
Hanna Wekell, Ung cancer.

Ger svar på 
cancerfrågor
NÖDINGE. Organisatio-
nen Ung Cancer svarar 
på frågor och möter 
fördomar om den fruk-
tade sjukdomen.
– Okunskapen kring cancer är omfat-
tande bland svenska ungdomar 
och behovet av information är 
stort, konstaterar Hanna Wkell, 
kommunikationschef på Ung Cancer 
som gjorde sitt andra besök i Ale 
gymnasium i torsdags.

Läs sid 3

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

DAG!

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale • Gäller v 7

Överraska med blommor, choklad 
eller något annat gott!

Tulpaner 

39:-/st
Svenska 10-pack

Öppet alla dagar 7-23

www.axums.se

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

Tengtools bitssats
Ord pris 150:-

Tengtools brytbladskniv
Ord pris 35:-

99:- 20:-

Hemstädning
   ger dig tid över!
Kontakta oss så lämnar vi ett prisförslag

Vi är ett kvalitetsinriktat städbolag som arbetat 
22 år i branschen och fl era av våra
kunder har varit med oss 
under hela  den tiden.

0709-40 21 95
offi ce@teamstadservice.se

 

Lödöse 0520-66 00 10
Gäller vardagar v 7, kl 11.00

Vi bjuder alla 
sportlovsbarn 
på piggelinglass 

ALLA 
HJÄRTANS DAG

14 FEBRUARI

Gäller t o m 17 februari 2013 med reservation för slutförsäljning.

Mjuk chokladkola & 
Te i present förpackning

Tulpaner 10-Pack 

från 49:- Rosor 10-pack 
50cm

från 89:-
Alla hjärtans-nallar 
från Bukowskis design

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

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

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

Vinnarsemlans 
hemlighet

För fjärde året i rad vann Cederleüfs & Svenheimers semla Göteborgs-Postens prestigefulla semletest. Alekuriren har hälsat på i det guidkantade bageriet där den hyllade 
lyxbullen bakas. Här ses pappa Lennart, Marcus och Pontus Svenheimer med en plåt populära semlor som det kommer att säljas tusentals av idag (läs tisdag). Läs sid 14.
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Det blev som väntat 
många, starka och 
skiftande kommen-

tarer kring förra veckans 
artiklar om Ale gymnasium. 
Rapporterna om de svaga 
söktalen manar inte bara till 
svarta rubriker, utan framför 
allt till eftertanke. Krismö-
tena avlöser nu varandra. 
Det är många frågor som 
måste besvaras och det fi nns 
självklart en oro hos både 
de som går i skolan idag, 
bland de som har sökt inför 
nästa läsår och inte minst 
hos personalen. Politiken 
har lovat att behandla frågan 
skyndsamt.

Under sommaren 1995 
fick en kompis och jag upp-
draget att skriva en introduk-
tionspjäs som skulle inspirera 
den blivande lärarkåren i Ale 
gymnasium. Det var i sam-
band med en kick off ute på 
Marstrand. Vi fick höra om 
en unik frihet under ansvar 
och ett elevinflytande värl-
den aldrig tidigare hört talats 
om. Vi hade nästan svårt att 
ta det på allvar, men det här 
blev honnörsord för skolan 
och gav Ales första gymna-
sieskola en egen identitet 
som riksmedierna tävlade om 
för att få skriva spaltmeter 
om. Med tiden förändrades 
dock förutsättningarna och 
införandet av det fria gymna-
sievalet som gör det möjligt 
för dagens ungdomar att fritt 
välja utbildning i regionen 

medförde andra möjligheter. 
Det uppstod konkurrens om 
eleverna. Reglerna för hur 
skoldemokratin fick fungera 
förändrades också. Ale gym-
nasium hade tagit steget fullt 
ut och här satt eleverna till 
och med i majoritet i skolans 
högsta ledning. Det var en 
egenskap som inspirerade 
och attraherade många ung-
domar. Lagstiftarna slog på 
sätt och vis undan benen på 
Ale gymnasium genom att 
anta ett nytt regelverk.

Idag och i framtiden är 
tåget ett givet färdmedel i 
Götaälvdalen. Om du väl 
sitter på tåget är det bekvämt 
och du färdas snabbt från 
Lödöse till Göteborg. Du 
får ha starka skäl för att gå av 
tåget innan centralstationen. 
Att motivera en blivande 
gymnasieelev att gå av 
i Nödinge och ta del 
av sju utbildningar när 
du kan färdas till stor-
staden som erbjuder 
ett smörgåsbord med 
hundratals olika gym-
nasieprogram är av allt 
att döma en omöjlig 
uppgift. 45 elever valde 
Ale gymnasium, det är 
en och en halv klass. 
Det är sorgligt och 
djupt beklagligt för de 
som är inblandade, men 
det är en konsekvens av 
en ny tid. Det är kanske 
bara dags att 
vända blad?

Många kommer säkert 
att höja på ögonbrynen när 
de bläddrar igenom veckans 
tidning. Det finns en gäst-
skribent vars namn är bekant 
för många, men som inte 
alla längre kan se ett ansikte 
bakom. Evald Malm, kom-
munalråd i Ale under åren 
1978-86 frestade oss med 
ett förslag om en artikel 
med det aktuella temat Olof 
Palme. Statsministern som 
mycket dramatiskt mördades 
i februari 1986 har figure-
rat på bioduken och i tv-
dokumentärer. Att bryta ner 
nationella frågor till lokal 
nivå är ett av lokaltidningens 
primära syften, varför vi 
aldrig tvekade att ta del av 
Evald Malms mycket per-
sonliga och välskrivna text 
om mötet med Palme – i Ale.

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Dags att vända blad?

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

NÖDINGE VÄGFÖRENING

Torsdag 7 mars 
kl. 18.00 

Nödinge Bygdegård 
Gamla Kilandavägen (Vimmersjön)

Möteshandlingar: se hemsidan 
under fliken ”Aktuellt” 

www.nodingevagforening.se
Anmäl dig på hemsidan för nyhetsbrev till din mailadress

Välkommen!
Styrelsen

ÅRSMÖTE

Hålanda IF 
kallar till

ÅRSMÖTE
Söndag 10 mars 

kl 10.00 
i Bygdegården

Alla medlemmar 
hälsas välkomna!

Mvh Styrelsen

PRO Surte-Bohus
Inbjuder till:

Årsmöte
Torsdagen den 21 feb.

 kl: 15.00
I Bohus servicehus

Program:
Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Kaffe med dopp, Underhållning

Välkomna!

SURTE-BOHUS

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.

Bohus centrum • Tel: 031 – 98 22 98

Fotvård 
Hudvård 
Friskvård
Massage
Salong Beauty
Glamour Nyponrosen

och nyponrosen.se

Infraröd bastu

ÅRSMÖTE

www.halanda.se

söndag 24/2, kl 15.00 
i Hålanda Bygdegård.

Alla medlemmar hälsas välkomna!

Hålanda Bygdegård

Tisdag 12 februari

 kr3339993333333399999999
Semlor

ALE TORG
Förbeställ gärna!

Kaffe 
och semla

 kr/st

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

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

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

www.phuket-orchidthaimassage.se

PHUKET ORCHID THAIMASSAGE

Vi tar emot:



Det blev som väntat 
många, starka och 
skiftande kommen-

tarer kring förra veckans 
artiklar om Ale gymnasium. 
Rapporterna om de svaga 
söktalen manar inte bara till 
svarta rubriker, utan framför 
allt till eftertanke. Krismö-
tena avlöser nu varandra. 
Det är många frågor som 
måste besvaras och det fi nns 
självklart en oro hos både 
de som går i skolan idag, 
bland de som har sökt inför 
nästa läsår och inte minst 
hos personalen. Politiken 
har lovat att behandla frågan 
skyndsamt.

Under sommaren 1995 
fick en kompis och jag upp-
draget att skriva en introduk-
tionspjäs som skulle inspirera 
den blivande lärarkåren i Ale 
gymnasium. Det var i sam-
band med en kick off ute på 
Marstrand. Vi fick höra om 
en unik frihet under ansvar 
och ett elevinflytande värl-
den aldrig tidigare hört talats 
om. Vi hade nästan svårt att 
ta det på allvar, men det här 
blev honnörsord för skolan 
och gav Ales första gymna-
sieskola en egen identitet 
som riksmedierna tävlade om 
för att få skriva spaltmeter 
om. Med tiden förändrades 
dock förutsättningarna och 
införandet av det fria gymna-
sievalet som gör det möjligt 
för dagens ungdomar att fritt 
välja utbildning i regionen 

medförde andra möjligheter. 
Det uppstod konkurrens om 
eleverna. Reglerna för hur 
skoldemokratin fick fungera 
förändrades också. Ale gym-
nasium hade tagit steget fullt 
ut och här satt eleverna till 
och med i majoritet i skolans 
högsta ledning. Det var en 
egenskap som inspirerade 
och attraherade många ung-
domar. Lagstiftarna slog på 
sätt och vis undan benen på 
Ale gymnasium genom att 
anta ett nytt regelverk.

Idag och i framtiden är 
tåget ett givet färdmedel i 
Götaälvdalen. Om du väl 
sitter på tåget är det bekvämt 
och du färdas snabbt från 
Lödöse till Göteborg. Du 
får ha starka skäl för att gå av 
tåget innan centralstationen. 
Att motivera en blivande 
gymnasieelev att gå av 
i Nödinge och ta del 
av sju utbildningar när 
du kan färdas till stor-
staden som erbjuder 
ett smörgåsbord med 
hundratals olika gym-
nasieprogram är av allt 
att döma en omöjlig 
uppgift. 45 elever valde 
Ale gymnasium, det är 
en och en halv klass. 
Det är sorgligt och 
djupt beklagligt för de 
som är inblandade, men 
det är en konsekvens av 
en ny tid. Det är kanske 
bara dags att 
vända blad?

Många kommer säkert 
att höja på ögonbrynen när 
de bläddrar igenom veckans 
tidning. Det finns en gäst-
skribent vars namn är bekant 
för många, men som inte 
alla längre kan se ett ansikte 
bakom. Evald Malm, kom-
munalråd i Ale under åren 
1978-86 frestade oss med 
ett förslag om en artikel 
med det aktuella temat Olof 
Palme. Statsministern som 
mycket dramatiskt mördades 
i februari 1986 har figure-
rat på bioduken och i tv-
dokumentärer. Att bryta ner 
nationella frågor till lokal 
nivå är ett av lokaltidningens 
primära syften, varför vi 
aldrig tvekade att ta del av 
Evald Malms mycket per-
sonliga och välskrivna text 
om mötet med Palme – i Ale.

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Dags att vända blad?

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

NÖDINGE VÄGFÖRENING

Torsdag 7 mars 
kl. 18.00 

Nödinge Bygdegård 
Gamla Kilandavägen (Vimmersjön)

Möteshandlingar: se hemsidan 
under fliken ”Aktuellt” 

www.nodingevagforening.se
Anmäl dig på hemsidan för nyhetsbrev till din mailadress

Välkommen!
Styrelsen

ÅRSMÖTE

Hålanda IF 
kallar till

ÅRSMÖTE
Söndag 10 mars 

kl 10.00 
i Bygdegården

Alla medlemmar 
hälsas välkomna!

Mvh Styrelsen

PRO Surte-Bohus
Inbjuder till:

Årsmöte
Torsdagen den 21 feb.

 kl: 15.00
I Bohus servicehus

Program:
Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Kaffe med dopp, Underhållning

Välkomna!

SURTE-BOHUS

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.

Bohus centrum • Tel: 031 – 98 22 98

Fotvård 
Hudvård 
Friskvård
Massage
Salong Beauty
Glamour Nyponrosen

och nyponrosen.se

Infraröd bastu

ÅRSMÖTE

www.halanda.se

söndag 24/2, kl 15.00 
i Hålanda Bygdegård.

Alla medlemmar hälsas välkomna!

Hålanda Bygdegård

Tisdag 12 februari

 kr3339993333333399999999
Semlor

ALE TORG
Förbeställ gärna!

Kaffe 
och semla

 kr/st

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

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

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

www.phuket-orchidthaimassage.se

PHUKET ORCHID THAIMASSAGE

Vi tar emot:

NÖDINGE. Över 40% av 
Sveriges ungdomar tror 
att cancer smittar.

Behovet av infor-
mation och cancer är 
stort.

Ung Cancer gör sitt 
bästa för att råda bot 
på det.

För sex år sedan fick Julia 
Mjörnstedt, då 21 år gammal, 
beskedet om att hon hade 
drabbats av tjocktarmscan-
cer. Idag är hon friskförkla-
rad, men tidigt bestämde hon 
sig för att dela med sig av sina 
erfarenheter. 2010 startade 
hon organisationen Ung 
Cancer för att möta behovet 
av information kring cancer.

– Julia, som var en nära 

vän till mig, upptäckte direkt 
att det inte fanns några bra 
forum för de som drabbas 
eller deras anhöriga. Beho-
vet av att samtala är jättestort 
och vi insåg också att kunska-
pen kring cancer generellt 
sett är mycket dålig. Därför 
bildade vi Ung Cancer och vi 
vänder oss nu till skolor, men 
arrangerar självklart också 
anhörigträffar och aktivite-
ter för de som precis har fått 
ett tragiskt besked, berättar 
kommunikationschef Hanna 
Wekell som under en timma 
i Ale gymnasium föreläste 
tillsammans med Johanna 
Stjärnfeldt.

– Vi möter många för-
domar när vi är ute och 
dessa vill vi gärna motverka. 

Cancer smittar till exem-
pel inte. Du kan förebygga 
cancer genom att undvika att 
börja röka, snusa och bränna 
dig i solen. Tjejer som fyllt 
23 år har rätt till ett cellprov 
för att upptäcka förändringar 
på livmodern. Det är en unik 
möjlighet som alla bör ta. 

Killar ska vara observanta 
för ömma testiklar. Det är 
den vanligaste cancerfor-
men idag, men glädjande 
nog botas 95%, redogjorde 
Hanna Wekell.
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Vill du gå ner i vikt?
  Vi söker 10 personer som tillsammans skall gå ner 100 kg i vikt.

Läs mer på: www.xtravaganza.se

Gör som Jessika,  
gå ner i vikt 
du också!

SKICKA IN DIN ANSÖKAN TILL:
Xtravaganza Viktklubb™ Sportlife Nol
Mail: ale@xtravaganza.se

Vi vill ha ditt svar före 17/2.
Kanske blir det du som blir uttagen till testgruppen.

Vi söker nu deltagare till en testgrupp för xtravaganzas nya  
viktminskningsprogram! Skriv några rader om dig själv och varför  
                            du vill ingå i testgruppen.
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Vi startarinom kort nyaviktminsknings-program!

WWW.SPORTLIFE.SE

SPORTLIFE NOL FOLKETSHUSVÄGEN 1, 449 44 NOL  |  TEL 0303-74 16 50 
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Jessika, känd från TV-programmet ”Aldrig mera fet” på TV3. 

  

Före

Aktivitets UF, det första utbildningsföretaget på Barn- och 
fritidsprogrammet i Ale gymnasium. Hela klassen är enga-
gerad och här ses från vänster: Victoria Erlandsson, Sandra 
Bryntesson och Sandra Jansson.

UF-företag bakom föreläsning – socialt entreprenörskap
NÖDINGE. Bakom ini-
tiativet att bjuda in Ung 
Cancer till Ale gymna-
sium stod ett UF-företag.

Aktivitets UF drivs 
av Barn- och fritidspro-
grammets andraårsele-
ver.

– Vi ägnar oss åt soci-
alt entreprenörskap och 
säljer tjänster istället 
för produkter, säger vd 
Sandra Bryntesson.

Företaget har redan synts i 
olika sammanhang. Tjänster 
de erbjuder är ansiktsmål-
ning i samband med olika 

evenemang, ledarskap för 
barngrupper, friskvård, daglig 
verksamhet för psykiskt funk-
tionshindrade med mera.

– Vi har fått förfrågan om 
att leda vattengymnastik i 
Skepplanda simhall, men 
tiden har inte räckt till än. Nu 
är allt fokus på UF-mässan 
som är på Svenska Mässan 
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säger Sandra Jansson företa-
gets andra vd.

Organisationen Ung 
Cancer anser de är en god 
förebild för socialt entrepre-
nörskap.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Hanna Wekell vädjar till alla tjejer fyllda 23 att ta ett cell-
prov för att upptäcka livmodercancer i tid.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Vågar prata om cancer på rätt sätt
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Språket är en språng-
bräda till samhället. 
När människor som 

invandrar till Sverige inte lär 
sig svenska är det förödande 
både för samhället och för 
den enskilde individen. För-
äldrar som tvingas ta hjälp 
av sina barn för att tolka i 

kontakt med myndigheter 
etc  är i dag en verklighet.

Tyvärr fungerar undervis-
ningen i svenska för invand-
rare inte så bra som det var 
tänkt. Det handlar inte om 
bristande engagemang hos 
dem som undervisar, utan 
om att undervisningen inte 

är tillräckligt anpassad efter 
eleven och till yrkeslivets 
krav.

Folkpartiet och reger-
ingen vill nu råda bot på 
detta. Undervisningen i 
svenska måste kunna ske 
parallellt med jobb och prak-
tik. För många nyanlända 
invandrare är nyckeln till att 
lära sig svenska möjligheten 
att ha arbetskamrater att tala 
med. En utredare ska därför 
titta på om Arbetsförmed-
lingen ska få upphandla sfi 
för att bättre kunna kombi-
nera svenska och jobb, hur 
undervisningen kan indi-
vidanpassas och om sfi ska 
avskaffas som egen skolform 
och föras in i den kommu-
nala vuxenutbildningen.

Sverige ska ta vara på de 
människor som flyttar eller 
flyr till vårt land. De behövs 
på våra arbetsplatser i Ale 
och resten av Sverige, som 
nyföretagare eller på uni-
versitet. Alliansregeringen 
med Folkpartiet i spetsen 
har under senare år i grun-
den förändrat den svenska 
integrationspolitiken. Fokus 
har flyttats från bidrag och 
omhändertagande till jobb 
och egenmakt. Och vi behö-
ver fortsätta arbetet för att 
skapa en politik så att de som 
kommer till vårt land snab-
bare kommer i jobb och lär 
sig svenska.

Folkpartiet Liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

Den 9 december 
skedde, som bekant, 
stora förändringar 

i lokaltrafi ken i både Ale 
och Lilla Edets kommuner. 
Förutom att en ny pen-
del mellan Älvängen och 
Göteborg invigdes öppnades 
även en station i vid Lödöse 
södra. När det gäller Lilla 
Edet har förbindelserna 
med Göteborg snabbats 
upp något. Nackdelen är 
att resenärer mellan Lilla 
Edet och Göteborg måste 
byta till tåg i Lödöse södra 

eller Älvängen. Älvängen 
har fl er förbindelser mot 
Göteborg. Eftersom Lilla 
Edet har anknytning till 
Göteborg bör pendeltågen 
utsträckas från Älvängen 
till Lilla Edet. Spåret som 
idag går från strax väster om 
nuvarande Lödöse södra kan 
fl yttas närmare nuvarande 
station och befi ntliga spåret 
till Lilla Edet rustas upp 
samt elektrifi eras.

Tågen bör stanna vid 
nya stationer vid Lödöse 
museum, Göta samt Lilla 

Edet. Fördelen med detta 
förslag är kortare restid 
mellan Lilla Edets kommun 
och Göteborgsområdet. 
Anpassning av tågtiderna i 
Lödöse mot Tvåstad möjlig-
gör en expansion av Lilla 
Edets kommun.

Arbetstillfällen skapas 
bland annat med upprust-
ningen av järnvägen. Alla 
orter som har snabb pen-
deltrafik expanderar och bli 
attraktiv att leva och bo i.

Christer Wilhelmsson
Resenärsforum

Språket som språngbräda

Låt pendeltågen gå till Lilla Edet!

SO
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DEMOKRATERNA I A
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ÅRSMÖTE 
Nödinge S-förening

Söndagen 24/2 kl. 15.00
Södra klöverstigen 31

Välkomna!

Mer än bara lokaltidning

Ansökan om bygglov för en panncentral 
på fastigheten Utby 2:202 i Älvängen har 
inkommit från Göteborgs energi till Sektor 
Samhällsbyggnad, Plan och bygg. Panncentralen 
har till syfte att förse Älvängen med omnejd med 
värme i perioder som det är kallare än – 10 grader. 

Åtgärden strider mot gällande detaljplan genom 
att byggnadens skorsten överskrider tillåten 
byggnadshöjd med 13 meter. Planen medger en 
byggnadshöjd av 7 meter, men med anledningen 
att man vill leda röken från panncentralen högre 
upp finns önskemål om att göra en avvikelse från 
detaljplanen. Handlingarna finns tillgängliga på 
Sektor samhällsbyggnad, kommunhuset i Alafors.

Synpunkter skall vara skriftligt inlämnade  
senast 2013-03-06 till adressen: Sektor 
Samhällsbyggnad Plan och bygg, Ale kommun, 
Ledetvägen 6, 449 80 Alafors

Samhällsbyggnadsnämnden

KUNGÖRELSE

Är du företagare i Ale? Välkommen på

FRUKOSTMÖTE 
FÖR FÖRETAGARE
Onsdagen den 20 februari kl 07.45 - 09.00 
hos Klädkällaren, Stora Viken, Bohus

Välkommen till Klädkällaren Stora Viken!

Vi börjar med frukost och mingel från klockan 07.45.  
Därefter hälsar oss Peter Lindberg, Klädkällaren välkomna och berättar 
om nyetableringen.  
Klockan 08.20 blir det information av Arbetsförmedlingen och strax före 
09.00 avrundar Jannike Åhlgren, näringslivschef i Ale.
Sedan tid för en kort rundvandring för de som vill.

Programvärd: Arbetsförmedlingen i Ale & Ale kommun
 
Mer information och anmälan till: jannike.ahlgren@ale.se

Datorer till alla barn i skolan. Detta 
är inte en framgångssaga. Detta 
är istället ett sätt att slå ut en hel 

generation.
Forskningen visar enhälligt att den tråd-

lösa tekniken är farlig för människan. Men 
den är allra farligast för de växande barnen. 
Bioinitiativrapporten 2012, visar klart och 
tydligt att den trådlösa tekniken orsakar;
Inlärningsproblem
Koncentrationsproblem
Huvudvärk
Minnesproblem
Psykisk ohälsa (nedstämdhet, ångest)
Hjärtproblem och stress
Cancer

Alla dessa ohälsoproblem utsätter vi 
barnen för i skolorna genom att hävda att 
datorer gynnar läsförståelsen. Hur går detta 
ihop?

Har de som beslutar inte satt sig in i den 
hyllade teknikens baksidor?

Det blir mycket skolorna får stå till svars 
för när de utsätter barnen för så stora hälso-
risker. Inte konstigt att ett av fyra barn inte 
klarar grundskolan i Ale.

Föräldrarna gör samma sak som skolmi-

Vad gör vi med våra barn?
nistern och Ales skolledning. De har WiFi 
i hemmen för trådlös uppkoppling för 
datorerna, trådlösa telefoner samt mobiler. 
Barnen får även egna mobiler som de använ-
der som leksaker.

Så våra minsta utsätts nu 24 timmar om 
dygnet för en mikrovågsstrålning som är 
destruktiv för hela deras organism. Hemma, 
på väg till skolan med mobilmaster överallt 
samt i skolan med datorer som förutsätter en 
trådlös uppkoppling till internet.

Hallå! Vad gör ni! Är det ingen som rea-
gerar? Detta är precis vad mobilindustrin 
jublar över. Deras ekonomiska vinster är 
enorma! Men våra barn och vi själva utsätts 
för ett gigantiskt experiment som kommer 
att betyda enorma ohälsoproblem.

Vad kan man göra?
Vi kan ha fördelarna med den nya tekni-

ken kvar. Men det innebär att de trådlösa 

systemen måste tas bort och ersättas med 
kablar. Skrota de trådlösa telefonerna och 
ersätt dem med de gamla säkra sladdtelefo-
nerna. Minska effekterna på mobilmasterna 
till den lägsta nivå som krävs för att systemen 
skall fungera (ALARA-principen). Använd 
hörlurar med sladd till mobilerna och stäng 
av dem på nätterna så att kroppen får vila. 
Ryska hälsomyndigheten hävdar att barn 
under 18 år och gravida kvinnor inte skall 
använda mobiltelefoner.

Ta varningen på allvar!
Bara för att myndigheterna har struntat 

i sitt ansvar att skydda invånarna är det 
inte ofarligt med mikrovågsstrålning. Vi 
måste själva ta ansvar för barnens och vår 
hälsa innan det är för sent. Vakna upp ur 
ert mobil- och datorberoende och förstå att 
denna teknik har allvarliga hälsorisker. 

Kicki Rosenberg
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Februari

Kronogården

Nu börjar byggnationen av det nya bostadsområdet Kronogården 
i Älvängen. Markbygg AB, på uppdrag av Ale kommun, påbörjar nu 
byggnationen av första etappen av infrastrukturen i området som 
beräknas vara färdig i maj 2014. Från och med nu är stora delar av 
Kronogården ett arbetsområde för markentreprenaden där många 
maskiner kommer befinna sig och man ska röra sig med stor försiktighet 
i området. Arbetet innefattar ledningsarbeten och nya vägar samt gång- 
och cykelvägar vilket delvis kommer att innebära sprängningsarbeten. 
Ale El och Göteborg Energi kommer i samarbete med Markbygg 
markförlägga högspänningskabel genom området respektive fjärrvärme 
till stora delar av området.
 
Utbyggnaden av Kronogården är ett samarbete mellan Ale kommun, 
Skanska och Veidekke. Fullt utbyggt blir det ca 400 nya bostäder av  
olika karaktär.

Kurs i Babymassage
Babymassage är ett sätt att med medveten 
och kärleksfull beröring, fördjupa och stärka 
kontakten mellan dig och ditt barn. Träna 
lyhördheten för varandra samt medverka till att 
ge ditt barn en bra start i livet. Kursen innehåller 
både praktiska och teoretiska moment. Lämplig 
ålder är 1-6 månader.

Start 7 mars 12.00 - ca 13.30
Älvängens Missionskyrkan
6 träffar
Avgift: 350 :-
Anmälan till Birgitta Liljeqvist 070 4610 841

ÄLVÄNGEN

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.

2012 års stipendieutdelare Marianne Sjöö,  tillsammans med stipendiaterna  SMU Guntorp 
och Felicia Eidenby.

DIGITALA TISDAGAR PÅ BIBLIOTEKET  -  för dig som vill lära dig använda 
datorn och internet i vardagen
För frågor och anmälan, ring 0303-33 02 16
19 februari 14.00-16.00 Om Ale biblioteks e-tjänster och om e-böcker 
26 februari 14.00-16.00 Prova en Ipad 
5 mars 14.00-16.00 Handelsbankens informerar om sina internettjänster 
12 mars             14.00-16.00 Köp och Sälj på internet. Konsument Göteborg informerar 
19 mars             14.00-16.00 Prova på dator och Internet 
2 april                 14.00-16.00 Släktforska med datorn 
9 april                 14.00-16.00 Prova på dator och Internet 
16 april               14.00-16.00 Prova på dator och Internet 
23 april               14.00-16.00 SEB informerar om sina internettjänster 
7 maj                  14.00-16.00 Prova en Ipad 
14 maj                14.00-16.00 Håll kontakt med släkt och vänner via internet 
21 maj                14.00-16.00 Bibliotekets NYA hemsida Bibliotek i väst
28 maj                14.00-16.00 Prova en Ipad

NORDPOLEN - två månader i ett islandskap
Roger Lindegren berättar om en forskningsresa med isbrytaren Oden 
>> Måndag 18 februari kl. 19.00 Skepplanda bibliotek
Fika / Inträde 40:-
 
SAGOSTUND OM PRINSAR OCH PRINSESSOR
>> Lördag 16 februari kl. 11.00 Ale bibliotek, Nödinge
Efter sagostunden kan man stanna kvar och pyssla. Ingen föranmälan
 
KONSUMENT- OCH ENERGIRÅDGIVNING PÅ BIBLIOTEKEN I ALE
Få svar direkt på dina frågor av konsumentrådgivare från Konsument Göteborg och  
Ales energirådgivare
>> Tisdag 19 februari kl. 16.00 – 18.30 Surte bibliotek
>> Onsdag 27 februari kl. 16.00 – 18.30 Älvängens bibliotek
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Torsdagen den 14 februari 
kl 11:30 – 12:30 delar vi ut 
Alla Hjärtans dag-refl exer i Alebacken

Söndagen den 17 februari kl 10:00-13:00 
besöker vi Ale Gymnasium i samband med 
Ale Innebandys Skolcup.

Vill din förening också ha 
sponsring av Ale El? 
Ansök senast den 31 mars på www.aleel.se

NÖDINGE. Hur förebyg-
ger vi psykisk ohälsa 
och drogmissbruk bland 
unga?

Bohusskolan är en 
av tre pilotskolor i att 
försöka skapa nya ar-
betssätt för att stärka 
framtidstron hos nästa 
generation.

Inspirationen hämtas 
bland annat från Sydaf-
rika där organisationen 
Star for life har gjort 
underverk med musi-
ken som verktyg.

Ale kommun har avsatt 10 
Mkr i en social investerings-
fond. Ett av Ales projekt går 
hand i hand med SKL, Sve-
riges kommuner och lands-
tings, mål att utveckla nya 
metoder för att förbättra 
resultaten i skolan, minska 
drogmissbruket, förebygga 
psykisk ohälsa och skapa 
framtidstro hos ungdo-
mar. I höstas kom Birgitta 
Augustsson, som samord-
nar satsningen i Ale, i kon-
takt med organisationen Star 
for life. Deras inspirerande 
arbetssätt om att göra dröm-
mar mer greppbara och ge 
elever större studielust fast-
nade även SKL för och idag 
är tre skolor, en i Malmö 
och Lund samt Bohussko-

lan, pilotskolor i att försöka 
översätta programmet och 
anpassa det till svenska vill-
kor. På lördag reser en dele-
gation från Ale kommun, 
politiker, tjänstemän och 
lärare till Sydafrika för att 
utbyta mer erfarenheter på 
plats.

– Det är vår förhoppning 
att också kunna skapa ett 
utbyte med sydafrikanska 
skolor. Dessutom involveras 
Chalmers och Göteborgs 
Universitet i projektet. Ett 
mål är att hjälpa till med 
datautvecklingen, vilket 
också underlättar för oss att 
i framtiden kunna kommu-
nicera med utbytesskolor, 
säger Birgitta Augustsson.

Inspirationskälla
Under besöket i Sydafrika 
ges delegationen möjlighet 
att se hur Star for life jobbar 
på plats, hur förutsättning-
arna ser ut och höra mer om 
effekterna.

– Det kommer bli en stor 
inspirationskälla för oss. 
Under våren kommer vi att 
fortsätta med workshops 
för berörda lärare i Bohus-
skolan. Till hösten startar 
sedan metodiken upp med 
eleverna i årskurs åtta. Två 
gånger per termin fördju-
par man sig särskilt i ämnet 

med många olika övningar. 
Sedan är tanken att det kon-
tinuerligt finns ett pågående 
arbete med fokus på aktuella 
frågor. Bland annat vill vi att 
eleverna skriver en form av 
drömdagbok, säger Pernilla 
Sandgren, en av coacherna 
och lärare på Ale gymnasi-
ums introduktionsprogram 
som också ska testa pedago-
giken.

Att Sverige är i behov av 
nya idéer för att bryta möns-
ter som är djupt förankrade 
är alla överens om, men vad 
som ska göras krävs det mer 
forskning kring. SKL hoppas 
kunna redovisa ett positivt 
resultat från pilotskolorna 
för att därifrån kunna sprida 
en ny form av metodik som 
genererar välmående ungdo-
mar med stärkt självförtro-
ende.

– Det här är en klok sats-
ning, att testa först och agera 
sen. Vi gör ofta insatser som 
inte är rätt och inte förank-
rade i forskning. Vi sätter till 
exempel in betyg i låga åldrar 
för att vi tror att det ska leda 
till högre betyg, trots att 
alla experter och forskare 
hävdar motsatsen, säger Mia 
Odlöw, musik och engels-
kalärare på Kyrkbyskolan i 
Nödinge.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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BOHUS. Resultatet har 
varit lyckat i Sri Lanka, 
Namibia och Sydafrika.

Nu ska Bohusskolan 
bli en av tre svenska pi-
lotskolor som översät-
ter det sydafrikanska 
arbetssättet.

Organisationen Star 
for life bjöd i onsdags 
på en inspirerande kick 
off med sång, musik 
och glädje.

Ovetande elever i Bohussko-
lan fick plötsligt ny energi. 

På scen i den nya idrotts-
hallen stod delar av Star for 
lifes sydafrikanska kör. Till-
sammans med sina musik-
ansvariga, Göran Rudbo 
och Ken Wennerholm från 
Triple and Touch, gav de 
en övergripande bild av sitt 
arbetssätt och vilka positiva 
effekter som det har med-
fört. Med musik och sång 
som främsta verktyg har de 
stärkt elevernas självförtro-
ende och framtidstro. Det 
har lett till att spridningen 
av HIV har minskat och att 
betygen i skolan kraftigt har 
förbättrats.

– De inspirerar ungdomar, 
får dem mer aktiva och gör 
drömmar till mer greppbara. 
Nu vill vi översätta metodi-
ken efter svenska förutsätt-

ningar. Det kommer att ta 
sin tid, men vi är övertygade 
om att det här kan falla väl 
ut. Vi börjar självklart med 
pedagogerna och till hösten 
2013 kan vi förhoppningsvis 
vara igång, säger Birgitta 
Augustsson som samordnar 
satsningen i Ale.

Bohusskolan är först ut, 
men förhoppningen är att 
sprida arbetssättet vidare till 
övriga skolor längre fram. 
Metodiken bygger på fem 
olika workshops och du 
behöver inte vara musikin-
tresserad för att kunna ta del 
av programmet. I de sydafri-
kanska skolorna har musiken 
frigjort mycket energi och 
organisationen Star for life 
är nu på turné med en grupp 
elever genom hela Sverige.

– Vi tror att ni har mycket 
att lära av oss, på samma 
sätt som ni har lärt oss väl-
digt mycket. Musiken kan 
få väldigt många att må 
bättre. Idag när vårt uppträ-
dande började var publiken 
blyg och vågade nästan inte 
klappa händerna. Vad som 
hände sedan såg du själv med

– Det var en härlig känsla 
och de förmedlade massor

att vi skapar en målbild som 
blir realistisk utifrån från

Sydafrikanskt arbetssätt ska 
stärka elevernas självkänsla

STAR FOR LIFE
Star for Life är ett religiöst och 
politiskt obundet skolprogram som 
vill minska spridningen av hiv och 
aids i utsatta områden i Afrika. 
Projektet inriktar sitt arbete mot 
skolungdomar. Idén bakom Star 
for Life tog form när svenskarna 
Christin och Dan Olofsson byggde 
upp hotellverksamheten Thanda 
Private Game Reserve i KwaZulu/
Natal i Sydafrika. Personalomsätt-

Eleverna kunde inte hålla sig 
kvar i publiken utan hoppade 
glatt upp på scenen och deltog i 
musikglädjen.

Star for life uppträder också i Scandinavium 9 oktober.

Faksimil Alekuriren vecka 38, 2012.

Ale utvecklar skolan med 
sydafrikansk inspiration

Redaktionen utsattes för klotter
Mitt på blanka dagen bestämde sig en yngling för att klottra – på Alekurirens redaktion i 
Älvängen. Ett vittne uppmärksammade händelsen och tipsade en förvånad personal om 
vad som hände utanför fönstret. Gärningsmannen tog till fl ykten, men kom inte särskilt 
långt innan han kunde konfronteras. Polis tillkallades, då 20-åringen hotade med kniv. 
Mannen kunde identifi eras. Redaktionen skulle ändå gärna vilja komma i kontakt med 
vittnen till händelsen.            Foto: Per-Anders Klöversjö
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försöka skapa nya ar-
betssätt för att stärka 
framtidstron hos nästa 
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Inspirationen hämtas 
bland annat från Sydaf-
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Star for life har gjort 
underverk med musi-
ken som verktyg.

Ale kommun har avsatt 10 
Mkr i en social investerings-
fond. Ett av Ales projekt går 
hand i hand med SKL, Sve-
riges kommuner och lands-
tings, mål att utveckla nya 
metoder för att förbättra 
resultaten i skolan, minska 
drogmissbruket, förebygga 
psykisk ohälsa och skapa 
framtidstro hos ungdo-
mar. I höstas kom Birgitta 
Augustsson, som samord-
nar satsningen i Ale, i kon-
takt med organisationen Star 
for life. Deras inspirerande 
arbetssätt om att göra dröm-
mar mer greppbara och ge 
elever större studielust fast-
nade även SKL för och idag 
är tre skolor, en i Malmö 
och Lund samt Bohussko-

lan, pilotskolor i att försöka 
översätta programmet och 
anpassa det till svenska vill-
kor. På lördag reser en dele-
gation från Ale kommun, 
politiker, tjänstemän och 
lärare till Sydafrika för att 
utbyta mer erfarenheter på 
plats.

– Det är vår förhoppning 
att också kunna skapa ett 
utbyte med sydafrikanska 
skolor. Dessutom involveras 
Chalmers och Göteborgs 
Universitet i projektet. Ett 
mål är att hjälpa till med 
datautvecklingen, vilket 
också underlättar för oss att 
i framtiden kunna kommu-
nicera med utbytesskolor, 
säger Birgitta Augustsson.

Inspirationskälla
Under besöket i Sydafrika 
ges delegationen möjlighet 
att se hur Star for life jobbar 
på plats, hur förutsättning-
arna ser ut och höra mer om 
effekterna.

– Det kommer bli en stor 
inspirationskälla för oss. 
Under våren kommer vi att 
fortsätta med workshops 
för berörda lärare i Bohus-
skolan. Till hösten startar 
sedan metodiken upp med 
eleverna i årskurs åtta. Två 
gånger per termin fördju-
par man sig särskilt i ämnet 

med många olika övningar. 
Sedan är tanken att det kon-
tinuerligt finns ett pågående 
arbete med fokus på aktuella 
frågor. Bland annat vill vi att 
eleverna skriver en form av 
drömdagbok, säger Pernilla 
Sandgren, en av coacherna 
och lärare på Ale gymnasi-
ums introduktionsprogram 
som också ska testa pedago-
giken.

Att Sverige är i behov av 
nya idéer för att bryta möns-
ter som är djupt förankrade 
är alla överens om, men vad 
som ska göras krävs det mer 
forskning kring. SKL hoppas 
kunna redovisa ett positivt 
resultat från pilotskolorna 
för att därifrån kunna sprida 
en ny form av metodik som 
genererar välmående ungdo-
mar med stärkt självförtro-
ende.

– Det här är en klok sats-
ning, att testa först och agera 
sen. Vi gör ofta insatser som 
inte är rätt och inte förank-
rade i forskning. Vi sätter till 
exempel in betyg i låga åldrar 
för att vi tror att det ska leda 
till högre betyg, trots att 
alla experter och forskare 
hävdar motsatsen, säger Mia 
Odlöw, musik och engels-
kalärare på Kyrkbyskolan i 
Nödinge.
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BOHUS. Resultatet har 
varit lyckat i Sri Lanka, 
Namibia och Sydafrika.

Nu ska Bohusskolan 
bli en av tre svenska pi-
lotskolor som översät-
ter det sydafrikanska 
arbetssättet.

Organisationen Star 
for life bjöd i onsdags 
på en inspirerande kick 
off med sång, musik 
och glädje.

Ovetande elever i Bohussko-
lan fick plötsligt ny energi. 

På scen i den nya idrotts-
hallen stod delar av Star for 
lifes sydafrikanska kör. Till-
sammans med sina musik-
ansvariga, Göran Rudbo 
och Ken Wennerholm från 
Triple and Touch, gav de 
en övergripande bild av sitt 
arbetssätt och vilka positiva 
effekter som det har med-
fört. Med musik och sång 
som främsta verktyg har de 
stärkt elevernas självförtro-
ende och framtidstro. Det 
har lett till att spridningen 
av HIV har minskat och att 
betygen i skolan kraftigt har 
förbättrats.

– De inspirerar ungdomar, 
får dem mer aktiva och gör 
drömmar till mer greppbara. 
Nu vill vi översätta metodi-
ken efter svenska förutsätt-

ningar. Det kommer att ta 
sin tid, men vi är övertygade 
om att det här kan falla väl 
ut. Vi börjar självklart med 
pedagogerna och till hösten 
2013 kan vi förhoppningsvis 
vara igång, säger Birgitta 
Augustsson som samordnar 
satsningen i Ale.

Bohusskolan är först ut, 
men förhoppningen är att 
sprida arbetssättet vidare till 
övriga skolor längre fram. 
Metodiken bygger på fem 
olika workshops och du 
behöver inte vara musikin-
tresserad för att kunna ta del 
av programmet. I de sydafri-
kanska skolorna har musiken 
frigjort mycket energi och 
organisationen Star for life 
är nu på turné med en grupp 
elever genom hela Sverige.

– Vi tror att ni har mycket 
att lära av oss, på samma 
sätt som ni har lärt oss väl-
digt mycket. Musiken kan 
få väldigt många att må 
bättre. Idag när vårt uppträ-
dande började var publiken 
blyg och vågade nästan inte 
klappa händerna. Vad som 
hände sedan såg du själv med

– Det var en härlig känsla 
och de förmedlade massor

att vi skapar en målbild som 
blir realistisk utifrån från

Sydafrikanskt arbetssätt ska 
stärka elevernas självkänsla

STAR FOR LIFE
Star for Life är ett religiöst och 
politiskt obundet skolprogram som 
vill minska spridningen av hiv och 
aids i utsatta områden i Afrika. 
Projektet inriktar sitt arbete mot 
skolungdomar. Idén bakom Star 
for Life tog form när svenskarna 
Christin och Dan Olofsson byggde 
upp hotellverksamheten Thanda 
Private Game Reserve i KwaZulu/
Natal i Sydafrika. Personalomsätt-

Eleverna kunde inte hålla sig 
kvar i publiken utan hoppade 
glatt upp på scenen och deltog i 
musikglädjen.

Star for life uppträder också i Scandinavium 9 oktober.

Faksimil Alekuriren vecka 38, 2012.

Ale utvecklar skolan med 
sydafrikansk inspiration

Redaktionen utsattes för klotter
Mitt på blanka dagen bestämde sig en yngling för att klottra – på Alekurirens redaktion i 
Älvängen. Ett vittne uppmärksammade händelsen och tipsade en förvånad personal om 
vad som hände utanför fönstret. Gärningsmannen tog till fl ykten, men kom inte särskilt 
långt innan han kunde konfronteras. Polis tillkallades, då 20-åringen hotade med kniv. 
Mannen kunde identifi eras. Redaktionen skulle ändå gärna vilja komma i kontakt med 
vittnen till händelsen.            Foto: Per-Anders Klöversjö
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ABSOLUTE SHOWKIDZ

BARNDANS Start vecka 8

995KR

BARNDANS Absolute Showkidz

BARNENS DAG! DROP-IN!

VÄLKOMMEN TILL VÅR GOA KLUBB!

ÄLVÄNGEN FABRIKSVÄGEN 3, TEL 0303-74 66 60  |  NÖDINGE ALE TORG 10, TEL 0303-979 00  |  NOL FOLKETSHUSVÄGEN 1, TEL 0303-74 16 50  |  KUNGÄLV ROLLSBOVÄGEN 25, TEL 0303-938 21  |  KUNGÄLV CENTRUM VÄSTRA GATAN 71, TEL 0303-199 40 
NY! KUNGÄLV SOLBRÄCKE SOLBRÄCKEGATAN 31  |  NY! KUNGÄLV XTRAVAGANZA VIKTCENTER SOLBRÄCKEGATAN 31, TEL 0303-44 59 00  |  LILLA EDET VÄRDSHUSET SKANSENVÄGEN 34, TEL 0520-65 16 16  |  LILLA EDET BADHUSET MAJORSGATAN 11

MISSA INTE
VÅRENS KURSER!

ALLA MÄNNISKOR,
ALLA ÅLDRAR!

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

Välkomna!

ÄLVÄNGEN. 29 elever 
har sökt till Lärlings-
gymnasiet som sitt 
första val.

Inte sedan starten för 
fyra år sedan har man 
haft så många första-
handssökande.  

– Vi tror på småska-
ligheten och målbilden 
är att ha runt 30-35 
sökande så det blev 
väldigt bra, säger rek-
torn Malin Luukinen. 

Snabbare kommunikationer 
till Göteborg resulterade 
inte i färre sökande till Lär-
lingsgymnasiet, tvärtom har 
fler elever än någonsin sökt 
skolan som sitt första val. 

– Det är en positiv utveck-
ling, som visar att det finns 
behov av den här typen av 
utbildningar, säger Malin 
Luukinen, som tillträdde 
som rektor för ett år sedan. 

Hon upplever att det är 
många som ser chansen att 
plugga på hemmaplan och 
slippa pendla. 

– Förra året var det några 
elever som började på utbild-
ningar i Göteborg, men 
som sedan ville byta hit för 
att få kortare resväg. Det är 
dessutom en positiv tillväxt-
region och vi har nära rela-
tioner med lokala företag 
som tar hand om och utbil-
dar kommunens ungdomar. 

Hälften av utbildningstiden 
är förlagd till praktik, vilket 
motsvarar sammanlagt 50 
veckor. Det är nästan ett års 
arbetslivserfarenhet och de 
flesta får anställning på före-
taget de varit på praktik hos. 

Förra året gick 72 procent 
av avgångseleverna ut i jobb 
direkt.

Transport populärt
Malin Luukinen upplever att 
yrkesförberedande utbild-
ningar fått ett uppsving den 
senaste tiden, men om det 
finns något samband med 
konjunkturen vill hon inte 
uttala sig om. 

På skolan går idag 93 
elever uppdelande på fem 
yrkesutbildningar: El, bygg- 
och anläggning, fordon 
och transport, handel och 
industri. De största är bygg, 
fordon samt transport och 
handel. 

– El och industri är inte 
särskilt stora, men det har de 
heller aldrig varit. Utbild-
ning mot transport blir allt 
mer efterfrågat, vilket beror 
mycket på att branschen skri-
ker efter folk. Vi har alldeles 
lagom många sökande i år 
eftersom vi satsar på småska-
ligheten och då är omkring 
30 nya elever perfekt.  

För de elever som väljer 
att utbilda sig på Lärlings-
gymnasiet är chansen stor 
att få jobb i Ale, något som 
Malin Luukinen ser som en 
stor fördel. 

– Jag tror på att försöka 
hålla kvar ungdomarna i 
kommunen.

JOHANNA ROOS

– Rekordmånga förstaval på Lärlingsgymnasiet

Poppis med yrkesutbildning

”Lagom många elever”. 
Malin Luukinen, rektor 
på Lärlingsgymnasiet i 
Älvängen, vill satsa på en 
småskalig skola med många 
vuxna på plats för eleverna. 
29 sökande är därför helt i 
linje med målbilden.

NÖDINGE. Förra mån-
dagen hölls eventet 
”Draknäste” på Ale 
gymnasium. 

Eleverna fi ck då 
presentera sina UF-
företag för en jury och 
de som lyckades bäst 
var Dobis datorservice 
UF, som mottog ett pris 
på 2000 kronor. 

Idén kommer ifrån tv-serien 
”Draknästet” – den svenska 
versionen av BBC-succén 
”Dragons Den”, där entre-
prenörer ska övertyga affärs-
drakar att investera i deras 
affärsidéer. 

I Ale-versionen var all-
varet inte lika blodigt, utan 
syftet var att ge eleverna 
chansen att öva på att presen-
tera sina UF-företag och få 
såväl beröm som konstruktiv 
kritik. Det blev också ett gyl-

lene tillfälle att ställa frågor 
och få tips och råd inför årets 
UF-mässa på Svenska mässan 
i Göteborg nästa vecka. 

Inför både elever och 
lärare gjordes presentatio-
nerna på Röda torget och i 
juryn satt Jannike Åhlgren, 
näringslivschef, Helena 
Urdal, ordförande i Älv-
ängens företagarförening, 
Christian Kjellberg, vd 
Nordisk rörmärkning och 
Barbro Ericsson från Före-
tagarna i Ale. 

– Det var väldigt roligt att 
se elevernas företagspresen-
tationer och hur duktiga de 
är på att ta fram både affärs-
idé och produkt.  Vi var alla 
imponerade av deras presen-
tationer och stora uppfin-
ningsrikedom, säger Chris-
tian Kjellberg.

Dobis datorservice UF 
vann juryns hjärta och får 

motta 2000 kronor av Ale 
kommun som de kan använda 
i företaget. 

– Alla eleverna var väldigt 
duktiga och väl förberedda 
och de både inspirerade och 
engagerade. De hade tänkt 
till och utstrålade passion. 
Dessutom var de tydliga i vad 
de hade för uppdrag och mål 
med sina verksamheter, så 
det bådar gott för framtiden, 
säger Jannike Åhlgren. 

Ale gymnasium har genom 
åren varit framträdande inom 
Ung företagsamhet och förra 
året kvalade hela två företag 
vidare till SM i Stockholm. 

Inför årets mässa står det 
redan klart att tre aleföretag 
gått vidare till de topp 20 
bästa i Göteborgsregionen: 
Tap on UF, Smart card UF 
och Slaskrens UF.

JOHANNA ROOS

Lyckat event. Peter Lindberg, IT-pedagog, intervjuade juryn bestående av Jannike Åhlgren, 
Christian Kjellberg, Barbro Ericsson och Helena Urdal. Till höger syns David Ahl och Oskar 
Jangtoft, två av eleverna som driver Dobis datorservice UF, som tog hem segern och priset 
bestående av 2000 kronor. 

– UF-elever presenterade affärsidéer för näringslivet

Inspirerande ”draknäste”
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Det finns planer på en omfattande 

utbyggnad av vindkraftsproduktion 
i Dalsland, Bohuslän och Väster-
götland. För att kunna ta tillvara den 
kommande produktionsökningen 
så behöver stamnätet förstärkas 
med ytterligare en 400 kV-ledning 
mellan Skogsäter i Trollhättan 
och Stenkullen. Utan ledningen 
kan det regionala nätet komma att 
överbelastas och ledningen är även 
nödvändig för att kunna förnya de 
gamla ledningar som finns i områ-
det.

– Vi befinner oss på planerings-
stadiet och inga beslut är fattade. 
I våras tog vår styrelse ett inrikt-
ningsbeslut om att det behövs en 
ny ledning då stamnätet mellan 
Skogsäter och Stenkullen behö-
ver förstärkas. Det vi gör nu är att 
vi åker runt och har samråd i de 
berörda kommunerna, förklarar 
Hans Lundin elektroteknisk sak-
kunnig på Svenska Kraftnät.

– Fastighetsägare och närbo-
ende har en viktig roll innan led-
ningen byggs. Vi vill gärna ha in 
så många synpunkter som möjligt 
eftersom det är invånarna på res-
pektive plats som känner till områ-
det bäst, säger Erik Vallin, kom-
munikatör på Svenska Kraftnät.

Fram till den 22 mars har 
allmänheten på sig att lämna 
sina synpunkter. Nästa steg för 
Svenska Kraftnät blir att ta fram 
ett utbyggnadsförslag. Därefter 
väntar ytterligare samråd och pla-
nerad byggstart är tänkt att ske 
först 2018.

På onsdagskvällens samrådsmöte 
i Medborgarhuset presenterade 
Svenska Kraftnät sitt huvudspår 
till ledningsgata. Förslaget fanns 
beskrivet på en karta tillsammans 
med övriga alternativa dragningar, 
angivna i bokstavsform A-K.

– Med den information som vi 
sitter inne med just nu så är huvud-
spåret det alternativ som skulle 
generera den minsta störningen i 
området. Återstår att se vilka syn-
punkter vi får in på våra samråds-
möten, säger Erik Vallin.

Svenska Kraftnäts huvudspår 
skulle innebära en framtida led-
ningsgata väster om Göta älv, 
mellan Lilla Edet och Stenung-
sund. Ledningen skulle korsa Göta 
älv och fortsätta mellan Älvängen 
södra och Alafors och följa befintlig 
130 kV-kabel upp till Sannum. Där 

skulle den nya ledningen ta riktning 
söderut genom Alefjäll och vidare 
mot Stenkullen.

Vilka reaktioner har ni mött 
hittills?

– Naturligtvis finns det männ-
iskor som oroas över att få en kraft-
ledning på sin mark. Samtidigt 
upplever vi att invånarna i respek-
tive kommun har en stor förståelse 
för situationen och tar emot den 
information som vi vill förmedla. Vi 
försöker vara så sakliga vi bara kan, 
säger Erik Vallin.

Måste det vara en luftburen 
ledning, går det inte att gräva ner 
den?

– Det svenska stamnätet är ett 
växelströmsnät som nästan ute-
slutande består av luftledningar. 
Växelströmsförbindelser på höga 
spänningsnivåer går inte att gräva 

ner på sträckor längre än cirka 25 
kilometer med mindre än att man 
med det intervallet anlägger stora 
kompensationsanläggningar, säger 
Hans Lundin.

Varför inte använda befintliga 
ledningsstolpar?

– Det går inte att använda befint-
liga ledningsstolpar och skulle vi 
utvidga nuvarande ledningsgata 
uppstår ett annat problem. Det 
skulle bli svårt att få plats och många 
hus skulle bli föremål för inlösen. 
Det finns också en driftsäkerhets-
aspekt att ta hänsyn till. Skulle 
exempelvis åskan slå ner och båda 
ledningarna kopplas bort så vore 
det väldigt olyckligt, säger Hans 
Lundin.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Stort intresse för Svenska 
Kraftnäts samrådsmöte

Viss oro för ny elledning

Guy Mondzo, Hans Lundin och Erik Vallin på Svenska Kraftnät fi ck svara på allmänhetens frågor vid onsdags-
kvällens samrådsmöte i Medborgarhuset, Alafors. Besöksantalet uppskattades till cirka 250 personer.

Svenska Kraftnäts huvudspår till 
dragning av en ny elledning mellan 
Trollhättan och Stenkullen var tydligt 
utmärkt på en karta som besökarna 
kunde ta del av.  

ALAFORS. Ett stort intresse 
och samtidigt en viss oro.

Så skulle man kunna sam-
manfatta onsdagens öppna 
hus och samrådsmöte i 
Medborgarhuset.

Svenska Kraftnäts planer 
på en ny elledning genom 
Ale väcker en hel del frå-
geställningar hos berörda 
markägare.

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

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

Hög klass på gräddhyllan!

Välkommen till denna vackra villa med högt och fritt läge på Älvängens gräddhylla! 
Villan byggdes 2004 med hög klass och kvalité och passar den moderna barnfamiljen 
perfekt. Njut av ett bekymmersfritt boende med underbart vacker utsikt över Älvängen 
& Göta Älv. 

Pris: 3 800 000:- som utgångspris. Visas 16/2. Adress Länsmansvägen 23.
Henrik Kjellberg  0727-316 360.

Äger du en bostadsrätt?
Just nu har vi många spekulanter över som 

söker bostadsrätter i Bohus och Surte.

Funderar du på att sälja din bostad så kontakta oss gärna 
för en kostnadsfri värdering.

 

Älvängen

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

Just nu har vi 5 bostäder på gång i Ale/Lilla Edet. 
Bland annat villor i Älvängen.
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utbyggnad av vindkraftsproduktion 
i Dalsland, Bohuslän och Väster-
götland. För att kunna ta tillvara den 
kommande produktionsökningen 
så behöver stamnätet förstärkas 
med ytterligare en 400 kV-ledning 
mellan Skogsäter i Trollhättan 
och Stenkullen. Utan ledningen 
kan det regionala nätet komma att 
överbelastas och ledningen är även 
nödvändig för att kunna förnya de 
gamla ledningar som finns i områ-
det.

– Vi befinner oss på planerings-
stadiet och inga beslut är fattade. 
I våras tog vår styrelse ett inrikt-
ningsbeslut om att det behövs en 
ny ledning då stamnätet mellan 
Skogsäter och Stenkullen behö-
ver förstärkas. Det vi gör nu är att 
vi åker runt och har samråd i de 
berörda kommunerna, förklarar 
Hans Lundin elektroteknisk sak-
kunnig på Svenska Kraftnät.

– Fastighetsägare och närbo-
ende har en viktig roll innan led-
ningen byggs. Vi vill gärna ha in 
så många synpunkter som möjligt 
eftersom det är invånarna på res-
pektive plats som känner till områ-
det bäst, säger Erik Vallin, kom-
munikatör på Svenska Kraftnät.

Fram till den 22 mars har 
allmänheten på sig att lämna 
sina synpunkter. Nästa steg för 
Svenska Kraftnät blir att ta fram 
ett utbyggnadsförslag. Därefter 
väntar ytterligare samråd och pla-
nerad byggstart är tänkt att ske 
först 2018.

På onsdagskvällens samrådsmöte 
i Medborgarhuset presenterade 
Svenska Kraftnät sitt huvudspår 
till ledningsgata. Förslaget fanns 
beskrivet på en karta tillsammans 
med övriga alternativa dragningar, 
angivna i bokstavsform A-K.

– Med den information som vi 
sitter inne med just nu så är huvud-
spåret det alternativ som skulle 
generera den minsta störningen i 
området. Återstår att se vilka syn-
punkter vi får in på våra samråds-
möten, säger Erik Vallin.

Svenska Kraftnäts huvudspår 
skulle innebära en framtida led-
ningsgata väster om Göta älv, 
mellan Lilla Edet och Stenung-
sund. Ledningen skulle korsa Göta 
älv och fortsätta mellan Älvängen 
södra och Alafors och följa befintlig 
130 kV-kabel upp till Sannum. Där 

skulle den nya ledningen ta riktning 
söderut genom Alefjäll och vidare 
mot Stenkullen.

Vilka reaktioner har ni mött 
hittills?

– Naturligtvis finns det männ-
iskor som oroas över att få en kraft-
ledning på sin mark. Samtidigt 
upplever vi att invånarna i respek-
tive kommun har en stor förståelse 
för situationen och tar emot den 
information som vi vill förmedla. Vi 
försöker vara så sakliga vi bara kan, 
säger Erik Vallin.

Måste det vara en luftburen 
ledning, går det inte att gräva ner 
den?

– Det svenska stamnätet är ett 
växelströmsnät som nästan ute-
slutande består av luftledningar. 
Växelströmsförbindelser på höga 
spänningsnivåer går inte att gräva 

ner på sträckor längre än cirka 25 
kilometer med mindre än att man 
med det intervallet anlägger stora 
kompensationsanläggningar, säger 
Hans Lundin.

Varför inte använda befintliga 
ledningsstolpar?

– Det går inte att använda befint-
liga ledningsstolpar och skulle vi 
utvidga nuvarande ledningsgata 
uppstår ett annat problem. Det 
skulle bli svårt att få plats och många 
hus skulle bli föremål för inlösen. 
Det finns också en driftsäkerhets-
aspekt att ta hänsyn till. Skulle 
exempelvis åskan slå ner och båda 
ledningarna kopplas bort så vore 
det väldigt olyckligt, säger Hans 
Lundin.
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ALAFORS. I två måna-
der har han varit igång.

Magnus Blombergs-
son trivs med sitt nya 
arbete i Ale kommun.

– Jag har alltid velat 
bli samhällsplanerare 
och efter 30 år blev 
det äntligen så, säger 
Magnus till lokaltid-
ningen.

Magnus Blombergsson har 
under hela sitt yrkesverk-
samma liv ägnat sig åt att rita 
hus och planera verksamhe-
ter. Han har jobbat som kon-
sult mot firmor och kom-
muner, varit lokalansvarig 
på Ericsson, för att ge några 
exempel. De senaste sex 
åren har Polismyndigheten i 
Västra Götaland varit Blom-
bergssons arbetsgivare.

– Jag har jobbat som fast-
ighetschef inom Polisen, 
planerat lokaler och lokalise-
ring för personalen. Jag var 
med när polishuset i Alafors 
lades ner och när poliskon-
toret öppnade i Nödinge. 
Det är den kopplingen som 
jag hade till Ale innan jag 
började min anställning här.

Sökte inte tjänsten
Det var inte Magnus Blom-
bergsson själv som sökte 
arbetet som stadsarkitekt, 
det var Ale kommun som 
hörde av sig till honom.

– Jag fick ett telefonsam-
tal och behövde inte fun-
dera särskilt länge innan jag 
tackade ja. Ale är en väldigt 
intressant kommun som 
länge har legat under radarn 
i Göteborgsregionen. Den 
nya infrastrukturen gör det 
intressant att jobba i Ale. 
Den nya vägen och järnvä-
gen bidrar också till en gene-
rationsväxling, att det flyttar 
in mycket nytt folk till kom-
munen. Tillväxt skapar möj-
lighet att göra saker, vi kan 
skapa mer livskraftiga små-
städer, säger Magnus Blom-
bergsson och fortsätter:

– För mig är det självklart 
att Ale nu är en del av stor-
stadsregionen. Samtidigt 
som vi ska göra det trevligt 
med attraktiva småstäder 
gäller det att skydda den 
landsbygd som vi har. Land-

skapsbilden ska bevaras, det 
är den som gör Ale unik.

Magnus Blombergsson 
skall främst arbeta med den 
strategiska samhällsplane-
ringen, en långsiktig plane-
ring och vision för bebyg-
gelse, service, 
infrastruktur 
och kommu-
nikationer i 
Ale kommun. 
Han är verk-
samhetschef för Plan- och 
bygg och ansvarar för dem 
som arbetar med samhälls-
planering, bygglov och kar-
verk.

Vision till verklighet
– Bygglovschefen och plan-
chefen står för produktionen 
skulle man kunna säga. Mitt 
arbete blir att få visionerna 
att komma till produktio-
nen.

Vad är utmaningen 
arbetet?

– Att vi orkar vara lång-
siktiga. Det är en enorm 
skillnad på hög- och lågkon-
junktur och förutsättning-
arna varierar från år till år. 
Det gäller att hålla i när det 
blåser och samtidigt hålla 
emot när det så att säga råder 
full gas, det är min lärdom av 
alla strategiska uppdrag som 
jag har haft. Om vi ska bygga 
en fastighet eller väg som ska 
stå pall i 100 år, så är det vik-
tigt att slutresultatet blir bra. 

Det handlar om planering 
och framförhållning och ge 
politikerna praktisk kunskap 
om detta.

Ditt första intryck av 
Ale kommun?

– Det är mycket att göra 
och det beror 
naturl igtvis 
på den till-
växt som vi 
upplever. Vi 
ingår i en 

storstadsregion som ökar sitt 
invånarantal väldigt mycket, 
10-12 000 personer per år. 
Jag utgår från att tio procent 
av dessa människor vill bo i 
Ale, säger Magnus Blom-
bergsson.

– Jag upplever Ale som 
en decentraliserad kommun, 
det finns plus och minus 
med det. Tjänstemännen 
är väldigt utspridda, vilket 
innebär att jag får flänga en 
hel del. Det som är positivt 
är att jag får se mig omkring.

Vad har du att säga om 
sektor samhällsbyggnad?

– Jag har fått en väldigt 
bra känsla. Det har genom-
förts en generationsväxling 
och det är en förhållandevis 
ung och välutbildad per-
sonalstyrka. Det råder en 
påtaglig framåtanda, avslu-
tar Magnus Blombergsson.

Magnus är Ales nya stadsarkitekt

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Magnus Blombergsson är ny stadsarkitekt i Ale kommun.

MAGNUS BLOMBERGSSON

Ålder: 49
Bor: Kungsladugård
Familj: Nej. Delar hus med min 
bror och min brorson.
Intressen: Jag gillar att segla 
och att resa. Det blir lika mycket 
studie- som nöjesresa när jag ger 
mig iväg någonstans. Det är en 
arkitektskada. Nyfi kenheten är min 
drivkraft.
Aktuell: Som nytillträdd stadsar-
kitekt och tillika verksamhetschef 
för avdelningen plan- och bygg i 
Ale kommun.

Vi kan skapa mer livs-
kraftiga småstäder.

Magnus Blombergsson

FAMILJEFÖRETAGET INFORMERAR
Vi är glada att kunna berätta för er äldre i Ale, att vi är godkän-

da av kommunen för att utföra hemtjänst från den 1 Mars.
Vi har en lång erfarenhet av vårdarbete och personlig assistans, med 
ti l lstånd från socialstyrelsen. Vi hjälper dig utifrån dina behov och 
önskemål, så att du känner trygghet. Vi är måna om ditt välbefin-

nande och vil l att du bestämmer hur vi ska hjälpa dig.

Du får bl.a: Fast, duktig och utbildad personal. Gratis fotvård en 
gång /månad. Juridisk och annan praktisk hjälp med t.ex. ditt hem-
tjänstbeslut. Skräddarsydd hjälp så att det passar dina behov. Vi ta-
lar flera olika språk. Vi kan även arbeta som personliga assistenter.

Hösten sägs symbolisera ålderns tid. Vi vill att du ska upp-
leva sommartid tillsammans med oss. Varmt välkommen att 

kontakta oss för mer information!

Flexiassistans Göteborg AB
Adress: Angeredsvinkeln 9

424 67  Angered

Webbplats: www.flexiassistans.se
E-post: flexiassistans@hotmail.se
Telefon: 031-789 09 90
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Måndag 4 februari

Dieseltjuvar
Stöld av diesel ur ett fordon 
som står parkerat på återvin-
ningscentralen i Bohus. 

Anmälan inkommer om två 
sönderskurna oljemålningar på 
Himlaskolan i Alafors.

Tisdag 5 februari

Inbrott
Inbrott i en container utanför 
Repslagarmuseet i Älvängen.

Onsdag 6 februari

Stöld
En villaägare i Skepplanda blir 
bestulen på en flagga.

Torsdag 7 februari

Narkotikabrott
Två personer hamnar i dispyt 
med personalen vid Nobinas 
bussgarage i Älvängen. En 
polispatrull åker till platsen 
och griper männen, som då 
tagit sig till det intilliggande 
resecentret. Båda är miss-
tänkta för narkotikabrott.

Söndag 10 februari

Skadegörelse
En sten kastas genom rutan till 
Pizzeria Roma i Bohus.

Antalet anmälda brott under 
perioden 4/2 – 11/2: 31. Av dessa 
är ett bilinbrott.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

NÖDINGE. Årets första 
frukostmöte knackar 
på dörren.

Som värd står Ar-
betsförmedlingen och 
platsen är Klädkällaren.

Besökarna kommer 
att ges tillfälle till en 
rundvandring i företa-
gets nya lokaler i Stora 
Viken.

Nästa onsdag, den 20 
februari, bjuds kommunens 
näringsidkare in till fru-

kostmöte. Programvärd är 
Arbetsförmedlingen som ska 
pratar under rubriken trend-
spaning på arbetsmarknaden.

Ett pris kommer att delas 
ut till ett lokalt UF-företag. 
Vidare finns Klädkällarens 
ägare, Peter Lindberg, på 
plats för att berätta om nye-
tableringen i Stora Viken. 
Förberedelserna är i full 
gång och varuhuset öppnar 
portarna den 27 februari.

– Jag tror att många före-
tagare är nyfikna på att få 
ta del av Klädkällarens nya 
lokaler och att vi dessutom 
ges möjlighet till en rund-
vandring tillsammans med 
Peter Lindberg känns jätte-
spännande, säger Ale kom-
muns näringslivschef Jan-
nike Åhlgren.

Jannike är ny på posten 
sedan två månader tillbaka. 
Hennes entusiasm och posi-
tiva framtidstro går inte att ta 
miste på.

– Jag måste säga att jag 
har mött en helt annan 
bild än den jag förväntade 
mig. Många menade att Ale 

befann sig i en negativ spiral 
och att det skulle bli till att 
kavla upp ärmarna och jobba 
utifrån den aspekten. Ärligt 
talat så har jag inte upplevt 
situationen som sådan. Alla 
är positiva. Jag har under 
min korta tid redan hunnit 

träffa väldigt många företa-
gare, som är välkomnande 
och gärna berättar om sin 
verksamhet, säger Jannike 
Åhlgren och fortsätter:

– De som jag har mött ser 
positivt på framtiden. Vad 
många ser som den viktigaste 

frågan och som den stora 
utmaningen är kompetens-
försörjningen. Det är å andra 
sidan ett tecken på att företa-
gen går bra, avslutar Jannike 
Åhlgren.

JONAS ANDERSSON

Josefin Carlbom och Ted 
Gustafsson i BF 3A Ale gym-
nasium fick välja fritt bland 
ämnen när de skulle till att 
bestämma sig för ett projekt-
arbete. 

– Vi ville göra en bok 
eftersom det är kul att se ett 
färdigt resultat av det man 
åstadkommit. Dessutom var 
vi angelägna om att försöka 
skapa något som andra kan 

ha nytta av. Det var så idén 
om boken Vakna föddes, 
berättar Ted Gustafsson.

Vakna – Tillsammans mot 
droger, var sedan länge ett 
känt begrepp för Josefin och 
Ted. De har följt arbetet på 
nära håll, tagit del av budska-
pet genom föreläsningar och 
annan informationskampanj. 

– Jag köper alltid den 
svarta påsen på Ica. Vakna 
gör stor nytta i samhället, 
säger Josefin Carlbom.

För några veckor sedan 
beviljade Leader Göta Älv 20 
000 kronor i bidrag till Jose-
fin och Teds projektarbete. 
Pengarna ska täcka kostna-
derna för layout och tryck.

– Vi är jätteglada för att 
vår bidragsansökan bevil-
jades. Tanken är att vi ska 
trycka boken i tusen exem-
plar. Den ska vara gratis och 
distribueras runtom på olika 
mötesplatser i kommunen. 
Den ska finnas tillgänglig på 
fritidsgårdarna, på Mötes-

plats Ungdom, men boken 
ska också finnas med som ett 
självklart inslag på Vaknas 
olika arrangemang, förklarar 
Josefin.

Just nu håller författarna 
på att samla in material till 
boken. Frågespalten ”Våga 
fråga” på Vaknas hemsida, 
där Carina Zito och Lotti 
Klug besvarar frågor, utgör 
en betydande del av inne-
hållet, därutöver ska lokala 
ungdomar som upplevt miss-
bruksproblem få skildra sina 
öden.

– Sedan hoppas vi att 
Tommy Moberg, socionom 
och expert på anabola steroi-
der, ska skriva några rader. 
Tommy har föreläst i Ale ett 
antal gånger genom åren och 
han har alltid mycket intres-
sant att förmedla, säger Ted.

Ale kommuns drogföre-
byggare Thomas Berggren 
hyllar Josefin och Teds ini-
tiativ att göra en bok med 
titeln Vakna. Han tar del av 

ungdomarnas projektarbete 
på nära håll.

– Jag tycker det är väl-
digt smart att skriva en bok 
på det här temat ur ett ung-
domsperspektiv. Boken får 
en lokal prägel och blir ett 
användbart verktyg i vårt 
fortsatta arbete mot droger. 
Självklart finns det många 
frågeställningar inom det här 
området, både bland unga 
men även hos föräldrar, säger 
Thomas Berggren.

– Återigen får vi ett bevis 
på att när många hjälps åt 
och är beredda att skapa 
något med gemensamma 
krafter så blir resultatet gott. 
Jag önskar verkligen Josefin 
och Ted all lycka med projek-
tet och lovar att stötta dem så 
mycket det bara går.

Förhoppningen är att 
boken Vakna ska ha release 
i samband med Festivalborg, 
det vill säga den 30 april.

JONAS ANDERSSON

Unga författare skriver bok
– Nytt verktyg i det drogförebyggande arbetet

Ted Gustafsson och Josefi n Carlbom, Barn- och fritidsprogrammet 3A på Ale gymnasium, 
håller på med ett projektarbete. Tillsammans ska de skriva boken Vakna, som man avser 
trycka upp i tusen exemplar. Boken, som förväntas vara klar lagom till Festivalborg, blir 
ett välkommet komplement i kommunens drogförebyggande arbete.

Årets första frukostmöte äger rum hos Klädkällaren i Stora Viken onsdagen den 20 februari.

Ale kommuns näringslivs-
chef, Jannike Åhlgren.

Frukostmöte hos Klädkällaren

Fd Krogen. Nu i ny regi.

INTERNATIONELLT KÖK
DAGENS LUNCH & NATTKLUBB

VÄSTRA GATAN 80 • KUNGÄLV • TEL 0303- 133 44

Vardag kl 11-22
Quizkväll varje torsdag kl 19

After Work varje fredag kl 16-20
Fredag-lördag öppet till kl 03

Söndag 12-21

NU HAR VI 
ÖPPNAT!

ALE. En bok av unga för unga.
Josefi n Carlbom och Ted Gustafsson på Barn- 

och fritidsprogrammet är i skrivartagen.
Senare i vår släpper de boken ”Vakna” som ska 

ge svar på de vanligaste frågorna om droger och 
där ungdomar själva delger sina skakande berät-
telser.
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet
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Anmälan inkommer om två 
sönderskurna oljemålningar på 
Himlaskolan i Alafors.

Tisdag 5 februari

Inbrott
Inbrott i en container utanför 
Repslagarmuseet i Älvängen.
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NÖDINGE. Årets första 
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Som värd står Ar-
betsförmedlingen och 
platsen är Klädkällaren.
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att ges tillfälle till en 
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Viken.
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mig. Många menade att Ale 
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antal gånger genom åren och 
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byggare Thomas Berggren 
hyllar Josefin och Teds ini-
tiativ att göra en bok med 
titeln Vakna. Han tar del av 

ungdomarnas projektarbete 
på nära håll.

– Jag tycker det är väl-
digt smart att skriva en bok 
på det här temat ur ett ung-
domsperspektiv. Boken får 
en lokal prägel och blir ett 
användbart verktyg i vårt 
fortsatta arbete mot droger. 
Självklart finns det många 
frågeställningar inom det här 
området, både bland unga 
men även hos föräldrar, säger 
Thomas Berggren.

– Återigen får vi ett bevis 
på att när många hjälps åt 
och är beredda att skapa 
något med gemensamma 
krafter så blir resultatet gott. 
Jag önskar verkligen Josefin 
och Ted all lycka med projek-
tet och lovar att stötta dem så 
mycket det bara går.

Förhoppningen är att 
boken Vakna ska ha release 
i samband med Festivalborg, 
det vill säga den 30 april.
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Unga författare skriver bok
– Nytt verktyg i det drogförebyggande arbetet

Ted Gustafsson och Josefi n Carlbom, Barn- och fritidsprogrammet 3A på Ale gymnasium, 
håller på med ett projektarbete. Tillsammans ska de skriva boken Vakna, som man avser 
trycka upp i tusen exemplar. Boken, som förväntas vara klar lagom till Festivalborg, blir 
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TORSDAG 14 FEB

Överraska

ANGERED/ALE. I Ale 
har äldre nu möjlighet 
att själva välja vem 
som ska utföra deras 
hemtjänst. 

Flexi Assistans är 
den första privata 
utföraren av hemtjänst 
att godkännas av kom-
munen.

Den 1 november 2012 
införde Ale kommun kund-
val inom hemtjänsten enligt 
lagen om valfrihetssystem 
(LOV). 

Homayoun Amiri och 
Narges Dourandish, äkta 
makar och ägare till Flexi 
Assistans, hade följt turerna 
kring LOV och när beslutet 
togs var de inte sena med att 
skicka in en ansökan till kom-
munen. 

De uppfyllde kraven och 
blev därmed den första pri-
vata utföraren att godkännas. 
Redan nu går det att göra ett 
aktivt val genom bistånds-
handläggaren och från och 
med 1 mars kommer alebor-
nas hemtjänst även att kunna 
utföras av Flexi Assistans. 

Företaget har lite över tio 
anställda, som idag främst 
arbetar med personlig assis-
tans. Efterhand som man får 
uppdrag i Ale kommer man 
att utöka personalstyrkan. 
Till sommaren räknar man 
med att ha mellan 7 och 10 
brukare i behov av hemtjänst. 

– Vi vill konkurrera för 
att höja kvaliteten på vården, 
men i vissa fall kan vi även 
samarbeta med kommunen 
för att lösa det så bra som 
möjligt för brukaren, säger 
Homayoun och Narges till-
lägger: 

– När vi har kommit så 
pass långt inom äldrevården 
får vi inte stagnera utan fort-
sätta att utvecklas. Vårt mål 
är att vårdtagaren ska bli så 
nöjda som möjligt utefter de 
resurser vi har. 

Mänskliga kontakter
Hon har själv över 20 års 
erfarenhet inom vårdyrket 
och kommer att vara med 
ute hos brukarna under den 
första tiden.

Man hoppas på att kunna 
konkurrera genom att ha en 
liten organisation med korta 

beslutsvägar och nära per-
sonliga kontakter.

– Våra beslutsvägar är i 
princip obefintliga, vilket 
gör att det finns utrymme 
för flexibilitet. Den mänsk-
liga kontakten är viktigt och 
man ska alltid kunna ringa 
mig eller Narges om man 
undrar över något. För oss 
är det viktigaste att bruka-
ren känner sig trygg och det 
inkluderar att, så långt det 
är möjligt, ha samma person 
som kommer hem till en, 
säger Homayoun.

Språkkompetens
Ett vanligt problem inom 
hemtjänsten är att tiden inte 
räcker till mer än att utföra 
de grundläggande sysslorna. 
Hur många timmar man är 
berättigad hemtjänst bestäms 
av biståndshandläggaren.

– När du för kanske första 
gången i ditt liv behöver hjälp 
för att klara dig, då får det inte 
vara på något annat sätt än det 
bästa. Jag har själv sett bris-
terna inom vården. De gamla 

får bara de grundläggande 
behoven tillfredsställda, men 
det räcker inte. Jag har skämts 
för att jag inte haft tid att 
sitta och prata en stund, men 
det finns sätt att ändå visa att 
man bryr sig. En kram kan 
betyda otroligt mycket, säger 
Narges. 

Att ha stor språkkompe-
tens bland de anställda är 
något man värdesätter efter-
som mycket av tryggheten 
skapas genom språket.

– När det gäller svenskar 
med utländsk bakgrund bety-
der det mycket att bli omhän-
dertagen av någon som talar 
ens hemspråk. När man blir 
gammal tappar man det nyaste 
språket först och det blir en 
tillbakagång, inte minst när 
det sociala umgänget mins-
kar. Man ska alltid ha med sig 
att varje person har sin egen 
unika historia och förtjänar 
att bemötas med respekt, 
säger Narges.

– Första privata utföraren av hemtjänst i Ale

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Hemtjänst i privat regi. Homayoun Amiri och Narges Dourandish, äkta makar och ägare till 
Flexi Assistans, hade följt turerna kring LOV i Ale och när beslutet togs var de inte sena 
med att skicka in en ansökan till kommunen. 

Fredagsfi ka 
med sossarna!

Träff a kommunalråd 
och riksdagsledamot 
på Svenheimers på 
Ale torg.

Säg vad du tycker 
om (S) politik. Alla 
frågor och funderingar 
är varmt välkomna!
 
Fredag 15 februari kl 13-15. 
Vi bjuder på fi ka!
 
P.S Kan du inte nu på fredag 
kommer vi fi nnas på ett 
café i Ale en fredag i 
månaden fram till 
valet. Nästa gång i 
Älvängen 8 mars. 
D.S

Paula Örn Christina 
Oscarsson

Hemtjänst i pri at regi Homa o n Amiri och Narges Do randish äkta makar och ägare till

Mänskliga kontakten i fokus
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Jubileumsåret har så sakte-
liga rullat igång för Ahlafors 
IF, men de publika evene-
mangen låter vänta på sig 
ytterligare ett tag.

– Arbetet inför jubileums-
året har varit gång i ungefär 
ett och ett halvt år. Vi har en 
särskild jubileumskommitté 
som håller i trådarna för de 
olika arrangemangen. Akti-
viteterna ser vi som en bra 
chans att samla ihop alla som 
gillar Ahlafors IF och det 
utgör också ett bra avstamp 
för framtiden, säger Claes 
Berglund, som med all san-

nolikhet får förnyat förtro-
ende som ordförande när 
klubben kallar till årsmöte 
söndagen den 10 mars. I så 
fall blir det fjärde året som 
Berglund svingar klubban.

– Jag ser det som en stor 
ära att få vara en liten del av 
Ahlafors IF:s fantastiska his-
toria. Det är många männ-
iskor som under årens lopp 
gjort ovärderliga insatser 
och gemensamt bidragit till 
att föreningen är vad den är 
idag.

Är det en pigg 100-
åring?

– Det tycker jag verkligen! 
Vi, precis som förenings-
livet i övrigt, drar ett stort 
och viktigt lass i samhället. 
Vi erbjuder en meningsfull 
fritidssysselsättning för i 
första hand barn och ung-

NÖDINGE. Digitala tis-
dagar har startats upp 
på Ale bibliotek.

Sammankomsterna 
är till för de alebor som 
vill lära sig att använda 
datorn och Internet i 
vardagen.

Inte mindre än fem-
ton tillfällen är inbo-
kade och utbildningen 
är gratis!

Med start förra veckan, då 
ämnet var ”Prova på dato-
rer och Internet”, bjuder 
Ale kommun in till Digi-
tala tisdagar på biblioteket i 
Nödinge. 

– Rubrikerna för tisda-
garna varierar. Nästa gång 
(läs idag) ska vi ha Swedbank 
på besök för att informera 
om sina internettjänster. 
Senare i vår får vi även besök 
av Handelsbanken och SEB. 
Några andra programpunk-
ter att nämna är ”Prova en 
Ipad” och ”Köp och sälj 
på Internet”, säger Soli 
Rosendahl på Ale bibliotek 
som leder den kostnadsfria 
utbildningen för aleborna.

– Det innebär inga kostna-
der för deltagaren, det enda 
vi kräver är att man bokar sin 
plats. Anmälan sker till bib-
lioteket, säger Soli.

Som ett led i Digidel 
anordnas även kurser på 
tisdagsförmiddagar. Soli 
Rosendahl och Lena Wing-
bro lär ut grunderna i data-
kunskap.

– Vi har en kursomgång i 
februari och en i mars. Even-
tuellt kan det bli ytterligare 
en omgång senare i vår bero-
ende på hur stort intresset 
är. Kurserna är ett samar-
bete med Studieförbundet 
Vuxenskolan, avslutar Soli 
Rosendahl.

 

 
 
R

 
 

 
 

 
 
lansforsakringar.se/alvsborg Digitala tisdagar på Ale bibliotek är till för dem som vill 

lära sig använda datorn och Internet i vardagen.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Digitala tisdagar på Ale bibliotek

DIGIDEL
Kampanjen Digidel verkar för en 
ökad digital delaktighet i Sverige, 
att alla ska våga, vilja och kunna 
ta del av Internet. Kampanjens 
mål är att med gemensamma 
krafter få ytterligare minst 500 
000 svenskar att börja använda 
Internet innan utgången av år 
2013. Man vill även bidra till att 
de som redan är på nätet blir än 
bättre på att ta tillvara möjlighe-
terna som Internet erbjuder för 
att underlätta vardagssysslor, vara 
delaktig i samhällsutvecklingen, få 
en bättre vård och omsorg, större 
möjlighet till arbete och en bättre 
utbildning.

domar. De får chansen att 
röra på sig, lära sig att umgås 
och förstå det sociala spelet. 
Ibland skulle man önska ett 
större ekonomiskt stöd för 
att kunna utveckla och för-
bättra verksamheten ytterli-
gare. Om inte detta är viktigt 
i samhället vad är då viktigt?

– Jag är väldigt stolt över 
det samarbete som vi inledde 
med Friends och Vakna för 
ett år sedan. Det har tillfört 
ny kompetens till vår fören-
ing.

En jubileumsskrift är 
under produktion och ska 
finnas till försäljning i vår. 
Jubileumsprogrammet är 
fastställt och kommer att 
skickas ut till ortens invånare 
inom en månad. Där finns 
alla aktiviteter samlade och 

det är framförallt två sepa-
rata händelser som sticker ut 
lite extra.

– Det är satsningen på 
en jubileumsteater som vi 
gör tillsammans med Tea-
tervinden. Premiär sker i 
Furulundsparken den 18 
maj. Totalt kommer det att 
bli 18 föreställningar under 
våren och sommaren, avslö-
jar Claes Berglund och fort-
sätter:

– En annan höjdare blir 
vår särskilda jubileumsdag, 
lördagen den 1 juni. Ahla-
fors Oldtimers kommer då 
att möta TV-laget i en spek-
takulär fotbollsmatch på 
Sjövallen. Patrick Ekwall 
är samordnare för TV-laget 
och en rad välkända profiler 
utlovas i laguppställningen. 

Senare på kvällen blir det 
dans i Furulundsparken.

Stort fokus 2013 riktas 
också mot klubbens repre-
sentationslag, som har lockat 
till sig flera namnkunniga 
nyförvärv inför den här 
säsongen.

Kan jubileumsåret 
rentav krönas med ett 
guldfirande i höst?

– Vi har ett lag, en organi-
sation och en anläggning som 
sammantaget utgör en väl-
digt bra plattform. Jag tycker 
att vi har alla förutsättningar 
för att kunna blanda oss i den 
absoluta toppstriden i divi-
sion 3, avslutar Claes Berg-
lund.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Jubileumsprogrammet är fastställt
Ahlafors IF fi rar 100 år

Claes Berglund, ordförande i 
Ahlafors IF.

Ahlafors IF:s 100-årsjubileum fi ras bland annat med en teateruppsättning i Furulundsparken. 
Här ses produktionsgruppen bestående av Åke Johansson, Christel Olsson-Lindstrand, Kent 
Carlsson och Ronny Schäfer.

ALAFORS. 2013 är inte vilket år som helst.
Ahlafors IF fyller 100 år.
Klubben planerar för en rad olika festligheter, 

bland annat stundar teater i Furulundsparken och 
jubileumsmatch mot TV-laget.

ÄLVÄNGEN. Nyligen genomförde 
Älvfoto en tävling i butiken.

En valfri leksak ur sortimentet 
utgjorde förstapriset.

Alfred Berndtsson från Alafors 
blev lycklig vinnare av en radiostyrd 
bil.
När Elisabeth Berndtsson besökte Älv-
foto i Älvängen för att köpa presenter till 
tre stundande kalas, passade barnen Ellen, 
Alfred och Gustav på att delta i den tipspro-
menad som butiken ordnat med. Talongerna 
lämnades in med förhoppning om att ha tur 
i dragningen.

På måndagen ringde telefonen hemma i 
Älebräcke. Älvfotos personal meddelade att 
Alfred vunnit högvinsten – en valfri leksak. 
Det blev att åka till Älvängen omedelbart.

– När jag berättade det för Alfred, så var 
han säker på sitt val. Han har en förkärlek till 
radiostyrda bilar och en sådan fick det bli, 
berättar mamma Elisabeth.

Bilen testkördes redan samma dag och 
glädjen över den nyvunna leksaken går inte 
att ta miste på.

– Den går som en raket, förklarar Alfred 
som har byggt ett hopp för att göra kör-
ningen ännu roligare.

Den 4 mars fyller Alfred Berndtsson 6 år 
varför den radiostyrda bilen kan ses som en 
tidig födelsedagspresent.

JONAS ANDERSSON

Alfred Berndtsson från Alafors kammade 
hem förstapriset i Älvfotos tipspromenad. 
Belöningen blev en valfri leksak ur butikens 
sortiment. Valet föll på en radiostyrd bil. 

Alfred tog hem högvinsten
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Jubileumsåret har så sakte-
liga rullat igång för Ahlafors 
IF, men de publika evene-
mangen låter vänta på sig 
ytterligare ett tag.

– Arbetet inför jubileums-
året har varit gång i ungefär 
ett och ett halvt år. Vi har en 
särskild jubileumskommitté 
som håller i trådarna för de 
olika arrangemangen. Akti-
viteterna ser vi som en bra 
chans att samla ihop alla som 
gillar Ahlafors IF och det 
utgör också ett bra avstamp 
för framtiden, säger Claes 
Berglund, som med all san-

nolikhet får förnyat förtro-
ende som ordförande när 
klubben kallar till årsmöte 
söndagen den 10 mars. I så 
fall blir det fjärde året som 
Berglund svingar klubban.

– Jag ser det som en stor 
ära att få vara en liten del av 
Ahlafors IF:s fantastiska his-
toria. Det är många männ-
iskor som under årens lopp 
gjort ovärderliga insatser 
och gemensamt bidragit till 
att föreningen är vad den är 
idag.

Är det en pigg 100-
åring?

– Det tycker jag verkligen! 
Vi, precis som förenings-
livet i övrigt, drar ett stort 
och viktigt lass i samhället. 
Vi erbjuder en meningsfull 
fritidssysselsättning för i 
första hand barn och ung-

NÖDINGE. Digitala tis-
dagar har startats upp 
på Ale bibliotek.

Sammankomsterna 
är till för de alebor som 
vill lära sig att använda 
datorn och Internet i 
vardagen.

Inte mindre än fem-
ton tillfällen är inbo-
kade och utbildningen 
är gratis!

Med start förra veckan, då 
ämnet var ”Prova på dato-
rer och Internet”, bjuder 
Ale kommun in till Digi-
tala tisdagar på biblioteket i 
Nödinge. 

– Rubrikerna för tisda-
garna varierar. Nästa gång 
(läs idag) ska vi ha Swedbank 
på besök för att informera 
om sina internettjänster. 
Senare i vår får vi även besök 
av Handelsbanken och SEB. 
Några andra programpunk-
ter att nämna är ”Prova en 
Ipad” och ”Köp och sälj 
på Internet”, säger Soli 
Rosendahl på Ale bibliotek 
som leder den kostnadsfria 
utbildningen för aleborna.

– Det innebär inga kostna-
der för deltagaren, det enda 
vi kräver är att man bokar sin 
plats. Anmälan sker till bib-
lioteket, säger Soli.

Som ett led i Digidel 
anordnas även kurser på 
tisdagsförmiddagar. Soli 
Rosendahl och Lena Wing-
bro lär ut grunderna i data-
kunskap.

– Vi har en kursomgång i 
februari och en i mars. Even-
tuellt kan det bli ytterligare 
en omgång senare i vår bero-
ende på hur stort intresset 
är. Kurserna är ett samar-
bete med Studieförbundet 
Vuxenskolan, avslutar Soli 
Rosendahl.
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lansforsakringar.se/alvsborg Digitala tisdagar på Ale bibliotek är till för dem som vill 

lära sig använda datorn och Internet i vardagen.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Digitala tisdagar på Ale bibliotek

DIGIDEL
Kampanjen Digidel verkar för en 
ökad digital delaktighet i Sverige, 
att alla ska våga, vilja och kunna 
ta del av Internet. Kampanjens 
mål är att med gemensamma 
krafter få ytterligare minst 500 
000 svenskar att börja använda 
Internet innan utgången av år 
2013. Man vill även bidra till att 
de som redan är på nätet blir än 
bättre på att ta tillvara möjlighe-
terna som Internet erbjuder för 
att underlätta vardagssysslor, vara 
delaktig i samhällsutvecklingen, få 
en bättre vård och omsorg, större 
möjlighet till arbete och en bättre 
utbildning.

domar. De får chansen att 
röra på sig, lära sig att umgås 
och förstå det sociala spelet. 
Ibland skulle man önska ett 
större ekonomiskt stöd för 
att kunna utveckla och för-
bättra verksamheten ytterli-
gare. Om inte detta är viktigt 
i samhället vad är då viktigt?

– Jag är väldigt stolt över 
det samarbete som vi inledde 
med Friends och Vakna för 
ett år sedan. Det har tillfört 
ny kompetens till vår fören-
ing.

En jubileumsskrift är 
under produktion och ska 
finnas till försäljning i vår. 
Jubileumsprogrammet är 
fastställt och kommer att 
skickas ut till ortens invånare 
inom en månad. Där finns 
alla aktiviteter samlade och 

det är framförallt två sepa-
rata händelser som sticker ut 
lite extra.

– Det är satsningen på 
en jubileumsteater som vi 
gör tillsammans med Tea-
tervinden. Premiär sker i 
Furulundsparken den 18 
maj. Totalt kommer det att 
bli 18 föreställningar under 
våren och sommaren, avslö-
jar Claes Berglund och fort-
sätter:

– En annan höjdare blir 
vår särskilda jubileumsdag, 
lördagen den 1 juni. Ahla-
fors Oldtimers kommer då 
att möta TV-laget i en spek-
takulär fotbollsmatch på 
Sjövallen. Patrick Ekwall 
är samordnare för TV-laget 
och en rad välkända profiler 
utlovas i laguppställningen. 

Senare på kvällen blir det 
dans i Furulundsparken.

Stort fokus 2013 riktas 
också mot klubbens repre-
sentationslag, som har lockat 
till sig flera namnkunniga 
nyförvärv inför den här 
säsongen.

Kan jubileumsåret 
rentav krönas med ett 
guldfirande i höst?

– Vi har ett lag, en organi-
sation och en anläggning som 
sammantaget utgör en väl-
digt bra plattform. Jag tycker 
att vi har alla förutsättningar 
för att kunna blanda oss i den 
absoluta toppstriden i divi-
sion 3, avslutar Claes Berg-
lund.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Jubileumsprogrammet är fastställt
Ahlafors IF fi rar 100 år

Claes Berglund, ordförande i 
Ahlafors IF.

Ahlafors IF:s 100-årsjubileum fi ras bland annat med en teateruppsättning i Furulundsparken. 
Här ses produktionsgruppen bestående av Åke Johansson, Christel Olsson-Lindstrand, Kent 
Carlsson och Ronny Schäfer.

ALAFORS. 2013 är inte vilket år som helst.
Ahlafors IF fyller 100 år.
Klubben planerar för en rad olika festligheter, 

bland annat stundar teater i Furulundsparken och 
jubileumsmatch mot TV-laget.

ÄLVÄNGEN. Nyligen genomförde 
Älvfoto en tävling i butiken.

En valfri leksak ur sortimentet 
utgjorde förstapriset.

Alfred Berndtsson från Alafors 
blev lycklig vinnare av en radiostyrd 
bil.
När Elisabeth Berndtsson besökte Älv-
foto i Älvängen för att köpa presenter till 
tre stundande kalas, passade barnen Ellen, 
Alfred och Gustav på att delta i den tipspro-
menad som butiken ordnat med. Talongerna 
lämnades in med förhoppning om att ha tur 
i dragningen.

På måndagen ringde telefonen hemma i 
Älebräcke. Älvfotos personal meddelade att 
Alfred vunnit högvinsten – en valfri leksak. 
Det blev att åka till Älvängen omedelbart.

– När jag berättade det för Alfred, så var 
han säker på sitt val. Han har en förkärlek till 
radiostyrda bilar och en sådan fick det bli, 
berättar mamma Elisabeth.

Bilen testkördes redan samma dag och 
glädjen över den nyvunna leksaken går inte 
att ta miste på.

– Den går som en raket, förklarar Alfred 
som har byggt ett hopp för att göra kör-
ningen ännu roligare.

Den 4 mars fyller Alfred Berndtsson 6 år 
varför den radiostyrda bilen kan ses som en 
tidig födelsedagspresent.

JONAS ANDERSSON

Alfred Berndtsson från Alafors kammade 
hem förstapriset i Älvfotos tipspromenad. 
Belöningen blev en valfri leksak ur butikens 
sortiment. Valet föll på en radiostyrd bil. 

Alfred tog hem högvinsten
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SÄVEDALEN/ALE. För 
fjärde året i rad utsågs 
Cederleüfs & Svenhei-
mers semla till Göt-
borgs godaste i GP:s 
stora test.

Alekuriren tog en tur 
till bageriet i Säveda-
len för att ta reda på 
hemligheten bakom den 
prisade gräddbakelsen.

Klockan är halv elva på för-
middagen och dagens första 
lass med semlor har lämnat 
bageriet i Sävedalen. Nu 
är det istället surdegsbröd, 
snoddas och kardemumma-
kakor som är på gång. Det 
doftar svagt av jäst och sötma 
och luften är varm men 
behaglig. Bagarna småpra-
tar lite över bakbordet sam-
tidigt som de knådar stora 
degar som sedan delas upp, 
rullas till längder och flätas 
samman. 

Med bara 
några dagar 
kvar till sem-
ledagen, eller 
f e t t i s d a g e n 
som den väl 
e g e n t l i g e n 
heter, är förberedelserna i 
full gång och även provsmak-
ningen. 

– Det har redan blivit för 
många semlor för min del, 
skrattar Lennart Svenhei-
mer och lägger de trekantiga 
locken på grädden. 

Bagarfamilj
Bagaryrket har gått i arv från 
hans far och nu står sönerna 
Marcus och Pontus Sven-
heimer redo att ta över verk-
samheten, som firade 50 år i 
fjol. 

För två år sedan 
slog de sig 
s a m m a n 
med det 
l i k a 

gamla bageriet Cederleüfs, 
som ägs av Dennis Eriks-
son. Samtidigt flyttade man 
till nya lokaler.

Samarbetet blev en lyckad 
satsning och när det kommer 
till semlorna har man plockat 
det bästa från två världar.

– Mandelmassan är 
Cederleüfs, 
det får jag 
e r k ä n n a , 
medan bul-
larna är 
vårt recept, 
säger Len-
nart.

Hemligheten bakom de 
saftiga söta kardemumma-
bullarna är att man enligt 
svensk bagartradition sätter 
en så kallad raskdeg. 

– Först låter man mjöl, 
vatten och jäst jäsa i en halv-
timme och sedan blandar 
man i socker, fett och kar-
demumma. I Stockholm 
till exempel brukar man ha 
mindre fett och socker och 
kan därför köra ihop allting 
från början, men det kan inte 

vi göra 

eftersom degen är så tung. 

Trekantiga lock
Omkring 22 000 semlor 
kommer man att producera 
på semledagen. Här pratar 
vi varken gram eller deciliter 
utan tonvis av ingredienser. 
Mellan 1,7 och 1,8 ton vete-
mjöl, 3000 liter vispgrädde, 
500 kilo margarin och lika 
mycket socker samt 1,5 ton 
mandelmassa och någon säck 
florsocker. 

10 procent av semlorna är 
vaniljsemlor och ungefär lika 
många är minisemlor. 

På fettisdagen är hela per-
sonalstyrkan på plats på olika 
stationer och ett jobb man 
helst vill slippa göra alltför 
många timmar i sträck är att 
klippa locken.

De trekantiga ganska 
djupt skurna semlelocken är 
något som genom alla tider 
varit Svenheimers signum 
och till det finns inga maski-
ner. De klipps för hand – 
med en vanlig sax.

– Vi är ett hantverksba-
geri och kommer alltid att 
vara det. Hantverkskänslan 
finns med i allt vi gör, säger 

Pontus och ställer en plåt 
med 16 svalnade kar-

demummabullar på 
bakbordet. 

De har bakats i 
stickugnen som 

drivs med 
n a t u r g a s . 

S a m t i -
d i g t 

s o m 

bakverken gräddas värms 
huset upp genom att värmen 
tas upp via ventilationen. 

Väderberoende
Marcus förbereder en sprits 
med vispad grädde och en 
likadan med mandelmassa. 

– På semledagen står en 
person och bara fyller upp 
spritsarna, berättar han.

Med tre vana rörelser 
klipper han blixtsnabbt ur 
locken, fyller igen hålet med 
mandelmassan och täcker 
sedan med spritsad grädde. 

De första semlorna levere-
rades redan annandag jul och 
säsongen brukar vara ända 
fram till påsk.

– Semleförsäljningen är 
väderberoende, helt klart. 
En vinterdag med minusgra-
der säljs det fler än om det är 
milt och regnar, säger Len-
nart Svenheimer. 

Nu för tiden jobbar han 
främst som chaufför och 
kör bland annat semlor till 
Cederleüfs & Svenheimers i 
Nödinge och Älvängen.

Han tror att semletradi-
tionen är här för att stanna 
och får medhåll av Pontus:

– Precis som med julma-
ten har man inget behov av 
att direkt utveckla den, utan 
semlan får vara som den är. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Hantverket bevaras i 
Cederleüfs & Svenheimers bageri

En vinnarsemla blir till

Ett generationsbageri. Sönerna Pontus och Marcus tillsammans med pappa Lennart i 
bageriet i Sävedalen.

Marcus Svenheimer behärskar konsten att göra en slätbulle 
till lyxgodis.

Ett signum för vinnarsemlan är det trekantiga locket.
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Vi är ett hantverksbageri 
och kommer alltid

att vara det.
Pontus Svenheimer

Feb
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SÄVEDALEN/ALE. För 
fjärde året i rad utsågs 
Cederleüfs & Svenhei-
mers semla till Göt-
borgs godaste i GP:s 
stora test.

Alekuriren tog en tur 
till bageriet i Säveda-
len för att ta reda på 
hemligheten bakom den 
prisade gräddbakelsen.

Klockan är halv elva på för-
middagen och dagens första 
lass med semlor har lämnat 
bageriet i Sävedalen. Nu 
är det istället surdegsbröd, 
snoddas och kardemumma-
kakor som är på gång. Det 
doftar svagt av jäst och sötma 
och luften är varm men 
behaglig. Bagarna småpra-
tar lite över bakbordet sam-
tidigt som de knådar stora 
degar som sedan delas upp, 
rullas till längder och flätas 
samman. 

Med bara 
några dagar 
kvar till sem-
ledagen, eller 
f e t t i s d a g e n 
som den väl 
e g e n t l i g e n 
heter, är förberedelserna i 
full gång och även provsmak-
ningen. 

– Det har redan blivit för 
många semlor för min del, 
skrattar Lennart Svenhei-
mer och lägger de trekantiga 
locken på grädden. 

Bagarfamilj
Bagaryrket har gått i arv från 
hans far och nu står sönerna 
Marcus och Pontus Sven-
heimer redo att ta över verk-
samheten, som firade 50 år i 
fjol. 

För två år sedan 
slog de sig 
s a m m a n 
med det 
l i k a 

gamla bageriet Cederleüfs, 
som ägs av Dennis Eriks-
son. Samtidigt flyttade man 
till nya lokaler.

Samarbetet blev en lyckad 
satsning och när det kommer 
till semlorna har man plockat 
det bästa från två världar.

– Mandelmassan är 
Cederleüfs, 
det får jag 
e r k ä n n a , 
medan bul-
larna är 
vårt recept, 
säger Len-
nart.

Hemligheten bakom de 
saftiga söta kardemumma-
bullarna är att man enligt 
svensk bagartradition sätter 
en så kallad raskdeg. 

– Först låter man mjöl, 
vatten och jäst jäsa i en halv-
timme och sedan blandar 
man i socker, fett och kar-
demumma. I Stockholm 
till exempel brukar man ha 
mindre fett och socker och 
kan därför köra ihop allting 
från början, men det kan inte 

vi göra 

eftersom degen är så tung. 

Trekantiga lock
Omkring 22 000 semlor 
kommer man att producera 
på semledagen. Här pratar 
vi varken gram eller deciliter 
utan tonvis av ingredienser. 
Mellan 1,7 och 1,8 ton vete-
mjöl, 3000 liter vispgrädde, 
500 kilo margarin och lika 
mycket socker samt 1,5 ton 
mandelmassa och någon säck 
florsocker. 

10 procent av semlorna är 
vaniljsemlor och ungefär lika 
många är minisemlor. 

På fettisdagen är hela per-
sonalstyrkan på plats på olika 
stationer och ett jobb man 
helst vill slippa göra alltför 
många timmar i sträck är att 
klippa locken.

De trekantiga ganska 
djupt skurna semlelocken är 
något som genom alla tider 
varit Svenheimers signum 
och till det finns inga maski-
ner. De klipps för hand – 
med en vanlig sax.

– Vi är ett hantverksba-
geri och kommer alltid att 
vara det. Hantverkskänslan 
finns med i allt vi gör, säger 

Pontus och ställer en plåt 
med 16 svalnade kar-

demummabullar på 
bakbordet. 

De har bakats i 
stickugnen som 

drivs med 
n a t u r g a s . 

S a m t i -
d i g t 

s o m 

bakverken gräddas värms 
huset upp genom att värmen 
tas upp via ventilationen. 

Väderberoende
Marcus förbereder en sprits 
med vispad grädde och en 
likadan med mandelmassa. 

– På semledagen står en 
person och bara fyller upp 
spritsarna, berättar han.

Med tre vana rörelser 
klipper han blixtsnabbt ur 
locken, fyller igen hålet med 
mandelmassan och täcker 
sedan med spritsad grädde. 

De första semlorna levere-
rades redan annandag jul och 
säsongen brukar vara ända 
fram till påsk.

– Semleförsäljningen är 
väderberoende, helt klart. 
En vinterdag med minusgra-
der säljs det fler än om det är 
milt och regnar, säger Len-
nart Svenheimer. 

Nu för tiden jobbar han 
främst som chaufför och 
kör bland annat semlor till 
Cederleüfs & Svenheimers i 
Nödinge och Älvängen.

Han tror att semletradi-
tionen är här för att stanna 
och får medhåll av Pontus:

– Precis som med julma-
ten har man inget behov av 
att direkt utveckla den, utan 
semlan får vara som den är. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Hantverket bevaras i 
Cederleüfs & Svenheimers bageri

En vinnarsemla blir till

Ett generationsbageri. Sönerna Pontus och Marcus tillsammans med pappa Lennart i 
bageriet i Sävedalen.

Marcus Svenheimer behärskar konsten att göra en slätbulle 
till lyxgodis.

Ett signum för vinnarsemlan är det trekantiga locket.
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Vi är ett hantverksbageri 
och kommer alltid

att vara det.
Pontus Svenheimer
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ruari 2013
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Olof Palme har 
uppmärksammats 
på många sätt under 

senare tid. Hans privata 
och politiska liv har spelat 
revy på bio, i radio, TV och 
tidningar. Det mesta har 
speglat verkligheten, annat 
har byggt på spekulationer 
och rykten. När Palme 
mördades 1986 var han 
statsminister och partiledare 
för Socialdemokraterna. 
Under en tio tolv-årsperiod 
hade jag förmånen att träffa 
honom fl era gånger, på 
konferenser, möten och ut-
bildningar. Jag arbetade på 
den tiden som ombudsman 
i Ale arbetarekommun och 
därefter som kommunalråd i 
Ale kommun.  

Några möten ägde rum 
i små sällskap och det blev 
flera tillfällen att samtala 
direkt med honom. En gång 
gjorde Palme ett snabbesök 
vid Bohus Centrum, jag 

tror att det var i valrörelsen 
1976. Vi var några lokalpo-
litiker som mötte upp och 
blev fotograferade tillsam-
mans med honom för en 
lokaltidning. 

Palme hade en särskild 
förmåga att minnas namn 
och platser och det första 
han frågade var hur det 
stod till med Lennart Pihl 
från Surte. ”Jag har träf-
fat honom på Bommersvik 
och han sjunger väldigt bra. 
Hälsa honom så gott”, sa 
han.

Ett annat möte ägde rum 
den 1 maj 1977. Tidigt på 
morgonen mötte jag Olof 
Palme på Göteborgs Cen-
tralstation. Han kom med 
nattåget från Stockholm 
för att delta i demonstra-
tioner och tala på Första 
maj-möten i Kungälv och 
Göteborg. Det var min 
uppgift att hämta Palme, 
bjuda honom på frukost, 

fördriva tiden några timmar 
och sedan skjutsa honom till 
Kungälv, där Ale arbetar-
ekommun var medarrangör.

Palme var klädd i en 
mörkblå överrock som 
saknade en knapp. Luggen 
hängde ner i pannan, han 
var sömnig och trött, men 
piggnade snart till. Ännu en 
dag på jobbet framför sig, 
rutin eller inte, han såg fram 
emot att stå i talarstolen och 
Götaplatsen var ett favorit-
ställe. I Palmes sällskap var 
Kjell Larsson som långt 
senare blev miljöminister i 
Ingvar Carlssons regering.

Knapphjälp
Det blev ett par trevliga 
och intressanta timmar vid 
frukostbordet hemma i 
Nödinge. Karin, min fru, 
åtog sig att hitta en ny knapp 
och sy i den. Hur skulle det 
sett ut att uppträda så slar-
vigt på arbetarrörelsens egen 
högtidsdag. Han tackade för 
hjälpen, borstade tänderna 
och vattenkammade håret. 

Året innan hade Soci-
aldemokraterna förlorat 
valet efter 44 års oavbrutet 
regeringsinnehav. Olof 
Palme hade efterträtts som 
statsminister av centerpartis-
ten Torbjörn Fälldin. Allt 
var inte enkelt för Fälldin, 
inte bara kärnkraftsfrågan 
blev ett jätteproblem, ett 
annat var stridigheter och 
motsättningar mellan nya 
ministrar. Värst lär det ha 
varit på bostadsdepartemen-
tet där Elvy Olsson (C) var 

bostadsminister och Birgit 
Friggebo (FP) planminister. 
De skulle samarbeta men var 
ständigt i luven på varan-
dra, inte mycket blev gjort. 
”Dårskapens departement 
kallar dom det”, sa Palme.

Moderatledaren Gösta 
Bohman som blivit finans-
minister hade under flera 
år varit något av en huvud-
motståndare till Olof Palme. 
De tyckte inte om varandra, 
vilket man kunde se i doku-
mentären Palme som sändes 
i teve under jul- och nyårs-
helgerna. Bohman visade där 
att han inte gillade Palme, 
och då handlade det inte 
bara om politiska motsätt-
ningar. ”Gösta Bohman är 
elak, han plågar sina medar-
betare”, sa Olof Palme. 

Gillade inte Fälldin
Han stack inte under stol 
med att han själv och Tor-
björn Fälldin hade svårt 
för varandra. ”Vi är så olika 
som personer, vi förstår inte 
varandra”, sa Palme. ”Fast 
jag respekterar honom”, lade 
han till och tog en klunk av 
det starka och välgörande 
frukostkaffet.

Palme var idrottsintres-

serad och följde bland annat 
Ingemar Stenmark så ofta 
han kunde i TV. Kung Carl 
XI Gustav hade samma 
intresse och det var ofta ett 
samtalsämne dem emel-
lan. Palme berättade att en 
slalomtävling som sändes 
i TV kolliderade med en 
kungamiddag. Kungen och 
statsministern var överens 
om att helst inte missa Sten-
mark och de hade spanare 
ute för att i tid signalera när 
det var dags för start. Båda 
såg signalen, tittade på var-
andra, reste sig och lämnade 
middagsbordet.

Tysk terrorist
Under frukostträffen i 
Nödinge kom Palme in 
på allvarligare saker. Han 
pratade om det terrorbrott 
som före detta arbetsmark-
nadsministern Anna-Greta 
Leijon hotats av, men som 
tack och lov hade avslöjats 
i tid. Den tyske terroristen 
Norbert Kröcher planerade 
tillsammans med svenska 
och tyska meningsfränder att 
kidnappa Leijon och placera 
henne inlåst i en liten trälåda 
för vidare ”hantering”. 

En månad före Palmes 

besök hade den efterlyste 
tysken gripits av polisen 
och i samma vecka som 
Palme besökte Nödinge 
hade Kröcher utvisats till 
Västtyskland. Palme visade 
tydligt att han var djupt 
skakad, inte minst på det 
personliga planet. Till saken 
hör att Anna-Greta Leijon 
bodde nära familjen Palme 
i Vällingby. ”Man vet aldrig 
vad som väntar runt hörnet”, 
sa han.

Evald Malm
Kommunalråd i Ale 1978-86
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När Olof Palme åt frukost i Nödinge

VISSELTOFTA. Evald 
Malm var under en 
tjugoårsperiod kommu-
nalpolitiskt verksam i 
Nödinge och därefter i 
Ale kommun. 

Han representerade 
socialdemokraterna 
och var mellan 1978 
och 1986 Kommunsty-
relsens ordförande och 
kommunalråd. 

Han lämnade kom-
munpolitiken efter 
valet 1988. 

Redan när han tillträdde som 
kommunalråd bestämde han 
sig för att inte sitta så länge 
att han måste ”lyftas bort”, 
något som han sett så många 
äldre herrar tvingats till när 
hans egen generation tog 
över ett par årtionden tidi-
gare.

Under Evald Malms 
period genomförde Ale 
kommun en av de mest 
genomgripande föränd-
ringar med lokala nämnder 
och kontor som genomförts 
i Sverige. Ale blev också av 
regeringen utsedd till fri-
kommun med tillstånd att 
arbeta friare i förhållande till 
det statliga regelverket. 

En tjänsteman som var 
med under regeringssam-
manträdet när Ale utsågs 

har berättat för Evald Malm 
hur det gick till. Föredra-
gande var civilminister Bo 
Holmberg som lade fram 
förslaget att Ale skulle utses 
tillsammans med några andra 
kommuner. Gertrud Sigur-
desen, som var socialminis-
ter och Bengt Göransson, 
skolminister, protesterade. 
De var rädda om reglerna 
och oroades över att Ale 
skulle gå för långt om de fick 
för fria tyglar. Olof Palme, 
då statsminister, slog klub-
ban i bordet och fastslog att 
”nu gör vi som Bo Holmberg 
föreslår”.

Det var en lång och 
intensiv utvecklingsperiod 
som krävde mycket av alla 
berörda, både förtroende-
valda och anställda.

Själv säger Evald Malm 

att det var tack vare ett öppet 
och positivt sinne hos övriga 
partier och hos de fackliga 
organisationerna som det 
gick att genomföra föränd-
ringarna.

Tillsammans med några 
andra personer startade han 
1988 Media Laget AB med 
säte i Surte. Han lämnade 
företaget 1996 och det finns 
idag i Göteborg. 

Hem till Skåne
I slutet av 1980-talet till-
skiftades Evald Malm för-
äldrahemmet i Visseltofta i 
nordöstra Skåne. Där lever 
han sedan 1991 tillsammans 
med Agneta (f.d. Renne) 
som han gifte sig med 1992. 
Agneta arbetar sedan några år 
som utbildningschef i Osby 
kommun. Tidigare hade hon 
samma arbete i Markaryds 
kommun och under några 
år däremellan drev hon en 
verksamhet med sommar-
café, konferenser och Bed & 
Breakfast i Visseltofta.

Evald Malm arbetade 
under ett femtontal år som 
utredare och konsult i pro-
blemfyllda stadsdelar i Göte-
borg och Stockholm. Upp-
dragsgivare var allmännyt-
tiga och privata fastighetsä-
gare samt olika kommunala 
förvaltningar. Sedan några år 
är han pensionär.

Evald Malm (S) var kommu-
nalråd i Ale 1978-86.

Idag är Evald Malm skåning och pensionär

Olof Palme och Valfrid Henriksson under ett besök i Surte på 70-talet.         Foto: Privat

Under Olof Palmes överin-
seende syr Karin Malm i en 
knapp i hans överrock.

Olof Palme studerar protokollsboken från 1907 då Surte 
arbetarekommun bildades.
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Olof Palme har 
uppmärksammats 
på många sätt under 

senare tid. Hans privata 
och politiska liv har spelat 
revy på bio, i radio, TV och 
tidningar. Det mesta har 
speglat verkligheten, annat 
har byggt på spekulationer 
och rykten. När Palme 
mördades 1986 var han 
statsminister och partiledare 
för Socialdemokraterna. 
Under en tio tolv-årsperiod 
hade jag förmånen att träffa 
honom fl era gånger, på 
konferenser, möten och ut-
bildningar. Jag arbetade på 
den tiden som ombudsman 
i Ale arbetarekommun och 
därefter som kommunalråd i 
Ale kommun.  

Några möten ägde rum 
i små sällskap och det blev 
flera tillfällen att samtala 
direkt med honom. En gång 
gjorde Palme ett snabbesök 
vid Bohus Centrum, jag 

tror att det var i valrörelsen 
1976. Vi var några lokalpo-
litiker som mötte upp och 
blev fotograferade tillsam-
mans med honom för en 
lokaltidning. 

Palme hade en särskild 
förmåga att minnas namn 
och platser och det första 
han frågade var hur det 
stod till med Lennart Pihl 
från Surte. ”Jag har träf-
fat honom på Bommersvik 
och han sjunger väldigt bra. 
Hälsa honom så gott”, sa 
han.

Ett annat möte ägde rum 
den 1 maj 1977. Tidigt på 
morgonen mötte jag Olof 
Palme på Göteborgs Cen-
tralstation. Han kom med 
nattåget från Stockholm 
för att delta i demonstra-
tioner och tala på Första 
maj-möten i Kungälv och 
Göteborg. Det var min 
uppgift att hämta Palme, 
bjuda honom på frukost, 

fördriva tiden några timmar 
och sedan skjutsa honom till 
Kungälv, där Ale arbetar-
ekommun var medarrangör.

Palme var klädd i en 
mörkblå överrock som 
saknade en knapp. Luggen 
hängde ner i pannan, han 
var sömnig och trött, men 
piggnade snart till. Ännu en 
dag på jobbet framför sig, 
rutin eller inte, han såg fram 
emot att stå i talarstolen och 
Götaplatsen var ett favorit-
ställe. I Palmes sällskap var 
Kjell Larsson som långt 
senare blev miljöminister i 
Ingvar Carlssons regering.

Knapphjälp
Det blev ett par trevliga 
och intressanta timmar vid 
frukostbordet hemma i 
Nödinge. Karin, min fru, 
åtog sig att hitta en ny knapp 
och sy i den. Hur skulle det 
sett ut att uppträda så slar-
vigt på arbetarrörelsens egen 
högtidsdag. Han tackade för 
hjälpen, borstade tänderna 
och vattenkammade håret. 

Året innan hade Soci-
aldemokraterna förlorat 
valet efter 44 års oavbrutet 
regeringsinnehav. Olof 
Palme hade efterträtts som 
statsminister av centerpartis-
ten Torbjörn Fälldin. Allt 
var inte enkelt för Fälldin, 
inte bara kärnkraftsfrågan 
blev ett jätteproblem, ett 
annat var stridigheter och 
motsättningar mellan nya 
ministrar. Värst lär det ha 
varit på bostadsdepartemen-
tet där Elvy Olsson (C) var 

bostadsminister och Birgit 
Friggebo (FP) planminister. 
De skulle samarbeta men var 
ständigt i luven på varan-
dra, inte mycket blev gjort. 
”Dårskapens departement 
kallar dom det”, sa Palme.

Moderatledaren Gösta 
Bohman som blivit finans-
minister hade under flera 
år varit något av en huvud-
motståndare till Olof Palme. 
De tyckte inte om varandra, 
vilket man kunde se i doku-
mentären Palme som sändes 
i teve under jul- och nyårs-
helgerna. Bohman visade där 
att han inte gillade Palme, 
och då handlade det inte 
bara om politiska motsätt-
ningar. ”Gösta Bohman är 
elak, han plågar sina medar-
betare”, sa Olof Palme. 

Gillade inte Fälldin
Han stack inte under stol 
med att han själv och Tor-
björn Fälldin hade svårt 
för varandra. ”Vi är så olika 
som personer, vi förstår inte 
varandra”, sa Palme. ”Fast 
jag respekterar honom”, lade 
han till och tog en klunk av 
det starka och välgörande 
frukostkaffet.

Palme var idrottsintres-

serad och följde bland annat 
Ingemar Stenmark så ofta 
han kunde i TV. Kung Carl 
XI Gustav hade samma 
intresse och det var ofta ett 
samtalsämne dem emel-
lan. Palme berättade att en 
slalomtävling som sändes 
i TV kolliderade med en 
kungamiddag. Kungen och 
statsministern var överens 
om att helst inte missa Sten-
mark och de hade spanare 
ute för att i tid signalera när 
det var dags för start. Båda 
såg signalen, tittade på var-
andra, reste sig och lämnade 
middagsbordet.

Tysk terrorist
Under frukostträffen i 
Nödinge kom Palme in 
på allvarligare saker. Han 
pratade om det terrorbrott 
som före detta arbetsmark-
nadsministern Anna-Greta 
Leijon hotats av, men som 
tack och lov hade avslöjats 
i tid. Den tyske terroristen 
Norbert Kröcher planerade 
tillsammans med svenska 
och tyska meningsfränder att 
kidnappa Leijon och placera 
henne inlåst i en liten trälåda 
för vidare ”hantering”. 

En månad före Palmes 

besök hade den efterlyste 
tysken gripits av polisen 
och i samma vecka som 
Palme besökte Nödinge 
hade Kröcher utvisats till 
Västtyskland. Palme visade 
tydligt att han var djupt 
skakad, inte minst på det 
personliga planet. Till saken 
hör att Anna-Greta Leijon 
bodde nära familjen Palme 
i Vällingby. ”Man vet aldrig 
vad som väntar runt hörnet”, 
sa han.
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Malm var under en 
tjugoårsperiod kommu-
nalpolitiskt verksam i 
Nödinge och därefter i 
Ale kommun. 

Han representerade 
socialdemokraterna 
och var mellan 1978 
och 1986 Kommunsty-
relsens ordförande och 
kommunalråd. 

Han lämnade kom-
munpolitiken efter 
valet 1988. 

Redan när han tillträdde som 
kommunalråd bestämde han 
sig för att inte sitta så länge 
att han måste ”lyftas bort”, 
något som han sett så många 
äldre herrar tvingats till när 
hans egen generation tog 
över ett par årtionden tidi-
gare.

Under Evald Malms 
period genomförde Ale 
kommun en av de mest 
genomgripande föränd-
ringar med lokala nämnder 
och kontor som genomförts 
i Sverige. Ale blev också av 
regeringen utsedd till fri-
kommun med tillstånd att 
arbeta friare i förhållande till 
det statliga regelverket. 

En tjänsteman som var 
med under regeringssam-
manträdet när Ale utsågs 

har berättat för Evald Malm 
hur det gick till. Föredra-
gande var civilminister Bo 
Holmberg som lade fram 
förslaget att Ale skulle utses 
tillsammans med några andra 
kommuner. Gertrud Sigur-
desen, som var socialminis-
ter och Bengt Göransson, 
skolminister, protesterade. 
De var rädda om reglerna 
och oroades över att Ale 
skulle gå för långt om de fick 
för fria tyglar. Olof Palme, 
då statsminister, slog klub-
ban i bordet och fastslog att 
”nu gör vi som Bo Holmberg 
föreslår”.

Det var en lång och 
intensiv utvecklingsperiod 
som krävde mycket av alla 
berörda, både förtroende-
valda och anställda.

Själv säger Evald Malm 

att det var tack vare ett öppet 
och positivt sinne hos övriga 
partier och hos de fackliga 
organisationerna som det 
gick att genomföra föränd-
ringarna.

Tillsammans med några 
andra personer startade han 
1988 Media Laget AB med 
säte i Surte. Han lämnade 
företaget 1996 och det finns 
idag i Göteborg. 

Hem till Skåne
I slutet av 1980-talet till-
skiftades Evald Malm för-
äldrahemmet i Visseltofta i 
nordöstra Skåne. Där lever 
han sedan 1991 tillsammans 
med Agneta (f.d. Renne) 
som han gifte sig med 1992. 
Agneta arbetar sedan några år 
som utbildningschef i Osby 
kommun. Tidigare hade hon 
samma arbete i Markaryds 
kommun och under några 
år däremellan drev hon en 
verksamhet med sommar-
café, konferenser och Bed & 
Breakfast i Visseltofta.

Evald Malm arbetade 
under ett femtontal år som 
utredare och konsult i pro-
blemfyllda stadsdelar i Göte-
borg och Stockholm. Upp-
dragsgivare var allmännyt-
tiga och privata fastighetsä-
gare samt olika kommunala 
förvaltningar. Sedan några år 
är han pensionär.

Evald Malm (S) var kommu-
nalråd i Ale 1978-86.

Idag är Evald Malm skåning och pensionär

Olof Palme och Valfrid Henriksson under ett besök i Surte på 70-talet.         Foto: Privat

Under Olof Palmes överin-
seende syr Karin Malm i en 
knapp i hans överrock.

Olof Palme studerar protokollsboken från 1907 då Surte 
arbetarekommun bildades.

Öppet:  Måndag-fredag 10-18, Lördag 11-15
Kungälv, Kareby   0303-22 20 01
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Trivs bland sina blommor
I 20 år har Birgitta och Tommy Bergendahl drivit blomsteraffär i Älvängen.

På Alla hjärtans dag räknar de med att sälja över tusen rosor.
– Jag känner mig privilegierad varje dag jag går till jobbet, menar Birgitta.

I höstas firade Bergen-
dahls Blommor 20 år. Vad 
är framgångsreceptet?
– Vi har väldigt roligt! Vi 
känner våra kunder och 
kan nästan namnet på var-
enda en, man blir som en 
stor familj. Jag tycker fort-
farande att det är lika kul 
och känner mig privilegie-
rad varje dag jag öppnar 
dörren till butiken. Man 
engagerar sig i kunderna 
och delar deras glädje, men 
på samma sätt blir det åt 
andra hållet, i sorgliga stun-
der står man och grinar med 
dem. Genom alla åren vi 
haft butiken har även många 
kunder gått bort, och det 
är alltid lika ledsamt. Men 
framgångsreceptet… att 
man ofta vet vad kunden 
vill ha så att de känner sig 
trygga med det man väljer. 
Att man pratar och är social 
är viktigt i det här yrket och 
det är vi allihop här.

Alla hjärtans dag närmar 
sig. Hur mycket räknar ni 
med att sälja?

– Röda rosor säljer vi 500-
600 stycken och lika många 
av andra färger. Det brukar 
även gå mycket tulpaner, 
men röda rosor är abso-
lut populärast och det är 
nästan bara killar som köper 
dem. Tjejerna brukar välja 
andra sorter. På alla hjär-
tans dag har vi 90 procent 
karlar som väntar tålmodigt 
i kön. ”Den här dagen vågar 
man inte komma hem utan 
rosor”, säger de. 

Vad vill du själv ha på 
Alla hjärtans dag?
– Jag skulle nog vilja ha lite 
blommor, men kanske från 
någon annan affär. Just att 
någon annan gjort dem är 
roligt. När barnen har köpt 
blommor till mig ibland 
har de sagt till expediten att 
mamma har blomsteraffär så 
nu gäller det att göra något 
riktigt fräckt. Blommor är 
alltid roligt att få.

Vilken är årets mest lön-
samma dag för er?
– Dagen före julafton. Där-
efter kommer nog Alla hjär-

tans dag och dagarna kring 
examen. 

Är det stor skillnad på 
hur folk handlar blommor 
idag jämfört med när ni 
startade?
– Idag köper folk ofta blom-
mor till sig själva. Det 
gjorde man inte förr, utan då 
var det mest när man skulle 
gå bort. Snittblommor säljer 
vi jättemycket av och vi har 
kunder i alla åldrar. Sedan 
alla mataffärer började sälja 
blommor för omkring tio år 
sedan har försäljningen av 
vanliga köksblommor mins-
kat, medan snittblommor 
blivit mer populära.

Om du inte hade ägt en 
blomsteraffär, vad hade 
du gjort då?
– Jag kan inte tänka mig 
något annat än att jobba 
med blommor. Det är 
något jag alltid vetat att jag 
ville göra. Magkänslan fick 
bestämma och det är ju så 
vansinnigt roligt.

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Birgitta Bergendahl
Ålder: 60
Bor: Bohus
Familj: Gift med Tommy, Malin 
37, Daniel 35 samt barnbarnen 
André 11 och Sara 9
Gör: Äger och driver Bergen-
dahls Blommor i Älvängen till-
sammans med maken Tommy
Intressen: Blommor, blommor, 
blommor och att gå i skogen
Önskar sig på Alla hjärtans 
dag: Blommor!
Drömsemester: Vara hemma 
eller på torpet i Koberg. ”Jag är 
väldigt hemmakär”
Favoritblomma: Ranunkel
Motto: ”Gå på magkänslan”

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



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

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.

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

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

Telefon: Taxi 0520-45 90 00 
Buss 0520-65 75 00 Ring för 

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

Vi är ett Buss-, Taxi- och Bud-
företag som med bästa per-
sonliga service kör stora och 
små sällskap, dit Ni önskar

Lilla Edets Buss
LEDIG 

ANNONS-
PLATS

Ring 0303-22 98 83 
för mer information
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Lör 16 feb kl 12.00
Sjövallen

Ahlafors – 
Lärje/Angered

Lör 16 feb kl 12.00
Älvevi

Älvängen – Myckleby

Sön 17 feb kl 16.00
Forsvallen

SBTK dam – 
Gilleby/Stala

FOTBOLL I ALE

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

ALAFORS. – Det vore 
kul om Ahlafors kunde 
fi ra 100 år varje år, 
säger Lars-Gunnar 
Hermansson.

AIF:s tränare har 
varit hårt prövad de ti-
digare åren, men förfo-
gar nu över en gyllene 
jubileumstrupp.

– Det är inget att 
hymla om. Med den här 
truppen ska vi klara en 
topp tre-placering.

Optimismen är påtaglig runt 
Svenska Stenhus Arena och 
Sjövallens konstgräs. Ahla-
fors IF förbereder sig som 
bäst inför sitt 100-årsjubi-
leum och spelarna i truppen, 
som kommer att bli legen-
darisk, är mitt i försäsongen. 
Klubben har lyckats värva 
allt som stod på önskelistan 
och konkurrensen om plat-
serna kommer att vara sten-
hård.

– Det märks tydligt. Alla 
från fjolårets trupp har höjt 
sig och fokuseringen är total. 
Nyförvärven har spetsat till 
villkoren, men jag gläds åt 
att alla tar konkurrensen som 
en utmaning. Tempot på trä-
ningarna är en helt annat och 

inställningen hos samtliga 
imponerar även på mig som 
har varit med ganska länge, 
säger Lars-Gunnar Her-
mansson.

Det har även skett för-
ändringar i staben runt 
laget. Jonas Andersson som 
ledde AIF upp i tvåan senast 
det begav sig (2006) är till-
baka och assisterar nu L-G 
tillsammans med Jonatan 
Lindström, som dock också 
kommer att spela.

– Båda två tillför mycket 
energi med sitt enorma enga-
gemang. Det är en lyx att få 
ha sådan kompetens bredvid 
sig, erkänner Hermansson.

Han lär behöva sina boll-
plank i år. Det är kamp om 
varje position och startelvan 
känns svår att förutse på för-
hand.

– Det håller jag med om. 
Det beror lite på hur vi stäl-
ler upp, men grunden för 
vårt spel är 4-4-2. Sedan 
kommer vi nog gruppera 
spelarna lite olika beroende 
på vilka som är tillgängliga 
samt hur motståndet ser ut. 
Vi får se hur spelarna ser ut 
och i vilka positioner de pre-
sterar, spekulerar Hermans-
son som kommer få många 
tillfällen att se sina adepter.

– Ja, alla kommer att få 
mycket speltid. Vi har 14 trä-
ningsmatcher inplanerade, 
samtliga här hemma på Sjö-
vallen.

Han är noga med att 
betona att alla är med och 
konkurrerar. Det finns ingen 
som är given. Det är upp till 
bevis och det finns alternativ 
på alla positioner. Ahlafors IF 
har krigat sig kvar i trean de 
senaste åren och den inställ-
ningen måste alla nyförvärv 
till trots bli kvar.

– Om vi ska prestera ett 
bättre resultat än tidigare 
måste vi utgå från fjolårets 
nivå och krydda den med lite 
nytt. Killarna får inte lämna 
över ansvaret, utan alla måste 

fortsätta bidra, understryker 
Hermansson som definitivt 
inte saknar kryddor.

– Våra nyförvärv är rik-
tigt starka. Jag tycker samt-
liga tillför truppen något 
extra. Om du tvingar mig att 
nämna ett utropstecken så 
här långt så säger jag Edwin 
Persson som höll upp från 
fotbollen i fjol, men som 
tidigare har spelat ungdoms-
fotboll i Gais. Han har en bra 
spelförståelse och löser alla 
situationer på ett enkelt sätt.

Niclas Elving är tillbaka 
i moderklubben efter spel i 
såväl Örgryte IS som Gun-
nilse IS. Han har tvingats 
rehabträna fram till nu efter 
ett mindre ingrepp och är 
imponerad av vad han har 
sett från sidan.

– Här finns många riktigt 
skickliga fotbollsspelare och 
alla är riktigt seriösa. Det är 
bra fart och rejäla satsningar 
på varje träning. Det ska bli 
spännande att se hur detta 
utvecklar sig, säger han.

I årets division tre nord-
västra Götaland nämns ett 
antal kända klubbnamn som 
tänkbara topplag.

– Stenungsund fortsät-
ter sin satsning och kommer 

vara farliga, likaså lär Gun-
nilse till sist få ihop ett bra 
lag. Skoftebyn får man aldrig 
räkna bort, men det beror 
lite på hur de övriga lagen i 
Trollhättan formerar sig. Vi 
får se vad som blir över till 
Skofta. Sen är det inget att 
hymla om att även vi ska vara 
med i topp tre, det vore skam 
annars med en så bra trupp.

Ahlafors IF spelar sin 
första träningsmatch mot 
division två-motstånd nu 
på lördag. Lärje-Angered 
kommer då på besök till Sjö-
vallens konstgräs. Seriepre-
miären äger rum 13 april mot 
tuffast tänkbara motstånd – 
Stenungsund borta.

Nytt radarpar. Lars-Gunnar 
Hermansson har i år fått 
en tidigare A-lagstränare 
vid sin sida. Jonas Anders-
son tränade Ahlafors IF 
under åren 2005-2006 och 
lämnade uppdraget efter 
att ha lett laget till division 
två. Det är nog läge för en 
repris?

Varvar upp. Ahlafors IF:s 100-årstrupp har kryddats med många kvalitativa nyförvärv. Två av dem ledde uppvärmningsvar-
ven i torsdags, nr 44 Edvin Pearsson och nr 63 Jihad Nashabat.
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– AIF:s Lars-Gunnar Hermansson 
är just nu mer än nöjd

En gyllene jubileumstrupp

AHLAFORS IF 2013

Serie: Division 3 nordvästra 
Götaland
Tränare: Lars-Gunnar Hermansson.
Assisterande: Jonas Andersson 
och Jonatan Lindström (spelande).
Målvaktstränare: Stefan Johansson.
Material: Lennart Johansson.
Målsättning: Topp tre.
Seriefavorit: Stenungsunds IF.
Nyförvärv: Jihad Nashabat, Gun-
nilse, Niclas Elving, do, Jonatan 
Lindström, ÖIS, Edwin Pearsson, 
uppehåll 2012, tidigare Gais U, 
Jonatan Henriksson, Näset, Niclas 
Bjärnlind, Partille, Sebastian Holl-
stein, Stenungsunds IF, Haris Avdic, 
Borås AIK, Oscar Olofsson, egen 
produkt och Max Eklund, dito.

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.
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BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 7 par. Medel var 48 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Elsa Persson/Rikard Johansson  62
2. Bo Severinsson/Raimo Penttilä  58
3. Lilly Karlbom/Curt Nilsson          54

www.scandorama.se • 040-600 00 00

Med kärlek till Europa – färgstarka nyheter från 3 995:-
Bussrundresor
Bryssel & Amsterdam 6 d  . . . . . . . . . . . fr 3 995 
Finska Karelen  7 d. . . . . . . . . . . . . . . . .  fr 5 295
Jersey m Bretagne & Paris 13 d . . . . . . fr 10 495 
Norge m Hurtigruten 7 d  . . . . . . . . . . . .  fr 8 995 
Ukraina Runt m Polen 13 d . . . . . . . . . . .  fr 8 795

Montenegro med Sarajevo 8 d. . . . . . . .  fr 9 495 
Paris 5 d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fr 6 195 
Portugal Runt 8 d . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fr 9 295
Rom med Sorrentohalvön 6 d  . . . . . . . .  fr 7 395
Sorrento med Capri & Rom 8 d  . . . . . . .  fr 7 995

Flyg med Norwegian + rundresa
Amsterdam & Hollands blommor 5 d. . . . . fr 6 595
Andalusien 9 d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fr 10 995 
Barcelona, Rioja & Costa Brava 13 d  . . . fr 11 995
Budapest 5 d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fr 5 395
Från Nice till Barcelona 8 d. . . . . . . . . . .  fr 9 595 

Flyg med Malmö Aviation + rundresa
Italiensk mat- och vinresa 8 d. . . . . . . . .  fr 9 295 
Korsika 8 d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fr 9 995
Sicilien med Kalabrien 13 d  . . . . . . . . . . . . fr 11 995
Skottland m Pitlochry 8 d . . . . . . . . . . . . . . .  fr 9 595
Toscana m Elba & Florens 8 d. . . . . . . . . . .  fr 9 595

I priset ingår: Rundresa med buss och/eller fl yg, 
övernattningar i dubbelrum med frukost- alt. 
halvpension samt Scandoramaguide.

Boka hos din resebyrå 
eller direkt hos oss!

FOTBOLL

HANDBOLL

INNEBANDY

BANDY

Träningsmatcher
Ytterby – Edet FK 3-1 (0-0)
Mål EFK: Felix Johansson.

Halvorstorp – Göta 2-4 (1-0)
Mål GBK: Andreas Aronsson, Robert 
Andreasson, Johan Lilja, Erik Lei-
nonen.

NÖDINGE. Efter tre raka 
matcher utan seger var 
det dags igen.

Mölndals HF avför-
des efter en gedigen 
laginsats.

– Det var stabilt idag 
och fl era killar som 
verkligen klev fram, 
ansåg aletränaren Kim 
Wahlgren.

Det var grinigt och irrite-
rat. Tvåorna haglade. Förra 
mötet vann Mölndal med 
uddamålet. Ales kvitterings-
mål bortdömt i slutsekun-
den. Det fanns 
med andra ord 
skäl till ett 
laddat möte 
och revansch-
lusten var 
påtaglig. Hemmalaget hade 
mycket spring i benen och 
genom Mathias Johansson 
och Joakim Samuelsson 
kunde laget göra en del enkla 
mål. Fem minuter före paus-
signalen åkte det domarens 
röda kort upp. Ales Mikael 
Wahlgren visades av banan, 
aningen överladdad ham-
nade händer i ansiktshöjd 

och domaren tvekade inte.
– Jag var skymd och såg 

inte situationen riktigt, men 
jag tyckte det kändes hårt 
dömt. På samma sätt var 
väl Mölndals röda i slutet 
av matchen också tveksamt, 
menade Kim Wahlgren.

Ale hade en uddamåls-
ledning i halvlek och den 
släppte man aldrig ifrån sig. 
Istället drygade hemmalaget 
ut den allt eftersom. Mölndal 
försökte, men Ales anfalls-
spel präglades av fantasi och 
variation, det gick inte att få 
stopp på.

– Kul att se 
Niklas Bern-
hardtz idag. 
Han gör en 
av sina bästa 
matcher i Ale-

tröjan och styrde upp spelet, 
dessutom är han ett hot i sig 
själv, sa Kim Wahlgren nöjt.

Bakåt styrde Torbjörn 
Mattsson upp försvaret och 
svarade som vanligt för en 
rad viktiga parader.

Fem matcher återstår. 
Fyra är möjliga att vinna, 
men den första som går på 
fredag är mot serieledande 

Hisingen/Torslanda som 
bara har förlorat en match i 
år.

– Vi går alltid för seger, 
fast det är inte realistiskt att 
tro att vi ska rå på dem borta. 

De är väldigt duktiga och har 
i princip redan avgjort serien. 
Jag hoppas vi kan avsluta 
snyggt och få med oss lite 
framtidstro till nästa säsong, 
avrundade Kim Wahlgren.

Niklas Bernhardtz gjorde sin bästa match sedan han kom till Ale HF. Sex fullträffar och 
anfallsdirigent.

ÖHK Göteborg, som i år 
förstärktes med landslags-

meriterade Karin Isaksson 
direkt från Sävehof och elit-
serien, har som väntat inte 
mött något större motstånd 
i handbollstvåan. Störst pro-
blem har Nödinges blå ele-
ganter vållat 
dem. I höstas 
a v g j o r d e 
ÖHK sent 
och vann med 
knappa 27-25. 
I söndags hade de lärt läxan 
och bjöd inte på någon som 
helst dramatik. I paus stod 
det 19-8 till gästerna.

– Vi var inte riktigt på tå 
bakåt och de är så oerhört 
skickliga på att utnyttja varje 
situation. De kan avsluta från 
samtliga positioner. Det är 
bara att se och lära. Efter 
paus kommer vi ut som ett 
annat lag och bjuder rejält 
motstånd. Jag tycker tjejerna 
gör det riktigt bra och det 
är inte illa att få in 25 bollar 
på ÖHK, säger NSK-trä-

naren Mats Olofsson efter 
matchen.

Samtidigt som gästerna 
slog av lite på takten fick 
Nödinge bättre fart på föt-
terna. Dessutom medförde 
Ida Hessfelts målsvaktsspel 
till kontringar och enkla mål. 
Avståndet krympte, men 
närmare än sex mål kom 
man aldrig. Elina Mathias-
son hade bra utdelning. Tolv 
mål blev det från storskyt-

ten, trots att 
ansvarig för-
svarare var just 
Karin Isaks-
son. Catrine 
A r o n s s o n , 

Nödinges andra stora offen-
siva hot, agerade högernia 
och försvann dessvärre lite 
från händelsernas centrum.

Är hon inte ett större 
hot från mittnio?

– Det är möjligt, men 
Catrine är den som stegar 
bäst och min tanke var att 
hon skulle gå på utsidan 
om sin tvåa, försvarar Mats 
Olofsson placeringen.

Ni gick heller aldrig ut 
och punktade för att för-
söka komma ikapp?

– Nej, jag vågade inte det. 

Vi hade aldrig klarat att stå 
emot och jag tyckte vi gjorde 
det så bra bakåt, att jag inte 
ville ändra.

I nästa omgång väntar 
serietrean Aranäs som ligger 
fem poäng före Nödinge 
i serien. En sista chans att 
närma sig topplagen. Tar 
laget med sig det faktum att 
man faktiskt besegrade ÖHK 
med 17-13 i andra halvlek 
kan det kanske bli två poäng i 
Kungsbacka?
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Ale HF hemmaslog Mölndal

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Mölndals HF 31-27 
(15-14)
Mål Ale: Mathias Johansson 9, 
Joakim Samuelsson 9, Niklas Bern-
hardtz 6, Peter Welin 3, Andreas 
Johansson 3, Niclas Ericsson 1. 
Matchens kurrar: Niklas Bernhardtz 
2, Mathias Johansson 1.

Division två västsvenska västra
Nödinge SK – ÖHK Göteborg 
25-32 (8-19)
Mål NSK: Elina Mathiasson 12, 
Catrine Aronsson 3, Jessica Edler 
3, Michaela Sjöstrand 2, Johanna 
Bengtsson 2, Sara Andréasson, 
Jenny Jensdottir och Jessica 
Petersson 1 vardera. Matchens 
kurrar: Elina Mathiasson 2, Idah 
Hessfelt 1.

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Mölndals HF 31-27 (15-14)

HANDBOLL
Division två västsvenska västra
Nödinge SK – ÖHK Göteborg 25-32 (8-19)

– Elina Mathiassons tolv mål räckte föga
Ett nummer för stort

Försökte så gott det gick. Storskytten Elina Mathiasson 
gjorde hela tolv mål mot serieledande ÖHK Göteborg.

Idah Hessfelt gjorde en 
riktigt bra andra halvlek 
och hennes räddningar gav 
Nödinge luft under ving-
arna. Nu var ÖHK ändå ett 
nummer för stort och vann 
rättvist med 32-25.

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

NÖDINGE. ÖHK Göteborg är obesegrade och leder 
damernas division två överlägset.

Varför bevisade de mot Nödinge.
Hemmalaget vann ändå andra halvlek med fyra 

bollar, men då hade serieledarna redan avgjort 
matchen.

Division 1 västra
Sunvära – Surte BK 1-8 (1-3)
Mål SBK: Christoffer Ohlsson 3, 
Marcus Blom 2, Adam Rohr, Martin 
Östing och Daniel Rydén 1 vardera. 
Matchens kurrar: Marcus Blom 3, 
Nils Sigurd 2, Daniel Bengtsson 1.

Division 2 Göteborg damer
IBK Göteborg – Ale IBF 5-0
Matchens kurrar Ale: Emma Asplund 
3, Hanna Berglund 2, Emma Gun-
narsson 1.

Division 2 Göteborg
Billingsfors – Ale IBF 8-3
Mål Ale: Hampus Sahlback Nilsson, 
Mattias Ögren, Fredrik Herlogsson.

Billingsfors IBK 16 15 33
Guldhedens IK 16 23 29
IK Zenith 15 32 28
Lindås IBK 15 17 28
Sportlife Kungälv 16 8 25
Öckerö 16 -10 23
Marstrand 16 -4 22
Ale IBF 16 -17 22
Partille 16 -2 21
IBF Backadalen 16 -5 18
Mölndlas IBF 16 -22 16
FBC Lerum 16 -35 11
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Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 7 par. Medel var 48 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Elsa Persson/Rikard Johansson  62
2. Bo Severinsson/Raimo Penttilä  58
3. Lilly Karlbom/Curt Nilsson          54
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Jersey m Bretagne & Paris 13 d . . . . . . fr 10 495 
Norge m Hurtigruten 7 d  . . . . . . . . . . . .  fr 8 995 
Ukraina Runt m Polen 13 d . . . . . . . . . . .  fr 8 795

Montenegro med Sarajevo 8 d. . . . . . . .  fr 9 495 
Paris 5 d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fr 6 195 
Portugal Runt 8 d . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fr 9 295
Rom med Sorrentohalvön 6 d  . . . . . . . .  fr 7 395
Sorrento med Capri & Rom 8 d  . . . . . . .  fr 7 995

Flyg med Norwegian + rundresa
Amsterdam & Hollands blommor 5 d. . . . . fr 6 595
Andalusien 9 d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fr 10 995 
Barcelona, Rioja & Costa Brava 13 d  . . . fr 11 995
Budapest 5 d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fr 5 395
Från Nice till Barcelona 8 d. . . . . . . . . . .  fr 9 595 
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Toscana m Elba & Florens 8 d. . . . . . . . . . .  fr 9 595
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Ytterby – Edet FK 3-1 (0-0)
Mål EFK: Felix Johansson.

Halvorstorp – Göta 2-4 (1-0)
Mål GBK: Andreas Aronsson, Robert 
Andreasson, Johan Lilja, Erik Lei-
nonen.

NÖDINGE. Efter tre raka 
matcher utan seger var 
det dags igen.

Mölndals HF avför-
des efter en gedigen 
laginsats.

– Det var stabilt idag 
och fl era killar som 
verkligen klev fram, 
ansåg aletränaren Kim 
Wahlgren.

Det var grinigt och irrite-
rat. Tvåorna haglade. Förra 
mötet vann Mölndal med 
uddamålet. Ales kvitterings-
mål bortdömt i slutsekun-
den. Det fanns 
med andra ord 
skäl till ett 
laddat möte 
och revansch-
lusten var 
påtaglig. Hemmalaget hade 
mycket spring i benen och 
genom Mathias Johansson 
och Joakim Samuelsson 
kunde laget göra en del enkla 
mål. Fem minuter före paus-
signalen åkte det domarens 
röda kort upp. Ales Mikael 
Wahlgren visades av banan, 
aningen överladdad ham-
nade händer i ansiktshöjd 

och domaren tvekade inte.
– Jag var skymd och såg 

inte situationen riktigt, men 
jag tyckte det kändes hårt 
dömt. På samma sätt var 
väl Mölndals röda i slutet 
av matchen också tveksamt, 
menade Kim Wahlgren.

Ale hade en uddamåls-
ledning i halvlek och den 
släppte man aldrig ifrån sig. 
Istället drygade hemmalaget 
ut den allt eftersom. Mölndal 
försökte, men Ales anfalls-
spel präglades av fantasi och 
variation, det gick inte att få 
stopp på.

– Kul att se 
Niklas Bern-
hardtz idag. 
Han gör en 
av sina bästa 
matcher i Ale-

tröjan och styrde upp spelet, 
dessutom är han ett hot i sig 
själv, sa Kim Wahlgren nöjt.

Bakåt styrde Torbjörn 
Mattsson upp försvaret och 
svarade som vanligt för en 
rad viktiga parader.

Fem matcher återstår. 
Fyra är möjliga att vinna, 
men den första som går på 
fredag är mot serieledande 

Hisingen/Torslanda som 
bara har förlorat en match i 
år.

– Vi går alltid för seger, 
fast det är inte realistiskt att 
tro att vi ska rå på dem borta. 

De är väldigt duktiga och har 
i princip redan avgjort serien. 
Jag hoppas vi kan avsluta 
snyggt och få med oss lite 
framtidstro till nästa säsong, 
avrundade Kim Wahlgren.

Niklas Bernhardtz gjorde sin bästa match sedan han kom till Ale HF. Sex fullträffar och 
anfallsdirigent.

ÖHK Göteborg, som i år 
förstärktes med landslags-

meriterade Karin Isaksson 
direkt från Sävehof och elit-
serien, har som väntat inte 
mött något större motstånd 
i handbollstvåan. Störst pro-
blem har Nödinges blå ele-
ganter vållat 
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och vann med 
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naren Mats Olofsson efter 
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Avståndet krympte, men 
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son. Catrine 
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Nödinges andra stora offen-
siva hot, agerade högernia 
och försvann dessvärre lite 
från händelsernas centrum.

Är hon inte ett större 
hot från mittnio?

– Det är möjligt, men 
Catrine är den som stegar 
bäst och min tanke var att 
hon skulle gå på utsidan 
om sin tvåa, försvarar Mats 
Olofsson placeringen.

Ni gick heller aldrig ut 
och punktade för att för-
söka komma ikapp?

– Nej, jag vågade inte det. 

Vi hade aldrig klarat att stå 
emot och jag tyckte vi gjorde 
det så bra bakåt, att jag inte 
ville ändra.

I nästa omgång väntar 
serietrean Aranäs som ligger 
fem poäng före Nödinge 
i serien. En sista chans att 
närma sig topplagen. Tar 
laget med sig det faktum att 
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med 17-13 i andra halvlek 
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Ale HF hemmaslog Mölndal

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Mölndals HF 31-27 
(15-14)
Mål Ale: Mathias Johansson 9, 
Joakim Samuelsson 9, Niklas Bern-
hardtz 6, Peter Welin 3, Andreas 
Johansson 3, Niclas Ericsson 1. 
Matchens kurrar: Niklas Bernhardtz 
2, Mathias Johansson 1.

Division två västsvenska västra
Nödinge SK – ÖHK Göteborg 
25-32 (8-19)
Mål NSK: Elina Mathiasson 12, 
Catrine Aronsson 3, Jessica Edler 
3, Michaela Sjöstrand 2, Johanna 
Bengtsson 2, Sara Andréasson, 
Jenny Jensdottir och Jessica 
Petersson 1 vardera. Matchens 
kurrar: Elina Mathiasson 2, Idah 
Hessfelt 1.
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– Elina Mathiassons tolv mål räckte föga
Ett nummer för stort

Försökte så gott det gick. Storskytten Elina Mathiasson 
gjorde hela tolv mål mot serieledande ÖHK Göteborg.

Idah Hessfelt gjorde en 
riktigt bra andra halvlek 
och hennes räddningar gav 
Nödinge luft under ving-
arna. Nu var ÖHK ändå ett 
nummer för stort och vann 
rättvist med 32-25.

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

NÖDINGE. ÖHK Göteborg är obesegrade och leder 
damernas division två överlägset.

Varför bevisade de mot Nödinge.
Hemmalaget vann ändå andra halvlek med fyra 

bollar, men då hade serieledarna redan avgjort 
matchen.

Division 1 västra
Sunvära – Surte BK 1-8 (1-3)
Mål SBK: Christoffer Ohlsson 3, 
Marcus Blom 2, Adam Rohr, Martin 
Östing och Daniel Rydén 1 vardera. 
Matchens kurrar: Marcus Blom 3, 
Nils Sigurd 2, Daniel Bengtsson 1.

Division 2 Göteborg damer
IBK Göteborg – Ale IBF 5-0
Matchens kurrar Ale: Emma Asplund 
3, Hanna Berglund 2, Emma Gun-
narsson 1.

Division 2 Göteborg
Billingsfors – Ale IBF 8-3
Mål Ale: Hampus Sahlback Nilsson, 
Mattias Ögren, Fredrik Herlogsson.

Billingsfors IBK 16 15 33
Guldhedens IK 16 23 29
IK Zenith 15 32 28
Lindås IBK 15 17 28
Sportlife Kungälv 16 8 25
Öckerö 16 -10 23
Marstrand 16 -4 22
Ale IBF 16 -17 22
Partille 16 -2 21
IBF Backadalen 16 -5 18
Mölndlas IBF 16 -22 16
FBC Lerum 16 -35 11
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Matchvärd:

Onsdag 13/2 Bohushallen
Div 2 herr 20.00

Ale IBF - FBC Lerum 

Div 2 dam 20.00
Ale IBF - FBC Lerum

–  Missa inte 
SKOLCUPEN 2013

Torsdag 14/2 Alegymnasium

Joel Wiklund avgjorde i sudden
Joel Wiklund från Lödöse inledde sin hockeykarriär redan 
som fyraåring då han började träna på Gårdarinken. Tillsam-
mans med sina lagkamrater i LN 70 blev det ett brons i GP-
Pucken 2011. Därefter splittrades laget och numera är Kung-
älvs HC Joels hemvist. Förra söndagen avgjorde han fi nalen i 
GP-Pucken med Kungälv Team U12. Det blev 2-1 i fi nalen mot 
Härryda och Joel Wiklunds segermål kom i sudden death.

ALAFORS. Femton delta-
gare dök upp när SBBF on 
tour nådde Alafors. Delta-
garna där vill sprida de goda 
exemplen och skapa bättre 
samarbete med skolan för att 
locka fler att spela basket. 

Samtalet kom att handla 
främst om barn- och ung-
domsfrågor när SBBF:s 
tävlingsansvarige Henrik 
Smedberg och projektkoor-
dinatorn Rikard Aspegren 
kom till Alafors. Vägen till 
att nå fler är att dela med 
sig av kunskap. Den som 
arrangerar en framgångsrik 
EB- eller EBC-omgång bör 
sprida kunskapen till andra 
föreningar. Och inte minst 
behöver kunskapen spridas 
till skolan och idrottslärarna.

Friluftsdagar med basket, 
EB/EBC-mapp till idrotts-
lärarna, göra basket möjligt 
som elevens val och sparka 
igång Skol-DM var ytterli-
gare några av förslagen från 
mötesdeltagarna i Alafors.

Även när man diskuterade 
utbildning landade man i 
barn- och ungdomsfrågor. 
Man vill ha en röd tråd för 
de yngre spelarna. Man 
föreslog att de som går 
grundkursen för domare 
ska ha fokus på EB- och 
EBC-regler snarare än på 
5-5-basket och man ville 
att syftet med grundkursen 

skulle klargöras.
Utbildningarna behöver 

också bli mer tillgängliga, 
det är svårt nog för många 
att avsätta tid för utbild-
ningen och sedan behöva åka 
långt för att delta i den.

På landslagssidan diskute-
rades mest regionverksam-
heten, där man ser det som 
mycket positivt att alla får 
vara med, att det inte görs 
några urval i U14-lagen.

Kan SBBF ta fram ett 
material som förenklar för 
föreningarna att jobba med 
sponsring/samarbetspart-
ners? Kan vi ha ett diskus-
sionsforum för basket på 
internet? Det är frågor för 
SBBF att ta ställning till.

– Vi fick ett trevligt 
bemötande och möttes av 
mycket engagemang, inte 
minst av Ale Basket där 
många deltog. Generellt kan 
man säga att alla föreningar 
vill bli fler och rekrytera i de 
unga åldrarna men upplever 
att det är väldigt svårt. Det 
bör finnas en lättare väg in 
genom skolorna. Exempel-
vis genom idrottslärarna. 
De goda rekryterings- och 
EBC-exemplen borde spri-
das mellan föreningarna i 
landet, säger Henrik Smed-
berg, tävlingsansvarig SBBF.

Tony Karlsson
Ale Basket

SUNVÄRA. Tabelljum-
bon Sunvära orkade 
som väntat inte bjuda 
Surte motsånd.

Det blev ett tränings-
pass på vägen mot 
seriefi nalen.

– Vi slipar på detal-
jerna och på lördag i 
sista hemmamatchen 
hoppas jag vi kan visa 
att vi är redo för den 
stora matchen mot 
Otterbäcken, säger en 
optimistisk surteträ-
nare i Robert Holmén.

Det blev en dag på jobbet 
eller ett pass på vägen till 
den avgörande seriefinalen 
på Otterstrand, söndag 24 
februari.

– Det låter 
kanske kon-
stigt, men 
vi valde att 
p r i o r i t e r a 
försvarsspelet mot jumbon 
Sunvära. Det gäller att vi är 
överens om hur vi ska agera. 
Det resulterade i att vi bara 
släppte in ett hörnmål. Inte 
ett enda spelmål på 90 minu-
ter. Jag ser att Nils Sigurd 
börjar bli riktigt varm i klä-
derna och det känns bra 
inför mötet med anfallsglada 
Otterbäcken, summerar 
Robert Holmén.

Surte BK hade en två-
målsledning i paus, men det 
var bara en tidsfråga innan 
Sunvära skulle kollapsa. Två 
mål under den första kvar-

ten i andra halvlek dödade 
all matchnerv. Christoffer 
Ohlsson och Marcus Blom 
var för dagen mycket heta 
och svarade för tre respektive 
två mål.

– Vi borde ha vunnit med 
ännu större marginal, men vi 
är inte riktigt fokuserade. Nu 
gör vi bara jobbet, tankarna 
är någon helt annanstans, 
menar Holmén. 

Det är inte svårt att lista ut 
vad han syftar på. Hela Surte 
talar idag om Otterbäcken. 
Då återstår ändå en match 
mot Karlstad.

– Vi och Otterbäcken står i 
en klass för oss själva. Övriga 
lag helt enkelt för dåliga och 
mot Karlstad ska vi ställa 
upp precis som vi tänkt göra 

i seriefinalen. 
Det blir ett 
viktigt genrep 
och jag vill se 
att vi släpper 
loss ordent-

ligt. Vi hoppas fortfarande 
att vi kanske också kan få 
en träningsmatch mot IFK 
Kungälv. Det avgörs på 
tisdag och beror på om de får 
spela vidare eller inte, säger 
Holmén.

Kartläggningen av Otter-
bäcken har börjat, men 
blir ännu mer intensiv i 
nästa vecka. Surtes tränare 
kommer att specialbevaka 
mötet mellan Slussens BK 
och Otterbäcken.

– Vi har hyfsad koll på hur 
de spelar, men vi behöver väl 
titta lite närmare på en del av 

SBBF on tour möttes 
av många i Alafors– Sunvära ett träningspass på vägen

Surte fi nslipar formen

Marcus Blom har blivit bättre och bättre….

….samma sak gäller Nils Sigurd. Det bådar gott inför seriefi -
nalen nästa söndag, borta mot Otterbäcken.

BANDY
Division 1 västra
Sunvära – Surte BK 1-8 (1-3)

Ahlafors IF
kallar till

ÅRSMÖTE
NUMMER 100

söndag 10 mars kl 17.00
i klubbhuset på Sjövallen

Ekonomisk rapport kan från och med 1 mars 
beställas av Cicki Otter på tel: 0707-84 95 00

Eventuella motioner ska vara
styrelsen tillhanda senast 22 februari

Alla medlemmar
hälsas hjärtligt
välkomna!
www.ahlaforsif.se

deras fantomer. Svedberg, 
Rydell och Bertilsson har 
ju öst in mål. Dessa måste vi 
självklart sätta under luppen. 
Det är dock viktigt att vi inte 
bara fokuserar på motstån-
det, vårt eget spel är trots allt 

nummer ett.
Sista chansen att se Surte 

före seriefinalen blir på 
lördag då Karlstad gästar Ale 
Arena.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Ale IBF:s herrar hade 
som väntat inget att sätta 
emot i bortamötet med 
serieledande 
B i l l i n g s -
fors. Det tog 
dock drygt 
tio minuter 
innan hem-
malaget lyckades kvit-

tera den 1-0-ledning som 
Hampus Sahlback Nilsson 
gav Ale i andra spelminuten. 

Sen var det 
dock slut på 
det roliga. 
Efter halva 
matchen stod 
det klara 6-1 

till Billingsfors.

Mållösa damer föll
– Ale IBF hade knappt lag
GÖTEBORG. Ale IBF:s 
damer kom till spel 
med tre backar och 
sex anfallare.

Mot serieledande 
IBK Göteborg.

Det fungerade min-
dre bra – det blev 5-0 
i baken.

– Ja, de är tuffa även om vi 
är fullt lag. Det blev inte 
lättare med många sena 
avhopp. Det var sjukdo-
mar, jobb och sportlov som 
ställde till det, men så är det 
för alla på den här nivån, 
konstaterar aletränaren Jan 
Pettersson.

Det tog serieledarna 
dryga tio minuter att göra 
3-0 och därmed avgöra till-

ställningen. Alebekanta Åsa 
Wall stod för ett av målen 
och assisterade till ett annat.

– Jag tycker faktiskt att vi 
förtjänar godkänt ändå. Vi 
skapar tillräckligt mycket 
för att få med oss ett par 
mål, men visst är de bättre 
än oss. De är mer rörliga 
och sen kunde de går runt 
på betydligt fler spelare, 
summerar Jan Pettersson 
intrycken.

På torsdag väntar ett 
spännande möte med serie-
trean FBC Lerum som 
gästar Bohushallen. För-
hoppningsvis har Ale fler 
spelare att tillgå då.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

INNEBANDY
Division2 Göteborg
Billingsfors – Ale IBF 8-3

Serieledarna för svåra
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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

BORÅS. Sverigeklassikern är ett väl-
känt begrepp för många motionärer i 
vårt land. Vasaloppet, Vätternrundan, 
Vansbrosimmet och Lidingöloppet 
bildar tillsammans en häftig utma-
ning för människor med längtan efter 
fysiska strapatser och tillfredsställel-
sen att under ett och samma år kara 
av dem.

För eleverna på Nolskolan gäller 
det att besitta liknande egenskaper. 
Man behöver ha starka ben, ett stort 
hjärta och gott humör för att lyckas 
med bedriften att fullfölja en Nolklas-
siker. Då klarar man av att på hösten 
vandra nästan 10 km, på våren cykla 
20 km och på försommaren springa 4 
km, det vill säga Nolvarvet. Dessutom 
måste man vara så pass simkunnig att 
man besitter förmågan att i simbas-
sängen avverka 200 meter.

Det var för att mäta denna förmåga 
som eleverna i årskurs 4 och 5 äntrade 
bussen för resan till Stadsparksbadet 
i Borås och dess 25-metersbassäng. 
Som vanligt är det dessa bägge års-
kurser på Nolskolan som tar sig an 
uppgiften att erövra de eftertraktade 
medaljerna i olika valörer, allt bero-
ende på hur många delmoment man 
lyckas genomföra.

Emelie Berntsson från årskurs 
5 kom först i mål vid förra besöket i 
Borås.

– Men det inte lika lätt som i fjol, 
för det var så många i vägen, sam 
Emelie.

I år var det istället Kalle Alen-
bratt från samma klass som först slog 
handen i kaklet. 

– Ganska nice, konstaterade Kalle.
Frida Veglo, också hon från 5:orna, 

var tämligen trött efter sin simtur.
– Jobbigare än Nolvarvet, pustade 

Frida.
Fö r fjärdeklassarna var det debut 

i simbassängen, åtminstone när det 
handlade om Nolklassikern. Moa 
Jonsson från 4A hade inga som helst 
problem med distansen. 

– Det var lätt, sa Moa. Min pappa 
och jag simmade till en ö en gång och 
det var mycket längre.

Oscar Pettersson från samma 
klass var något tröttare efteråt.

– Det kändes som om jag svalde tre 
liter vatten, påstod Oscar.

Ellen Feklistov och Linnea Kris-
tiansen, även de från 4A, gick och 
firade med var sin glass efter välför-
rättat värv.

Sist ut i bassängen var eleverna från 
4B.

– Jag vet att jag klarar det här, 
deklarerade Ebba Kjellin.

Det gjorde hon också. Filippa Syn-
nerhag var inte lika säker innan start, 
men också hon avverkade de åtta läng-

derna utan problem. Även 
Jennifer Bajdowicz-Olaus-
son fullföljde sina 200 meter, 
trots att tröttheten efter hand 
kom smygande.

– Jag tänkte på min häst 
Spencer de sista längderna, 
erkände Jennifer. Då orkade 
jag!

Bland eleverna fanns också 
kämpar som i det tysta över-
träffade sig själva. Alexan-
der Lundsten från 4B och 
Sebastian Hall från årskurs 5 
sam längt längre än de någon-
sin gjort förut.

– Jag var jättetrött i 
armarna, men nu känner jag 
mig stolt över mig själv, kon-
staterade Sebastian efter sin 
målgång.

Den kommentaren fick bli 
ett passande slutord på besö-
ket i Stadsparksbadet, där en 
klar majoritet av barnen eröv-
rade nya inteckningar i kom-
mande klassikermedaljer.

På hemvägen syntes inga 
påtagliga vårtecken. Men till-
tagande dagsljus och bladen 
i almanackan vittnar ändå 
om att våren trots allt är i 
antågande. Vad passar väl då 
bättre än att se fram emot en 
lagom cykeltur på 20 km samt 
det 26:e Nolvarvet? Sedan har 
eleverna i Nol avverkat ännu 
en Nolklassiker. Vackert så!

Ragne Bengtsson

– Nolskolans elever intog Stadsparksbadet

Sverigeklassikern i miniformat

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

Välkomna!

Yoko

Ons 13 feb kl 15

Django Unchained

Ons 13 feb kl 19

Röjar-Ralf

Sön 17 feb kl 15

A good day to die hard

Sön 17 feb kl 18
Ons 20 feb kl 19

Entré 80 kr

Simning utgör ett av delmomenten i Nolklas-
sikern. Längre fram i vår väntar cykling och 
sedan löpning.
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Nolskolans elever i årskurs 4 och 5 i full färd med att avverka 200 meters 
simning i Stadsparksbadet i Borås.
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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 
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Alekuriren

BORÅS. Sverigeklassikern är ett väl-
känt begrepp för många motionärer i 
vårt land. Vasaloppet, Vätternrundan, 
Vansbrosimmet och Lidingöloppet 
bildar tillsammans en häftig utma-
ning för människor med längtan efter 
fysiska strapatser och tillfredsställel-
sen att under ett och samma år kara 
av dem.

För eleverna på Nolskolan gäller 
det att besitta liknande egenskaper. 
Man behöver ha starka ben, ett stort 
hjärta och gott humör för att lyckas 
med bedriften att fullfölja en Nolklas-
siker. Då klarar man av att på hösten 
vandra nästan 10 km, på våren cykla 
20 km och på försommaren springa 4 
km, det vill säga Nolvarvet. Dessutom 
måste man vara så pass simkunnig att 
man besitter förmågan att i simbas-
sängen avverka 200 meter.

Det var för att mäta denna förmåga 
som eleverna i årskurs 4 och 5 äntrade 
bussen för resan till Stadsparksbadet 
i Borås och dess 25-metersbassäng. 
Som vanligt är det dessa bägge års-
kurser på Nolskolan som tar sig an 
uppgiften att erövra de eftertraktade 
medaljerna i olika valörer, allt bero-
ende på hur många delmoment man 
lyckas genomföra.

Emelie Berntsson från årskurs 
5 kom först i mål vid förra besöket i 
Borås.

– Men det inte lika lätt som i fjol, 
för det var så många i vägen, sam 
Emelie.

I år var det istället Kalle Alen-
bratt från samma klass som först slog 
handen i kaklet. 

– Ganska nice, konstaterade Kalle.
Frida Veglo, också hon från 5:orna, 

var tämligen trött efter sin simtur.
– Jobbigare än Nolvarvet, pustade 

Frida.
Fö r fjärdeklassarna var det debut 

i simbassängen, åtminstone när det 
handlade om Nolklassikern. Moa 
Jonsson från 4A hade inga som helst 
problem med distansen. 

– Det var lätt, sa Moa. Min pappa 
och jag simmade till en ö en gång och 
det var mycket längre.

Oscar Pettersson från samma 
klass var något tröttare efteråt.

– Det kändes som om jag svalde tre 
liter vatten, påstod Oscar.

Ellen Feklistov och Linnea Kris-
tiansen, även de från 4A, gick och 
firade med var sin glass efter välför-
rättat värv.

Sist ut i bassängen var eleverna från 
4B.

– Jag vet att jag klarar det här, 
deklarerade Ebba Kjellin.

Det gjorde hon också. Filippa Syn-
nerhag var inte lika säker innan start, 
men också hon avverkade de åtta läng-

derna utan problem. Även 
Jennifer Bajdowicz-Olaus-
son fullföljde sina 200 meter, 
trots att tröttheten efter hand 
kom smygande.

– Jag tänkte på min häst 
Spencer de sista längderna, 
erkände Jennifer. Då orkade 
jag!

Bland eleverna fanns också 
kämpar som i det tysta över-
träffade sig själva. Alexan-
der Lundsten från 4B och 
Sebastian Hall från årskurs 5 
sam längt längre än de någon-
sin gjort förut.

– Jag var jättetrött i 
armarna, men nu känner jag 
mig stolt över mig själv, kon-
staterade Sebastian efter sin 
målgång.

Den kommentaren fick bli 
ett passande slutord på besö-
ket i Stadsparksbadet, där en 
klar majoritet av barnen eröv-
rade nya inteckningar i kom-
mande klassikermedaljer.

På hemvägen syntes inga 
påtagliga vårtecken. Men till-
tagande dagsljus och bladen 
i almanackan vittnar ändå 
om att våren trots allt är i 
antågande. Vad passar väl då 
bättre än att se fram emot en 
lagom cykeltur på 20 km samt 
det 26:e Nolvarvet? Sedan har 
eleverna i Nol avverkat ännu 
en Nolklassiker. Vackert så!

Ragne Bengtsson

– Nolskolans elever intog Stadsparksbadet

Sverigeklassikern i miniformat

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

Välkomna!

Yoko

Ons 13 feb kl 15

Django Unchained

Ons 13 feb kl 19

Röjar-Ralf

Sön 17 feb kl 15

A good day to die hard

Sön 17 feb kl 18
Ons 20 feb kl 19

Entré 80 kr

Simning utgör ett av delmomenten i Nolklas-
sikern. Längre fram i vår väntar cykling och 
sedan löpning.
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Nolskolans elever i årskurs 4 och 5 i full färd med att avverka 200 meters 
simning i Stadsparksbadet i Borås.

2013  |   vecka 7  |   nummer 6  |   alekuriren 23NÖJE

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

 

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

SKEPPLANDA. Sportlo-
vet pågår för fullt.

Aktiviteterna är 
många och av skiftande 
karaktär.

Lokaltidningen besök-
te Skepplanda bibliotek 
i måndags eftermid-
dag där ett tiotal tjejer 
samlats för att tova.

Sportlovet bjuder på ett 
digert utbud av aktiviteter. 
Ett helt nytt inslag är tov-
ning under ledning av Eva 
Thorén.

– Idag är jag i Skepplanda 
och på onsdag besöker jag 
Surte bibliotek, säger Eva.

Lovlediga ungdomar får 
prova på att tova med såpa 

och vatten. Föremålen som 
tillverkas varierar, alltifrån 
små söta påskägg till djur 
eller andra figurer.

– Vi tovar på traditionellt 
sätt. Det finns en annan 
teknik, där man jobbar med 
en speciell nål, som ofta till-
lämpas i skolan, säger Eva 
Thorén.

Det var inte bara tovning 
som stod på programmet i 
måndags. Skepplanda bib-
liotek stod också som värd 
för årets första omgång av 
bäbismys samt energi- och 
klimatrådgivning.

Tovning på biblioteket

I SKEPPLANDA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Populär sportlovsaktivitet. I måndags eftermiddag erbjöds tovning på Skepplanda bibliotek. Eva Thorén visar hur tradi-
tionell tovning går till. På 
onsdag gästar hon Surte 
bibliotek. 



alekuriren  |   nummer 6  |   vecka 7  |   201324

Vid SPF Alebygdens års-
möte avgick Gunnar Wiik 
efter mångårigt styrelse-
arbete. Han avtackades av 
föreningens ordförande 
Hans Åström, som tackade 
honom för lång och trogen 
tjänst. I styrelsen efterträds 
han av Owe Dafgård, som 
går upp som ordinarie. Siv 
Lindström, Nödinge valdes 
till ny suppleant.

Mötet leddes med bravur 
av Tore Engström. Av 
verksamhetsberättelsen 
framgick att föreningen har 
fått hela 89 nya medlemmar 
under året.

Sammanlagt är med-
lemsantalet nu 636. Dessa 
har fått ta del av ett digert 
program med vandringar, 
studier, resor med mera.

Verksamhetsplanen för 
2013 är ännu mera omfat-
tande. Aktuellt är ett besök 
bakom kulisserna på Operan 
den 27 februari. Vi besö-
ker Volvo den 2 april och 
Göteborgs Synagoga den 24 
april. Vårens höjdpunkt är 
en resa med buss till Rytt-
mästarbostället på Billingen 
den 6 maj. Thomas Elfving 
gjorde reklam för en kurs i 
iPad och smartphone. Alla 
nya medlemmar inbjuds till 
informationsträff på Björk-
liden den 20 februari. Surte-

Bohus kontaktkommitté 
svarar för månadsträffen 
i Medborgarhuset den 12 
mars. Då får vi lyssna till ett 

mycket intressant föredrag 
lovade Ingelore Lindahl.

Lennart Mattsson

Under sju och ett halvt år 
har AnneMarie Svenning-
hed varit pastor i Älvängens 
och Guntorps Missionsför-
samlingar. Hon går nu i pen-
sion. Hennes efterträdare 
i Guntorps Missionskyrka, 
pastor Lars Gunther, har 
precis påbörjat sin tjänst. 

Förra söndagen var det 
avtackningsgudstjänst för 
AnneMarie Svenninghed i 
Guntorps Missionskyrka. 
Kyrkan var välfylld. Guds-
tjänsten leddes av Eva 
Andersson, som hälsade alla 
och framför allt AnneMarie 
med make Torgny och några 
av deras barn och barnbarn 
välkomna. Medverkade 
gjorde kören Paus med sång, 
ungdomar i gruppen Ichtys 
med lovsångsdans och så 
AnneMarie med predikan.

I slutet av gudstjänsten 
höll hon ett personligt tal 
till församlingen. I en festligt 
dukad ”storstuga” blev det 
servering med tårtkalas. Där-
efter återsamlades deltagarna 
i kyrksalen för avtackning. 

Avtackningen började för 
AnneMaries del med en frå-
gesport. Den följdes av flera 
talare som uttryckte tack-
samhet för vad hon har betytt 
under dessa år. Scouterna 
överlämnade två stora foto-
genlyktor och tillsammans 

med församlingen ett stort 
paket. Det innehöll ett cykel-
hjul med vidhängande gåva 
avsedd till inköp av en ny 
cykel. Kören avslutade med 
en specialskriven sång tilläg-
nad AnneMarie och Torgny. 
Det var en mycket trivsam 
samling som markerade att 
en epok i församlingen avslu-
tas. Vi tror att vi ser mer av 
AnneMarie i framtiden då 
hon inte flyttar till annan 
tjänst långt bort utan finns 
kvar i Stenkullen. 

Den första februari påbör-
jade så Lars Gunther sin 
tjänst som pastor i Guntorp. 
Han kommer arbeta 50 % 
och kombinerar pastorsar-
betet med att studera och 
att producera läromedel för 
gymnasieskolan inom IT-
området.  Lars har tidigare 
arbetat som pastor bland 
annat i Velanda och Trollhät-
tan och de senaste åren arbe-
tat som IT-lärare på gym-
nasieskolan. Han kommer, 
förutom gudstjänster, bland 
annat att delta i scoutarbetet.

Guntorps Missionskyrka 
vill hälsa Lars välkommen i 
sin tjänst. Den 3 mars firar vi 
välkomstgudstjänst då Lars 
installeras som pastor i för-
samlingen.

❐❐❐

Ett stort tack till alla som 
bidrog till insamlingen för 
Världens Barn. Ale hade 
vid årets slut fått ihop sam-
manlagt 107 070 kronor.

Den stora insamlingen 
är i mitten av oktober varje 
år och då räknar vi ihop 
vad vi har fått in, men 
dessutom uppskattar vi hur 
mycket vi tror att vi får in 
under resten av året.

Vår samordnare från 
Göteborg ringde och med-
delade att Ale kommun fått 
ihop 102 375 kronor vilket 
betyder att vi ökat med 
12,1 procent och att vi 
skänkt 3,69 kronor/person.
Bössinsamlingen 45 096
Kupan Röda korsets
secondhandaffär 19 981
Företagsannonser 11 000
Smyrna Secondhand 13 062
Loppis (15/9) 4 488
Framtida inkomster 5 000
Annat sms m.m 3 748

Till vår stora glädje blev 
våra ”Framtida inkomster” 
nästan dubbelt så stora 
som beräknat och detta gör 
att när vi räknat alla bössor 
från konserter i kyrkor, 
på gymnasiet med mera 
efter den 15 oktober så slu-
tade summan på 107 070 
kronor för år 2012.

Ett stort tack för alla 
bidrag till insamlingen!

Världens Barn i Ale 

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

www.mittiale.se - 0303-444 000

Förmiddagscafé
i Kilanda församlingshem 
torsdag 21 feb kl. 10-12

Vyer från 
söndagsskolan
Dagens gäst är 
Mikael Nordblom 
berättar om och visar oss 
söndagarsskoleplanscher.

ÅRETS FÖRSTA 
NÄRINGSLIVSTIDNING!

Reportageidéer?
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

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 
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Nytt och fräscht 
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Ronderande och stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Lilla Edet

Nu är Gullimitt i centrum

Ford Transit Connect Dragkrok. Bränsledriven motor- och kupévärmare.

RING 0303-960 96

– Att ratta lastbilar är det inte alla tjejer som gör
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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.

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

Mimers Hus, Kungälv
Lördag 16/2 kl 16.00 - ca 18.30  

inkl kaffepaus
• Guddehjälmarna
• UkuleleBandet från Göteborg.  
 Ledare: Nimrod de Broen
• Vissångaren Ove Gerth
•  Nordiska Visskolan - med elever från 

olika delar av Norden

Programledare: Lennart Thorstensson
Vinn presentkort till Restaurang Östra Tull på biljetten.

Biljetter köpes i biblioteket, Mimers Hus,  
0303-238202 mån–tors 10–19, fre 10–18, lör 11–15, 

lör 16/2 11-16. Entré 160:- inkl. kaffe m dopp.
Arr: Nordiska Folkhögskolan och Kungälvs kommun

Sång   Sånt

107 070 kronor 
till Världens Barn

Från Guntorps Horisont:

Avtackningsgudstjänst för 
AnneMarie Svenninghed

SPF avtackade Gunnar Wiik

Ordförande Hans Åström avtackar Gunnar Wiik.

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Onsdagsträff den 20 februari
i Nödinge församlingshem kl 13.00
”Chopin”  Henrik Kilhamn - Piano. Fika.

Välkommen!

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 17/2 kl kl 
10, Mässa Broman. Onsd 
20/2 kl 18.30, Passionsan-
dakt/mässa i kyrkan. Hålan-
da sönd 17/2 kl 17, Musik-
gudstjänst Broman. ”Dikt 
och ton i fastetid”. Lena 
Struck-Malmgren diktläs-
ning, Hålanda Kyrkokör. 
S.t Peder sönd 17/2 kl 10, 
Mässa Skredsvik. Ale-Sköv-
de sönd 17/2 kl 12, Mässa 
Skredsvik. Tunge sönd 17/2, 
se ovanstående.

Guntorps missionskyrka
Onsd 13/2 kl 18.30, Ton-
år/ÄventyrarScout. Fred 
15/2 kl 18.30, Sportlovston-
år startar. Anmälan till So-
fi a senast 8/2. Lörd 16/2 kl 
18, GUDSTJÄNST Lars 
Gunther + Tonår medver-
kar. Sönd 17/2 kl 17, Paus 
övar. Onsd 20/2 kl 18.30, 
SpårarScout/UpptäckarS-
cout.

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 21/2 kl 18, Musikca-
fé, Ohlins.

Surte missionsförsamling
Onsd 13/2 kl 19, Ekume-
nisk bön i Surte kyrka. Onsd 
13/2 kl 21, Innebandy i Sur-
teskolan. Välkommen att 
vara med! Torsd 14/2 kl 19, 
Ekumenisk kör övar i Surte 
församlingshem. Sönd 17/2 
kl 17, Gudstjänst. Gunilla 

Olofsson. Enkelt fi ka. Månd 
18/2 kl 19, Musikkåren, Le-
rum Surte Symphonic Band, 
övar. Onsd 20/2 kl 15, Ons-
dagsträff för daglediga: Ka-
jakäventyr på Grönland. 
Lars Eldenius. Onsd 20/2 kl 
18:30, Tonår. Onsd 20/2 kl 
21, Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen att vara med! 
Sena ändringar i detta pro-
gram kan inträffa.
www.surtemissionskyrka.se 
är alltid uppdaterad.

Älvängens missionskyrka
Sönd kl 11, Gudstjänst Mal-
te Svantesson ,utgångskol-
lekt t Golgotakyrkan. Kl 18 
TONÅR. Månd kl 18.30, 
Upptäckarscout.  Tisd kl 
10, Samtal och bön. Kl 10-
13, Stick-café, kl 11 Fika 
för alla.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 12/2 kl 8-9, Bön. Kl 
14, Bibelsamtalsgruppen. 
Onsd 13/2 kl 18-19, Bön. Kl 
19, Samling för arbetsgrup-
pernas ledare. Torsd 14/2 
kl 10-12.30, SmyrnaCaféet. 
Kl 15, Andakt på Soläng i 
Lödöse. Lörd 16/2 kl 10-13, 
Second Hand & Café. Sönd 
17/2 kl 11, Gudstjänst, Ma-
rie Nordvall, tema: ”Med-
mänsklighet”. Äventyret (3-
12 år). Kyrkkaffe. Tisd 19/2 
kl 8-9, Bön.

Fuxerna-Åsbräcka för-
samling
Sönd kl 10, Högmässa, 
Kristensson. Tisd kl 09.00, 
Mässa i församlingshem-
met, Isacson. Onsd kl 18.30, 
Mässa, Nordblom.

Nödinge församling
17/2 1:a i Fastan kl 11, Nö-
dinge kyrka Gudstjänst R 
Bäck. Kl 13, Surte kyrka 
Finsk gudstjänst L Sorvo-
ja. Kl 15, Bohus Service-
hus Gudstjänst R Bäck. Kl 
17, Surte kyrka Mässa R 
Bäck. Månd 18/2 kl 18.30, 
Nödinge församlingshem 
Mässa H Hultén. Onsd 20/2 
kl 10, Nödinge kyrka Var-
dagsgudstjänst för Stora och 
Små R Bäck.

Filadelfi aförsamlingen - 
Bohus Pingstkyrka
Onsd 13/2 kl 19, Sång bibe-
läsning och bön. Sönd 17/2 
kl 11, Gudstjänst Leif Karls-
son och sång. Onsd 20/2 kl 
19, Sång bibelläsning och 
bön.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

SMSa LUNCH till 72 950  så ger  
du 50  kronor i kampen mot  
hungern i världen.

BJU D NÅGO N  

DU INTE K ÄNNER 

PÅ LUNCH!

TRE AV FYRA BARN 
ÖVERLEVER CANCER

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0   
Tel 020-902090

Ralf Lööf, Surte har avlidit. 
Född 1943 och efterlämnar 
sonen Peter med familj, 
dottern Karin med familj, 
Astrid samt Elsbeth och 
Kalle som närmast sörjande.

Arne Borg, Nol har avlidit. 
Född 1923 och efterläm-
nar barnen Ove och Berit 
med familjer som närmast 
sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Ingemar Jonsson. I Starr-
kärrs kapell hölls onsdagen 
6 februari begravningsguds-
tjänst för Ingemar Jonsson, 
Älvängen. Offi ciant var 
komminister Per-Martin 
Andersson.

Dagny Svensson. I Surte 
kapell hölls onsdagen 6 
februari begravningsguds-
tjänst för Dagny Svensson, 
Nödinge. Offi ciant var 
kyrkoherde Harry Hultén.

Birgitta Andersson. I 
Starrkärrs kyrka hölls 
torsdagen 7 februari 
begravningsgudstjänst för 
Birgitta Andersson, Alafors. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Björn Nilsson.

Alf Jigfelt. I Starrkärrs kyr-
ka hölls fredagen 8 februari 
begravningsgudstjänst för 
Alf Jigfelt, Alafors. Offi ciant 
var Jonny Karlman. 

Holger och Aina Johans-
son. I Surte kyrka hölls 
fredagen 8 februari begrav-
ningsgudstjänst för Holger 
och Aina Johansson, Surte. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Vår älskade

Ralf Lööf
* 26 juli 1943

har i dag lämnat oss
i stor sorg och saknad.

Surte
1 februari 2013

PETER och MARIA
Gustav, Nathalie,

 Beatrice
KARIN och DANNY

Otto, Alvin
Astrid

Elsbeth och Kalle
Släkt och vänner

Du fattas oss

Begravningsakten äger
rum tisdagen 19 februari

kl. 13.00 i Surte kapell.
Efter akten inbjudes till
minnesstund. O.s.a till
Ale Begravningsbyrå

tel. 031-98 32 50.
I stället för blommor,

tänk på Cancerfonden
tel. 020-59 59 59.

Döda Till minne 

Till minne av

Samuel Jigfelt
1950-08-24

2012-02-11

Ett år av saknad har gått, 
jag tror inte att vi ännu 

riktigt förstått.

Ellinor, Robert,
Ann-Sofie o Kevin 
Claes, Leo o Moa
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Vid SPF Alebygdens års-
möte avgick Gunnar Wiik 
efter mångårigt styrelse-
arbete. Han avtackades av 
föreningens ordförande 
Hans Åström, som tackade 
honom för lång och trogen 
tjänst. I styrelsen efterträds 
han av Owe Dafgård, som 
går upp som ordinarie. Siv 
Lindström, Nödinge valdes 
till ny suppleant.

Mötet leddes med bravur 
av Tore Engström. Av 
verksamhetsberättelsen 
framgick att föreningen har 
fått hela 89 nya medlemmar 
under året.

Sammanlagt är med-
lemsantalet nu 636. Dessa 
har fått ta del av ett digert 
program med vandringar, 
studier, resor med mera.

Verksamhetsplanen för 
2013 är ännu mera omfat-
tande. Aktuellt är ett besök 
bakom kulisserna på Operan 
den 27 februari. Vi besö-
ker Volvo den 2 april och 
Göteborgs Synagoga den 24 
april. Vårens höjdpunkt är 
en resa med buss till Rytt-
mästarbostället på Billingen 
den 6 maj. Thomas Elfving 
gjorde reklam för en kurs i 
iPad och smartphone. Alla 
nya medlemmar inbjuds till 
informationsträff på Björk-
liden den 20 februari. Surte-

Bohus kontaktkommitté 
svarar för månadsträffen 
i Medborgarhuset den 12 
mars. Då får vi lyssna till ett 

mycket intressant föredrag 
lovade Ingelore Lindahl.

Lennart Mattsson

Under sju och ett halvt år 
har AnneMarie Svenning-
hed varit pastor i Älvängens 
och Guntorps Missionsför-
samlingar. Hon går nu i pen-
sion. Hennes efterträdare 
i Guntorps Missionskyrka, 
pastor Lars Gunther, har 
precis påbörjat sin tjänst. 

Förra söndagen var det 
avtackningsgudstjänst för 
AnneMarie Svenninghed i 
Guntorps Missionskyrka. 
Kyrkan var välfylld. Guds-
tjänsten leddes av Eva 
Andersson, som hälsade alla 
och framför allt AnneMarie 
med make Torgny och några 
av deras barn och barnbarn 
välkomna. Medverkade 
gjorde kören Paus med sång, 
ungdomar i gruppen Ichtys 
med lovsångsdans och så 
AnneMarie med predikan.

I slutet av gudstjänsten 
höll hon ett personligt tal 
till församlingen. I en festligt 
dukad ”storstuga” blev det 
servering med tårtkalas. Där-
efter återsamlades deltagarna 
i kyrksalen för avtackning. 

Avtackningen började för 
AnneMaries del med en frå-
gesport. Den följdes av flera 
talare som uttryckte tack-
samhet för vad hon har betytt 
under dessa år. Scouterna 
överlämnade två stora foto-
genlyktor och tillsammans 

med församlingen ett stort 
paket. Det innehöll ett cykel-
hjul med vidhängande gåva 
avsedd till inköp av en ny 
cykel. Kören avslutade med 
en specialskriven sång tilläg-
nad AnneMarie och Torgny. 
Det var en mycket trivsam 
samling som markerade att 
en epok i församlingen avslu-
tas. Vi tror att vi ser mer av 
AnneMarie i framtiden då 
hon inte flyttar till annan 
tjänst långt bort utan finns 
kvar i Stenkullen. 

Den första februari påbör-
jade så Lars Gunther sin 
tjänst som pastor i Guntorp. 
Han kommer arbeta 50 % 
och kombinerar pastorsar-
betet med att studera och 
att producera läromedel för 
gymnasieskolan inom IT-
området.  Lars har tidigare 
arbetat som pastor bland 
annat i Velanda och Trollhät-
tan och de senaste åren arbe-
tat som IT-lärare på gym-
nasieskolan. Han kommer, 
förutom gudstjänster, bland 
annat att delta i scoutarbetet.

Guntorps Missionskyrka 
vill hälsa Lars välkommen i 
sin tjänst. Den 3 mars firar vi 
välkomstgudstjänst då Lars 
installeras som pastor i för-
samlingen.

❐❐❐

Ett stort tack till alla som 
bidrog till insamlingen för 
Världens Barn. Ale hade 
vid årets slut fått ihop sam-
manlagt 107 070 kronor.

Den stora insamlingen 
är i mitten av oktober varje 
år och då räknar vi ihop 
vad vi har fått in, men 
dessutom uppskattar vi hur 
mycket vi tror att vi får in 
under resten av året.

Vår samordnare från 
Göteborg ringde och med-
delade att Ale kommun fått 
ihop 102 375 kronor vilket 
betyder att vi ökat med 
12,1 procent och att vi 
skänkt 3,69 kronor/person.
Bössinsamlingen 45 096
Kupan Röda korsets
secondhandaffär 19 981
Företagsannonser 11 000
Smyrna Secondhand 13 062
Loppis (15/9) 4 488
Framtida inkomster 5 000
Annat sms m.m 3 748

Till vår stora glädje blev 
våra ”Framtida inkomster” 
nästan dubbelt så stora 
som beräknat och detta gör 
att när vi räknat alla bössor 
från konserter i kyrkor, 
på gymnasiet med mera 
efter den 15 oktober så slu-
tade summan på 107 070 
kronor för år 2012.

Ett stort tack för alla 
bidrag till insamlingen!

Världens Barn i Ale 

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

www.mittiale.se - 0303-444 000

Förmiddagscafé
i Kilanda församlingshem 
torsdag 21 feb kl. 10-12

Vyer från 
söndagsskolan
Dagens gäst är 
Mikael Nordblom 
berättar om och visar oss 
söndagarsskoleplanscher.

ÅRETS FÖRSTA 
NÄRINGSLIVSTIDNING!

Reportageidéer?
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
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UF-mässa med framgångar 
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Nytt och fräscht 
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Ronderande och stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Lilla Edet

Nu är Gullimitt i centrum

Ford Transit Connect Dragkrok. Bränsledriven motor- och kupévärmare.

RING 0303-960 96

– Att ratta lastbilar är det inte alla tjejer som gör
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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.

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

Mimers Hus, Kungälv
Lördag 16/2 kl 16.00 - ca 18.30  

inkl kaffepaus
• Guddehjälmarna
• UkuleleBandet från Göteborg.  
 Ledare: Nimrod de Broen
• Vissångaren Ove Gerth
•  Nordiska Visskolan - med elever från 

olika delar av Norden

Programledare: Lennart Thorstensson
Vinn presentkort till Restaurang Östra Tull på biljetten.

Biljetter köpes i biblioteket, Mimers Hus,  
0303-238202 mån–tors 10–19, fre 10–18, lör 11–15, 

lör 16/2 11-16. Entré 160:- inkl. kaffe m dopp.
Arr: Nordiska Folkhögskolan och Kungälvs kommun

Sång   Sånt

107 070 kronor 
till Världens Barn

Från Guntorps Horisont:

Avtackningsgudstjänst för 
AnneMarie Svenninghed

SPF avtackade Gunnar Wiik

Ordförande Hans Åström avtackar Gunnar Wiik.

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Onsdagsträff den 20 februari
i Nödinge församlingshem kl 13.00
”Chopin”  Henrik Kilhamn - Piano. Fika.

Välkommen!

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 17/2 kl kl 
10, Mässa Broman. Onsd 
20/2 kl 18.30, Passionsan-
dakt/mässa i kyrkan. Hålan-
da sönd 17/2 kl 17, Musik-
gudstjänst Broman. ”Dikt 
och ton i fastetid”. Lena 
Struck-Malmgren diktläs-
ning, Hålanda Kyrkokör. 
S.t Peder sönd 17/2 kl 10, 
Mässa Skredsvik. Ale-Sköv-
de sönd 17/2 kl 12, Mässa 
Skredsvik. Tunge sönd 17/2, 
se ovanstående.

Guntorps missionskyrka
Onsd 13/2 kl 18.30, Ton-
år/ÄventyrarScout. Fred 
15/2 kl 18.30, Sportlovston-
år startar. Anmälan till So-
fi a senast 8/2. Lörd 16/2 kl 
18, GUDSTJÄNST Lars 
Gunther + Tonår medver-
kar. Sönd 17/2 kl 17, Paus 
övar. Onsd 20/2 kl 18.30, 
SpårarScout/UpptäckarS-
cout.

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 21/2 kl 18, Musikca-
fé, Ohlins.

Surte missionsförsamling
Onsd 13/2 kl 19, Ekume-
nisk bön i Surte kyrka. Onsd 
13/2 kl 21, Innebandy i Sur-
teskolan. Välkommen att 
vara med! Torsd 14/2 kl 19, 
Ekumenisk kör övar i Surte 
församlingshem. Sönd 17/2 
kl 17, Gudstjänst. Gunilla 

Olofsson. Enkelt fi ka. Månd 
18/2 kl 19, Musikkåren, Le-
rum Surte Symphonic Band, 
övar. Onsd 20/2 kl 15, Ons-
dagsträff för daglediga: Ka-
jakäventyr på Grönland. 
Lars Eldenius. Onsd 20/2 kl 
18:30, Tonår. Onsd 20/2 kl 
21, Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen att vara med! 
Sena ändringar i detta pro-
gram kan inträffa.
www.surtemissionskyrka.se 
är alltid uppdaterad.

Älvängens missionskyrka
Sönd kl 11, Gudstjänst Mal-
te Svantesson ,utgångskol-
lekt t Golgotakyrkan. Kl 18 
TONÅR. Månd kl 18.30, 
Upptäckarscout.  Tisd kl 
10, Samtal och bön. Kl 10-
13, Stick-café, kl 11 Fika 
för alla.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 12/2 kl 8-9, Bön. Kl 
14, Bibelsamtalsgruppen. 
Onsd 13/2 kl 18-19, Bön. Kl 
19, Samling för arbetsgrup-
pernas ledare. Torsd 14/2 
kl 10-12.30, SmyrnaCaféet. 
Kl 15, Andakt på Soläng i 
Lödöse. Lörd 16/2 kl 10-13, 
Second Hand & Café. Sönd 
17/2 kl 11, Gudstjänst, Ma-
rie Nordvall, tema: ”Med-
mänsklighet”. Äventyret (3-
12 år). Kyrkkaffe. Tisd 19/2 
kl 8-9, Bön.

Fuxerna-Åsbräcka för-
samling
Sönd kl 10, Högmässa, 
Kristensson. Tisd kl 09.00, 
Mässa i församlingshem-
met, Isacson. Onsd kl 18.30, 
Mässa, Nordblom.

Nödinge församling
17/2 1:a i Fastan kl 11, Nö-
dinge kyrka Gudstjänst R 
Bäck. Kl 13, Surte kyrka 
Finsk gudstjänst L Sorvo-
ja. Kl 15, Bohus Service-
hus Gudstjänst R Bäck. Kl 
17, Surte kyrka Mässa R 
Bäck. Månd 18/2 kl 18.30, 
Nödinge församlingshem 
Mässa H Hultén. Onsd 20/2 
kl 10, Nödinge kyrka Var-
dagsgudstjänst för Stora och 
Små R Bäck.

Filadelfi aförsamlingen - 
Bohus Pingstkyrka
Onsd 13/2 kl 19, Sång bibe-
läsning och bön. Sönd 17/2 
kl 11, Gudstjänst Leif Karls-
son och sång. Onsd 20/2 kl 
19, Sång bibelläsning och 
bön.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

SMSa LUNCH till 72 950  så ger  
du 50  kronor i kampen mot  
hungern i världen.

BJU D NÅGO N  

DU INTE K ÄNNER 

PÅ LUNCH!

TRE AV FYRA BARN 
ÖVERLEVER CANCER

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0   
Tel 020-902090

Ralf Lööf, Surte har avlidit. 
Född 1943 och efterlämnar 
sonen Peter med familj, 
dottern Karin med familj, 
Astrid samt Elsbeth och 
Kalle som närmast sörjande.

Arne Borg, Nol har avlidit. 
Född 1923 och efterläm-
nar barnen Ove och Berit 
med familjer som närmast 
sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Ingemar Jonsson. I Starr-
kärrs kapell hölls onsdagen 
6 februari begravningsguds-
tjänst för Ingemar Jonsson, 
Älvängen. Offi ciant var 
komminister Per-Martin 
Andersson.

Dagny Svensson. I Surte 
kapell hölls onsdagen 6 
februari begravningsguds-
tjänst för Dagny Svensson, 
Nödinge. Offi ciant var 
kyrkoherde Harry Hultén.

Birgitta Andersson. I 
Starrkärrs kyrka hölls 
torsdagen 7 februari 
begravningsgudstjänst för 
Birgitta Andersson, Alafors. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Björn Nilsson.

Alf Jigfelt. I Starrkärrs kyr-
ka hölls fredagen 8 februari 
begravningsgudstjänst för 
Alf Jigfelt, Alafors. Offi ciant 
var Jonny Karlman. 

Holger och Aina Johans-
son. I Surte kyrka hölls 
fredagen 8 februari begrav-
ningsgudstjänst för Holger 
och Aina Johansson, Surte. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Vår älskade

Ralf Lööf
* 26 juli 1943

har i dag lämnat oss
i stor sorg och saknad.

Surte
1 februari 2013

PETER och MARIA
Gustav, Nathalie,

 Beatrice
KARIN och DANNY

Otto, Alvin
Astrid

Elsbeth och Kalle
Släkt och vänner

Du fattas oss

Begravningsakten äger
rum tisdagen 19 februari

kl. 13.00 i Surte kapell.
Efter akten inbjudes till
minnesstund. O.s.a till
Ale Begravningsbyrå

tel. 031-98 32 50.
I stället för blommor,

tänk på Cancerfonden
tel. 020-59 59 59.

Döda Till minne 

Till minne av

Samuel Jigfelt
1950-08-24

2012-02-11

Ett år av saknad har gått, 
jag tror inte att vi ännu 

riktigt förstått.

Ellinor, Robert,
Ann-Sofie o Kevin 
Claes, Leo o Moa
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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

Önskas köpa liten traktor
Tex MF 35, IH 444, Ford 3000 
mm.
tel. 0303-33 81 40

SÄLJES

Volvo V60 D3 Momentum 2011. 
3400 mil. Met. Charmeleon blå. 
Delbart drag. mm. Fint skick.
tel. 0707-20 52 84

Barnloppis/Bytesdagar
Lördagen den 23/2 kl 9-16. 
Söndagen den 24/2 kl 9-11, 50% 
på det mesta. Medborgarhu-
set, Alafors. Välkomna att fynda 
barnkläder, skor, leksaker, 
böcker, spel, baby- och fritidsar-

tiklar mm.
LOPPIS

UTHYRES

Lägenhet uthyres 50 kvm. 
2500:-/mån. Nödinge, gamla 
kilandav 51.
tel. 0303-22 90 71

ÖVRIGT

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

Hankatt upphittad i Hålanda.
Kan vara så att han gått vilse
han har inget problem med 

hundar andra katter och är till-
given en jättesöt katt! Lite 
annorlunda färg och utseende, 
tror du att det kan var din bort-
sprunga katt? Hör av dig och få 
mer information,vi hoppas han 
hittar sitt hem då han tyvärr 
inte kan stanna här.
tel. 0709-69 03 61

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

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.

Villaoljetankar...
Mer plats i källaren? Vi tar ut 
er oljetank. Rent och snyggt 
med rotbidrag. Välkomna med 
förfrågan. Fristad Boservice & 
Tankdemontering
tel. 0763-65 58 87
fristadtank@live.se

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.

tjänstertjännnssstttteeeerrrrrrr

alekuriren.seVem
känner du
som snart

fyller?

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Fred Andreasson

Vigda 

Vi har gift oss!
Cathrin Olsson och 

Thomas Hilmér
Thailand januari 2013

Födda 

Så var han här, Williams 
lillebror Arvid! Tack BM 
Malin Raud, på Mölndals 
sjukhus. Stolta föräldrar 

Josefine o Peter.

Stort tack till syster Annika 
och mamma Kerstin för att 
ni ordnade ett fint 40-årska-
las! Och tack till familjerna 
Nilvall,Olsson,Johansson 
och Färdmar för all hjälp.

Cecilia

Tack till den snälla kille med 
kompisar som bytte mitt 
däck på Shell i Nol. Tur att 
det finns riktiga "volvorag-
gare"

Ylva med sonen Emil

TackUndanbedes 
All eventuell uppvaktning i 
samband med min födelse-
dag undanbedes

Majken Lund, Alafors

Marcus Hylander
grattas på 25-års dagen

den 10 februari

Pia Magnusson-Svärd 
50 år gratuleras

i efterskott...

Grattis morsan!
Maria Lindén

som fyller 44 år den 14/2
önskar barnen och farsan

Grattis Pontus!
39 år onsdag 13 feb

Nästa år får du leka med de 
stora grabbarna...

/Alelyckan

Grattis Jocke!
Nu blir du en vinnare till 

sist. Segern är vår.
/Partnern
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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

Önskas köpa liten traktor
Tex MF 35, IH 444, Ford 3000 
mm.
tel. 0303-33 81 40

SÄLJES

Volvo V60 D3 Momentum 2011. 
3400 mil. Met. Charmeleon blå. 
Delbart drag. mm. Fint skick.
tel. 0707-20 52 84

Barnloppis/Bytesdagar
Lördagen den 23/2 kl 9-16. 
Söndagen den 24/2 kl 9-11, 50% 
på det mesta. Medborgarhu-
set, Alafors. Välkomna att fynda 
barnkläder, skor, leksaker, 
böcker, spel, baby- och fritidsar-

tiklar mm.
LOPPIS

UTHYRES

Lägenhet uthyres 50 kvm. 
2500:-/mån. Nödinge, gamla 
kilandav 51.
tel. 0303-22 90 71

ÖVRIGT

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

Hankatt upphittad i Hålanda.
Kan vara så att han gått vilse
han har inget problem med 

hundar andra katter och är till-
given en jättesöt katt! Lite 
annorlunda färg och utseende, 
tror du att det kan var din bort-
sprunga katt? Hör av dig och få 
mer information,vi hoppas han 
hittar sitt hem då han tyvärr 
inte kan stanna här.
tel. 0709-69 03 61

Texta tydligt:
Familj – Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett 
adresserat och frankerat kuvert. 

Prylbörs – För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. 

Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställ-
ningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag kl 12, till...
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen, Märk kuvertet "Familj"
Vi tar inte emot privatannonser på telefon, 
fax eller e-mail.
Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni 
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.
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FamiljÖverraska med en annons!
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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

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.

Villaoljetankar...
Mer plats i källaren? Vi tar ut 
er oljetank. Rent och snyggt 
med rotbidrag. Välkomna med 
förfrågan. Fristad Boservice & 
Tankdemontering
tel. 0763-65 58 87
fristadtank@live.se

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.

tjänstertjännnssstttteeeerrrrrrr

alekuriren.seVem
känner du
som snart

fyller?

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Fred Andreasson

Vigda 

Vi har gift oss!
Cathrin Olsson och 

Thomas Hilmér
Thailand januari 2013

Födda 

Så var han här, Williams 
lillebror Arvid! Tack BM 
Malin Raud, på Mölndals 
sjukhus. Stolta föräldrar 

Josefine o Peter.

Stort tack till syster Annika 
och mamma Kerstin för att 
ni ordnade ett fint 40-årska-
las! Och tack till familjerna 
Nilvall,Olsson,Johansson 
och Färdmar för all hjälp.

Cecilia

Tack till den snälla kille med 
kompisar som bytte mitt 
däck på Shell i Nol. Tur att 
det finns riktiga "volvorag-
gare"

Ylva med sonen Emil

TackUndanbedes 
All eventuell uppvaktning i 
samband med min födelse-
dag undanbedes

Majken Lund, Alafors

Marcus Hylander
grattas på 25-års dagen

den 10 februari

Pia Magnusson-Svärd 
50 år gratuleras

i efterskott...

Grattis morsan!
Maria Lindén

som fyller 44 år den 14/2
önskar barnen och farsan

Grattis Pontus!
39 år onsdag 13 feb

Nästa år får du leka med de 
stora grabbarna...

/Alelyckan

Grattis Jocke!
Nu blir du en vinnare till 

sist. Segern är vår.
/Partnern

alekuriren  |   nummer 6  |   vecka 7  |   2013GRATTIS26

��

p
y

HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

6 8
3 6 2 9 5 8

9 2 1 3

9 3 8 4 5
8 3 4 2
2 5 6

1 5 2 6
1 9

6 9 4 2 1

8 4 5 2
4 2

9 8 3 4

3 4 8
8 1 6 2 4

4 8 7

8 9 6 2
9 7 3

2 6

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

FÅ EN GRATIS FOTANALYS
Prova 30 dagar - blir du inte nöjd får du

PENGARNA TILLBAKA
Formgjutna sulor fr 599:-
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Lördag 16 februari kl 14
Ale Arena

ARRANGEMANGET PRESENTERAS AV:

BANDYFEST
Nu gäller det – Årets sista hemmamatch

Välkomna!
Servering • Lotterier

SURTE BK vs
KARLSTAD BK


