel.

Efter detta smakade kaffet bra och blom-
mor utdelades till avgående funktionärer med 
ett tack för arbetet under året. Nu tar vi friska 
tag under 2013 och önskar styrelsen och valda 
kommittéansvariga lycka till.                   ❐❐❐

Årsmöte i Skepplanda Hålanda SPF

ÄLVÄNGEN. Starrkärr-
Kilanda församling har fått 
diplom! Ett diplom som talar 
om att vi vill arbeta för en 
rättvisare värld. En ”Kyrka 
för Fairtrade ” kallas vi nu, 
och det är Sveriges Kristna 
Råd, som har diplomerat oss.

Hur har det här gått till 
då? Jo, detta är något som 
man ansöker om, och så 
kontrolleras det att man 
uppfyller vissa kriterier; 
bland annat att det serveras 
kaffe, te, frukt, socker med 
mera som är Fairtrademärkt. 
Dessutom skall verksam-
heten i så stor utsträckning 
som möjligt informera om 
vad Fairtrademärkningen 
betyder för producenterna av 
varorna vi köper, samt göra 
vissa utåtriktade aktiviteter 
varje år.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling har sedan 70-talet både 
använt och sålt produkter 
som tillverkats under ”rätt-
visa former”, men det var 
först för ett halvår sedan som 
vi bestämde oss för att vi ville 
verka för detta i alla försam-
lingens olika verksamheter 
och arbetsplatser.

Söndagen den 27 januari 
hade vi en Fairtrademässa 

i Älvängens kyrka. Då kom 
Christina Bernérus, miljö-
samordnare för Göteborgs 
stift, och överlämnade dip-
lomet. Det var en gudstjänst 
där ett lovsångsband höll i 
musiken. Predikan, texter, 
böner och sånger var på 
temat rättvisa och solida-
ritet. Vi är glada för att vi 
blivit utsedda till ”Kyrka för 
Fairtrade”. Vi är den 73:e 
församlingen i Sverige som 
utsetts och vi ser det inte 

som en medalj för väl utfört 
arbete, utan som en sporre 
att än mer försöka handla på 
ett schysst sätt mot dem som 
producerar vår mat. 

Så nu vet du, att när du 
fikar i vår församling, så 
bidrar du till att en kaffeod-
lare i exempelvis Mexico har 
möjlighet att skicka sina barn 
till skolan!

Ann Åström
Starrkärr-Kilanda församling 

– Starrkärr-Kilanda församling diplomerade

Kyrka för Fairtrade

Christina Bernérus, miljösamordnare för Göteborgs stift, 
överlämnade Fairtradediplomet till Per-Martin Andersson.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Frukostcafé för kvinnor
Lördag 9 februari kl 9-11

Skepplanda församlingshem
Frukostkostnad 40 kr/pers, ingen anmälan.

Varför gör det så ont 
att inte bli sedd?

Eller: när livet gör ont 
och ingen ser dig!

Helena Boberg Oskarsson

Välkomna!

Till medryckande toner 
från en taktfast gånglåt 
startade Aktiva Seniorer sitt 
första månadsmöte för året. 
Delar av Prästgårdslagår’n 
stod för dagens underhåll-
ning med sång och spel på 
flera olika instrument. Vi 
bjöds på en rikhaltig och 
omväxlande repertoar. För-
utom sköna folkvisemelodier 
fick vi bland annat svänga 
med i en rockig Jambalaya. 
All of me, framförd på klari-

nett, var mycket njutbar att 
lyssna till. Klarinetten tog 
oss även med till Söder om 
landsvägen, Edvard Pers-
sons paradlåt.

Galenskaparna hade 
fått släppa till flera av sina 
nummer som I Guds fina 
natur och Silla går till. Båda 
med ett härligt framförande. 
För att inte tala om sången i 
En countrykille. Lite av Ove 
Törnqvist hanns också med 
denna musikaliska förmid-

dag och då i form av Alpens 
ros. Mötet blev fulltecknat 
på tre dagar vilket säger det 
mesta om populariteten hos 
våra entertainers. På novem-
bermötet står de åter här på 
scenen.

Vivi-Ann S hade bokat 
biljetter till lunchteater den 
14 mars. Besked om delta-
gande lämnas senast den 14 
februari.

Marita O påminde om 
aktiviteter under kommande 
månad. Bengt B informerade 
om resor.

Henry Olsson medde-
lade att boulespelet startar 
den 1 mars. Han över-
lämnade också sektionens 
vandringspris till Bengt 
Jonsson.

Ulf L redogjorde för en 
utredning om olycksfall. Vi 
uppmanades ta vara på den 
hjälp som

Hemmafixare och Bud-
bärare erbjuder samt att 
använda vårt sunda förnuft. 
Allt för att minska antalet 
onödiga olyckor.

Nästa möte, den 27 febru-
ari, är det Föreningsstämma 
med fri entré!   Inga Isaksson

Glada tongångar hos Aktiva Seniorer

SPORTLOVS-
AKTIVITET!

Repslagarmuseet 0303-74 99 10
www.repslagarbanan.se

Alla barn bjuds 

på saft och 

bulle!!

”Slå rep med Bernt”
Tors 14 och fre 15 februari kl 11-14

Fri entré för barn och ungdom
Materialkostnad 25 kronor

GÖR DIN EGEN
FOTOBOK

Ladda ner GRATIS
designprogram för att göra din 

fotobok på www.fotoklok.se

www.fotoklok.se

ger dig

20% RABATT 

Ange koden: “alekuriren”
i kassan när du betalar

LÄSVÄRDE!

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 7

DYGNET RUNT

TRYGGHET  •  OMSORG  •  KOMPETENS 
Med anor från 1932

Predikoturer
Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 10/2 kl 
10, Gudstjänst Wetterling, 
kyrkkaffe. Onsd 13/2 kl 
10, Storcafé. Onsd 13/2 kl 
19, Askonsdagsmässa i kyr-
kan Broman. Hålanda sönd 
10/2 kl 12, Mässa Wetter-
ling. S.t Peder sönd 10/2 
kl 17, Lovsåmgs,- och för-
bönsmässa Skredsvik. Onsd 
13/2 kl 18, Askonsdagsmässa 
Skredsvik. Onsd 13/2 18.30, 
Fördjupningskväll (OBS 
onsdag). Ale-Skövde sönd 
10/2, se ovanstående. Tunge 
sönd 10/2, se ovanstående.

Guntorps missionskyrka
Onsd 6/2 kl 18.30, Spårar/
UpptäckarScout. Sönd 10/2 
kl 11, Församlingens Års-
möte i Kyrkan. Onsd 13/2 
kl 18.30, Tonår/ÄventyrarS-
cout.

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 7/2 kl 18, Bön och 
samtal, Ohlins. Sönd 10/2 kl 
11, Gudstjänst, Ohlins.

Starrkärr-Kilanda
församling
Tisd 5/2 Nols kyrka kl 
18.30 Musikcafé med ska-
pelsetema. "Ovan regnbå-
gen" Musikalisk mix med 
Maria Edén sång och vio-
lin samt  Emma Runegård, 
piano. Onsd 6/2 Starrkärrs 
församlingshem kl 17, Var-
dagsfest. Alla åldrar träffas! 
Kanske lär du känna en ny 
granne? Kvällsmat: Soppa, 
bröd, kaffe och kaka. Pyssel, 
poängpromenad, allsång och 
lek för de små. Självkost-
nadspris och ingen anmä-
lan! Torsd 7/2 Nols kyrka kl 
18.30, Veckomässa, Nord-
blom. Sönd 10/2 Älvängens 
kyrka kl 11, Mässa, Nilsson. 
Nols kyrka kl 11, Mässa, 
Nordblom. Starrkärrs kyr-
ka kl 18, Musikgudstjänst, se 
annons! Onsd 13/2 Älväng-
ens kyrka kl 18.30, Askons-
dagsmässa, Nilsson. Starr-
kärrs kyrka kl 19, Bön för 
församlingen.

Surte missionsförsamling
Onsd 6/2 kl 15, Onsdags-
träff för daglediga: Glädje-
skaparna, manskör från Fis-
kebäck. Onsd 6/2 kl 18:30, 
Tonår. Semmelbak. Onsd 
6/2 kl 21, Innebandy i Sur-
teskolan. Välkommen att 
vara med! Torsd 7/2 kl 19, 
Ekumenisk kör övar i Sur-
te församlingshem. Sönd 

10/2 kl 11, Gudstjänst. Rag-
ne Fransson. Utgångskollekt 
till Golgataförsamlingen i 
Moskva. Enkelt kyrkfi ka. 
Månd 11/2 kl 19, Musikkå-
ren, Lerum Surte Sympho-
nic Band, övar. Onsd 13/2 kl 
21, Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen att vara med! 
Sena ändringar i detta pro-
gram kan inträffa.
www.surtemissionskyrka.se 
är alltid uppdaterad

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 5/2 kl 8-9, Bön. Onsd 
6/2 kl 10, Träff för Om-
sorgsgruppen. Kl 18-19, 
Bön. Kl 19, Församlings-
ledningsmöte. Kl 19.30, 
Smyrnakören övar. Torsd 
7/2 kl 11.30-13, SOPP-
LUNCH i Smyrnacaféet. 
Kl 15, RPG:s årsmöte i Mis-
sionskyrkan. Kl 18.15, Hob-
by (7-12 år). Lörd 9/2 kl 10-
13, Second Hand & Café. 
Sönd 10/2 kl 11, Gudstjänst, 
Wimar Sundeen, tema: 
”Gudslängtan”. Försam-
lingsmöte. Kyrkkaffe. Tisd 
12/2 kl 8-9, Bön. Kl 14, Bi-
belsamtalsgruppen.

Älvängens missionskyrka
Tisd 5/2 kl 10, Samtal och 
bön. Kl 10-13, Stickcafé. 
Kl 11, fi ka för alla. Torsd 
7/2 kl 15, RPG i missions-
kyrkan. Leif Jöngren spe-
lar och sjunger. Sönd 10/2 
kl 11, Gudstjänst Leif Jön-
gren, Marianne Collvin. Kl 
18, Tonår. Tisd 12/2 kl 10, 
Samtal och bön.

Nödinge församling
Torsd 7/2 kl 18, Nödinge 
kyrka Mässa R Bäck. 10/2 
Fastlagssöndagen. Kl 11, 
Surte kyrka Gudstjänst H 
Hultén. Kl 15, Bohus Servi-
cehus Gudstjänst H Hultén. 
Kl 17, Nödinge kyrka Mäss-
sa H Hultén. Månd 11/2 kl 
18.30, Nödinge församlings-
hem Mässa H Hultén. Ask-
onsd 13/2 kl 18, Nödinge 
kyrka Askonsdagsmässa H 
Hultén.

Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling
Sönd kl 10, Högmässa, Isac-
son. Tisd kl 9, Mässa i för-
samlingshemmet, Isacson. 
Onsd kl 18.30, Askonsdags-
mässa, Isacson.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39
SMSa LUNCH till  
72 950 så ger du  
50 kronor i kampen 
mot hungern i världen.

BJUD NÅGON  
DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

Inte blir det enklare 
om man börjar höra lite 
dåligt. Ring Hörsellinjen 

0771-888 000.
www.horsellinjen.se

Tycker du 
att din chef
är otydlig?

Hörselskadades Riksförbund

Döda

Arne Krafft, Surte har 
avlidit. Född 1929 och ef-
terlämnar sönerna Eddy och 
Dennis med familjer som 
närmast sörjande.

Gunilla Svensson, Alafors 
har avlidit. Född 1947 och 
efterlämnar döttrarna Anette 
och Linda samt broder med 
familj som närmast sörjande.

Seppo Kareinen, Kungälv 
har avlidit. Född 1951 och 
efterlämnar dottern Sandra 
med familj, mor samt syskon 
med familjer som närmast 
sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Gunnar Larsson. I Skepp-
landa kyrka hölls tisdagen 
29 januari begravningsguds-
tjänst för Gunnar Larsson, 
Kattleberg. Offi ciant var 
kyrkoherde Vivianne Wet-
terling.

Roger Dahlgren. I Surte 
kapell hölls onsdagen 30 ja-
nuari begravningsgudstjänst 
för Roger Dahlgren, Surte. 
Offi ciant var komminister 
Reine bäck.

Morgan Larsson. I 
Smyrnakyrkan Älvängen 
hölls torsdagen 31 januari 
begravningsakt för Morgan 

Larsson, Nödinge. Offi ciant 
var Johan Ekstedt.

Jan Ohlsson. I Starrkärrs 
kapell hölls fredagen 1 
februari begravningsakt för 
Jan Ohlsson, Nol. Offi ciant 
var Inga-Lill Andersson. 

Kurt Nilsson. I Surte kapell 
hölls fredagen 1 februari be-
gravningsgudstjänst för Kurt 
Nilsson, Surte. Offi ciant var 
kyrkoherde Harry Hultén.

Vår Kära

Edith Kleinkoenen

* 3 september 1929

har stilla insomnat. Sörjd
och saknad av oss, övrig

släkt och vänner.

Kungälv 
22 december 2012

SVEN

PER

Sandra, Eric

Far har räckt ut handen

Du har fattat den

På den andra stranden

Har Ni möts igen

Tack för allt Du oss har skänkt

För oss Du strävat,

på oss Du tänkt

Ditt goda hjärta,

Ditt ljusa sinne

Hos oss skall leva

i tacksamt minne

Begravningsgudstjänsten har
ägt rum i familjekretsen. 

Vår älskade Mamma

Gunilla

Svensson

* 12 juli 1947

har idag lämnat oss i
stor sorg och saknad

Alafors
26 januari 2013

ANETTE, LINDA
Conny med familj

Övrig släkt och vänner

Kära lilla Mamma,

nu är din strävan slut

All smärta den är borta

och du får vila ut

Du aldrig har Dig

sparat, för oss Du

levat mest

Du önskat oss all lycka

och det som varit

bäst

För allt vi vill Dig tacka,

för kärlek rik och stor

För omsorg och all

möda, tack kära lilla

Mor

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen 20

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
måndagen 18 februari.
Lika välkommet som
blommor är en gåva

till Cancerfonden
tel. 020-59 59 59.

Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av

vår käre

Rune Johansson

vid hans bortgång, för
närvaro vid

begravningen, alla
vackra blommor samt

minnesgåvor till
Cancerfonden framför vi

vårt varma tack.
Ett särskilt tack till
kyrkoherde Björn

Nilsson och organist
Sabina Nilsson som

gjorde begravningen ljus
och vacker med tal

och sång.

Harriet
Barnen med familjer

Tack

Vår käre Pappa
Svärfar och Farfar

Arne Krafft

* 23 december 1929

har idag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Surte
28 januari 2013

EDDY och GUN
Emma, Emil

DENNIS och KATHE
Marie, Jonas

Bertil och Unni
Lillian och Franjo

Övrig släkt och vänner

Begravningsgudstjänsten
äger rum i stillhet.

Vår kära Medarbetare och Vän

Gunilla Svensson

har efter en tids sjukdom lämnat oss

Vi saknar Dig

PERSONALEN
SWEDBANK ÄLVÄNGEN-SURTE
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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

Vykort köpes, skrivna och 
oskrivna.
tel. 031-24 99 29

SÄLJES

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: 9 000kr
tel. 0735-352828

Lexus LS 400 -95. All utrust-
ning, SoV däck. Pris 20 000:-
tel. 0704-20 24 44

Volvo V60 D3 Momentum 2011. 
3400 mil. Met. Charmeleon blå. 

Delbart drag. mm. Fint skick.
tel. 0707-20 52 84

UTHYRES

2 rum och kök med balkong i 
Alvhem. Hyra 4850/mån.
tel. 0704-53 35 80

Ö HYRA

2:a, 3:a eller hus önskas hyra 
av ett par 26 år i Ale kommun. 
Inga husdjur/röker ej. Jobb båda 
två. Referenser finns.
tel. 0762-36 05 48

SÖKES

Borttappad bilnyckel: 

Två svarta bilnycklar i en enkel 
nyckelring eftersöks i trakterna 
Älvängen/Skepplanda. Hittelön 
utlovas Ring
tel. 0707-46 36 04

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

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.

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.

Hundkurser i Ale Vårterminen 
2013.
Valpkurs-start i februari. 
Unghundskurs-start i Februari. 
Grundkurs, Fortsättningskurs, 
Aktiveringskurs, Privatträningar, 
Tävlingskurs-start i februari.
I början av terminen sker träningen 
inomhus i ridhus, därefter bedrivs 
träningen på inhägnat område 
mycket nära Ale Torg.
Kurserna är på 6x2 timmar.
Hör av er för mer info 
tel. 0735-00 70 78
www.rapports.net
Godkänd för F -skatt.
Monica Henriksson

45:ans tassar
Hunddagis och Hundpensionat.
Hos oss är alal hundar välkomna. 
Just nu har vi lediga dagisplatser. 
Vår hundbuss kan hjälpa till med 
hämtning och lämning av din 
hund. Vi erbjuder en trygg miljö 
med aktiviteter som passar din 
hund. Läs mer på vår hemsida: 
www.45anstassar.se eller ring oss 
tel nr: 0520-66 01 90
Välkomna önskar Maria och 
Tommy med personal.

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.

tjänstertjännnssstttteeeerrrrrrrtttjäntjänjjjjtttt äääääääännnnnnnnnnnäääääät äääätjänn

Vem känner du 
som snart fyller?

Grattis vår goa busiga
Benjamin

på 6-årsdagen den 7/2! 
Kramar och pussar från 

Mamma, Pappa och
lillasyster Olivia

Grattis
Malin

på 9-årsdagen 11/2-2013
önskar

Mormor & Morfar
Mamma, Pappa, Agnes

Grattis älskade
Ellen

9 år den 11 februari.
Kramar

Farmor, mormor & morfar

Alex
har nu blivit stor,

fyllde 5 år den 1 februari.
Grattis önskar

mormor och morfar

Grattis till vår solstråle 
Linnéa Rutgersson

på 1-årsdagen 23/1 önskar 
Mamma, Pappa & Syskonen 

Emelie & Frida

Hipp Hipp Hurra
för världens bästa
och finaste killar
Gustav 1 år 8/2
Viktor 4 år 18/2
Pussar och kramar
Mamma & Pappa

Stort grattis till
Adam

som fyllde 23 år den 2/2
Hurra!

Kurrarna

Ett stort tack till våra goa 
arbetskamrater och vår chef 
Henrik samt Ale kommun 
för all uppvaktning vid vår 
pension.

Margerethe, Annelie

Tack

Födda 
En dotter!

15/1-2013 föddes
Stephanie

3895gr & 50 cm
Vi gratulerar

Yasmine Holmdahl och
Manuel Godino

Stolta morföräldrar
Marjut & Lacke
Morbror Simon
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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

Vykort köpes, skrivna och 
oskrivna.
tel. 031-24 99 29

SÄLJES

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: 9 000kr
tel. 0735-352828

Lexus LS 400 -95. All utrust-
ning, SoV däck. Pris 20 000:-
tel. 0704-20 24 44

Volvo V60 D3 Momentum 2011. 
3400 mil. Met. Charmeleon blå. 

Delbart drag. mm. Fint skick.
tel. 0707-20 52 84

UTHYRES

2 rum och kök med balkong i 
Alvhem. Hyra 4850/mån.
tel. 0704-53 35 80

Ö HYRA

2:a, 3:a eller hus önskas hyra 
av ett par 26 år i Ale kommun. 
Inga husdjur/röker ej. Jobb båda 
två. Referenser finns.
tel. 0762-36 05 48

SÖKES

Borttappad bilnyckel: 

Två svarta bilnycklar i en enkel 
nyckelring eftersöks i trakterna 
Älvängen/Skepplanda. Hittelön 
utlovas Ring
tel. 0707-46 36 04

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

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.

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.

Hundkurser i Ale Vårterminen 
2013.
Valpkurs-start i februari. 
Unghundskurs-start i Februari. 
Grundkurs, Fortsättningskurs, 
Aktiveringskurs, Privatträningar, 
Tävlingskurs-start i februari.
I början av terminen sker träningen 
inomhus i ridhus, därefter bedrivs 
träningen på inhägnat område 
mycket nära Ale Torg.
Kurserna är på 6x2 timmar.
Hör av er för mer info 
tel. 0735-00 70 78
www.rapports.net
Godkänd för F -skatt.
Monica Henriksson

45:ans tassar
Hunddagis och Hundpensionat.
Hos oss är alal hundar välkomna. 
Just nu har vi lediga dagisplatser. 
Vår hundbuss kan hjälpa till med 
hämtning och lämning av din 
hund. Vi erbjuder en trygg miljö 
med aktiviteter som passar din 
hund. Läs mer på vår hemsida: 
www.45anstassar.se eller ring oss 
tel nr: 0520-66 01 90
Välkomna önskar Maria och 
Tommy med personal.

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.

tjänstertjännnssstttteeeerrrrrrrtttjäntjänjjjjtttt äääääääännnnnnnnnnnäääääät äääätjänn

Vem känner du 
som snart fyller?

Grattis vår goa busiga
Benjamin

på 6-årsdagen den 7/2! 
Kramar och pussar från 

Mamma, Pappa och
lillasyster Olivia

Grattis
Malin

på 9-årsdagen 11/2-2013
önskar

Mormor & Morfar
Mamma, Pappa, Agnes

Grattis älskade
Ellen

9 år den 11 februari.
Kramar

Farmor, mormor & morfar

Alex
har nu blivit stor,

fyllde 5 år den 1 februari.
Grattis önskar

mormor och morfar

Grattis till vår solstråle 
Linnéa Rutgersson

på 1-årsdagen 23/1 önskar 
Mamma, Pappa & Syskonen 

Emelie & Frida

Hipp Hipp Hurra
för världens bästa
och finaste killar
Gustav 1 år 8/2
Viktor 4 år 18/2
Pussar och kramar
Mamma & Pappa

Stort grattis till
Adam

som fyllde 23 år den 2/2
Hurra!

Kurrarna

Ett stort tack till våra goa 
arbetskamrater och vår chef 
Henrik samt Ale kommun 
för all uppvaktning vid vår 
pension.

Margerethe, Annelie

Tack

Födda 
En dotter!

15/1-2013 föddes
Stephanie

3895gr & 50 cm
Vi gratulerar

Yasmine Holmdahl och
Manuel Godino

Stolta morföräldrar
Marjut & Lacke
Morbror Simon
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FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

8 1 7 6 9 3
3 8 7 1

7 5

1 9 6
8 3 5 7 9
7 6 4 3 8

2 5 3 4
1 5

4 7 8 6

5 4 1 6 2 9
3

2 4 6 8 1

9 8
2 6 1

6 5

5 4 3
9 8

4 8 9 1 2 5

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

FÅ EN GRATIS FOTANALYS
Prova 30 dagar - blir du inte nöjd får du

PENGARNA TILLBAKA
Formgjutna sulor fr 599:-
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ÄLVÄNGEN FABRIKSVÄGEN 3, TEL 0303-74 66 60  |  NÖDINGE ALE TORG 10, TEL 0303-979 00  |  NOL FOLKETSHUSVÄGEN 1, TEL 0303-74 16 50  |  KUNGÄLV ROLLSBOVÄGEN 25, TEL 0303-938 21  |  KUNGÄLV CENTRUM VÄSTRA GATAN 71, TEL 0303-199 40 
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

TRÄNING 
FÖR ALLA!

ALLA AKTIVITETER

299KR/MÅN

GÄLLER PÅ 3 KLUBBAR I ALE

Riktpris 550kr

BONUSPAKET INGÅR Värde 2306kr

Väska, vattenflaska, 5 give away- 
card, handduk, sol- och 
massagekort, respass.

kr

BARNDANS Start vecka 8

GLÖM INTE ATT ANMÄLA DITT BARN!

För mer info: www.sportlife.se

VÄLKOMMEN TILL VÅR GOA KLUBB!

GYM & STYRKETRÄNING
KONDITION & LÖPBAND
GRUPPTRÄNING & CYKEL
PERSONLIG TRÄNING
SJUKGYMNASTIK
BARNPASSNING & LEKRUM
SOL, BASTU & VATTENMASSAGE
COFFE LOUNGE

SENIORKLUBBEN!

Vill du gå ner i vikt?
Boka för gratis infoträff!

VIKTCENTER

ALLA MÄNNISKOR,
ALLA ÅLDRAR!

ALA LA AKTIVITETER

GÄLLER PÅ 3 KLUBBAR I ALE

SENIORKORTET För dig som är 60+

149KR/MÅN

INGEN BINDNINGSTID!

Fika ingår efter seniorpassen!


