
Christer "Cralle" Sundberg.

Högtryck på 
bryggeriet
ALAFORS. Det pro-
duceras öl och cider 
som aldrig tidigare på 
Ahlafors Bryggerier.
Inte nog med att Ahle Julöl sålde 
slut och att Ahle Påsköl nu jäser i 
tankarna. För Ahlafors Bryggerier 
har cidertillverkningen blivit ett allt 
viktigare segment. Förra året expor-
terades 40 000 fl askor till Skottland. 
                  Läs sid 14

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Älvängen

Nr 7  |  vecka 8  |  2013  |  År 18  |  100% täckning  |

KLIPP!

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla dagar 7-23

Gäller v 8

Oxfilé 

199:-/kg
Brasilien, vacad, ca 1,8 kg

Poppis på sportlovet. Ale IBF arrangerade för 16:e gången Skolcupen i innebandy i Ale gymnasium. Finalpasset med nio fi naler från årskurs 1 till 9 bjöd på 
spänning, dramatik och sann glädje. Här jublar Bohusskolans Fatima Ansara, klass 3A, efter att ha vunnit över sina kamrater från samma skola.     Läs sid 3

Sann glädje!
– Succé för Skolcupen i innebandy 
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www.axums.se

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

Tengtools bitssats
Ord pris 150:-

Tengtools brytbladskniv
Ord pris 35:-

99:- 20:-

TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  
Tel. 0303-973 01 Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15
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PUMA MATCH
Streetsko i skinn stl 36-48.

ORD. PRIS 799 KR

NU 399KR

ADIDAS CT CLASSIC
Streetsko i skinn stl 36-50

(begränsat antal även i svart)
ORD. PRIS 699 KR

NU 399KR

  

Lödöse 0520-66 00 10
2-pack

Gäller mot kupong, t o m 24/2-13

Semlor 

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

Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se



Vad ska du tycka till 
om den här veckan 
då? Tja efter femton 

års tyckande känner jag 
faktiskt ibland ett visst 
motstånd från mitt inre. 
Jag känner att jag redan har 
tyckt det mesta, men det 
är ju inte sant. Tycker gör 
vi hela tiden och tiden står 
inte still, det har den inte 
gjort hittills, vilket gör att 
det ständigt dyker upp något 
nytt att tycka till om. Ändå 
tar det emot. Kanske är det 
för rädslan att upprepa, att 
uppfattas som envis och tja-
tig. Denna veckan tänker jag 
därför inte tycka något. Jag 
tänker vila mitt tyckande. 
Jag lär få anledning att tycka 
nästa vecka, då Utbildnings-
nämnden tar beslut om Ale 
gymnasiums framtid. 

Istället tänkte jag berätta 
om vad jag tycker, nej nu 
blev det fel igen... Jag skulle 
ju inte tycka. Jag vill bara 
rekommendera er att läsa en 
del artiklar som jag själv har 
läst med stor spänning under 
denna dag.

Grundskolan i Ale satsar 
på att utbilda elever till triv-
selledare för att återinföra 
leken på skolgården. Det är 
ett intressant koncept från 
Norge som känns väldigt 
bra att väga upp den allt 
större digitala satsningen i 
skolan. Den fysiska leken 
på skolgården kan aldrig 
digitaliseras och framför allt 
kan inte datorn ta över den 

nyttan som leken på skolgår-
den gör för barnens fysiska 
utveckling. Med trivselpro-
grammet till hjälp ska det bli 
roligare på rasterna och det 
är eleverna själva som ska 
vara pådrivare. Läs artikeln 
på sidan 9.

Älvängens vårdcentral 
flyttar som tidningen tidi-
gare har berättat till nya 
lokaler på Handelsplats 
Älvängen. Det här motiverar 
verksamhetschef Eva Her-
lenius i veckans tidning och 
med tanke på det intresse 
som aleborna har visat för 
sina vårdcentraler borde 
detta vara läsning av bety-
delse. Missa inte sidan 14. 
Det som gläder mig mest är 
att Skepplandas vårdcentral 
ser ut att få stå oberörd, sats-
ningen till trots.

Missa heller inte att läsa 
om hur det nya "gröna" 
bostadsområdet Green Vil-
lage växer fram i Surte. 
Deras tankar kring hur 
nya energisnåla bostäder 
kan byggas är spännande 
läsning. Att försäljningen 
har passerat hälften av de 
166 planerade bostäder 
vittnar om en positiv 
framtid för bostadsmark-
naden i Ale. Det börjar 
nog att ta fart. Läs sidan 
6.

Ale Rotary 
och en frivil-
lig grupp är 

engagerade i ett sjukhus i 
Indien. Fyra alebor har varit 
på plats och personligen 
överlämnat en kontant gåva 
efter en loppis i Uspastorp. 
Det är fascinerande att ta 
del av hur små insatser i 
vår del av världen kan göra 
underverk långt härifrån. 
Läs sid 15.

Dessutom kan ni gott 
läsa sidan 20 om att Ales 
mest kända varumärke, 
Surte Bandyklubb, återigen 
är på väg upp i allsvenskan. 
På söndag reser laget och 
en stor supporterskara till 
klassiska Otterstrand för 
den avgörande seriefinalen 
mot Otterbäcken. Efter alla 
bekymmer, ett ekonomiskt 
haveri och en egen arena 
som gick "förlorad" men 
kom tillbaka i en bättre form 
skulle det värma enormt 
att få se lite glädjetårar hos 
klubben som aldrig ger 
upp...

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Hoppas på glädjetårar

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

MUSIKKRYSS • ALLSÅNG 
UNDERHÅLLNING • DANS

Spelmanslaget
KAFFERAST

SKEPPLANDA BYGDEGÅRD
Lördagen den 2 mars kl 17

Entré inkl. kaffe i pausen: 120 kr

Biljetter:
0303-338613, 073-2297048

070-4917384 och hos
ALEVIRA (gamla Posten)

Göteborgsvägen 74, Älvängen

SKEPPLANDA
HEMBYGDSFÖRENING

JUST NU!

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

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.

Ö

TYGLADAN
LAPPTEKNIKSTYGER 60:-/m VAXDUK 30:-/m
NYA VÅRTYGER - METERVARA & FÄRDIGSYTT

HISSGARDINER 100-160cm 139-219:-

BARNTRIKÅ, NYA MÖNSTER 120:-/m 
(cupcake, ugglor, renar m.fl)

600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

Bohus centrum • Tel: 031 – 98 22 98

Fotvård 
Hudvård 
Friskvård
Massage
Salong Beauty
Glamour Nyponrosen

och www.nyponrosen.se
www.beautyglamour.se

Infraröd bastu

Handlingar enligt stadgar 
tillgängliga i Aktivitetshuset under 

tiden 18/2 - 4/3 2013

Måndag 4 mars kl 19.00
i Älvängens Aktivitetshus

VÄLKOMNA!
/Styrelsen

ÄLVÄNGENS 
VÄGFÖRENING

håller ordinarie

Årsmöte

Du kan även göra dina vanliga 
apoteksärenden hos oss.

Fredag 22 februari 
KÖP 2 par 

stödstrumpor från 
JOBST och 

få den 3:e på köpet!

Tel: 0303-404500

Erbjudande!

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:



Vad ska du tycka till 
om den här veckan 
då? Tja efter femton 

års tyckande känner jag 
faktiskt ibland ett visst 
motstånd från mitt inre. 
Jag känner att jag redan har 
tyckt det mesta, men det 
är ju inte sant. Tycker gör 
vi hela tiden och tiden står 
inte still, det har den inte 
gjort hittills, vilket gör att 
det ständigt dyker upp något 
nytt att tycka till om. Ändå 
tar det emot. Kanske är det 
för rädslan att upprepa, att 
uppfattas som envis och tja-
tig. Denna veckan tänker jag 
därför inte tycka något. Jag 
tänker vila mitt tyckande. 
Jag lär få anledning att tycka 
nästa vecka, då Utbildnings-
nämnden tar beslut om Ale 
gymnasiums framtid. 

Istället tänkte jag berätta 
om vad jag tycker, nej nu 
blev det fel igen... Jag skulle 
ju inte tycka. Jag vill bara 
rekommendera er att läsa en 
del artiklar som jag själv har 
läst med stor spänning under 
denna dag.

Grundskolan i Ale satsar 
på att utbilda elever till triv-
selledare för att återinföra 
leken på skolgården. Det är 
ett intressant koncept från 
Norge som känns väldigt 
bra att väga upp den allt 
större digitala satsningen i 
skolan. Den fysiska leken 
på skolgården kan aldrig 
digitaliseras och framför allt 
kan inte datorn ta över den 

nyttan som leken på skolgår-
den gör för barnens fysiska 
utveckling. Med trivselpro-
grammet till hjälp ska det bli 
roligare på rasterna och det 
är eleverna själva som ska 
vara pådrivare. Läs artikeln 
på sidan 9.

Älvängens vårdcentral 
flyttar som tidningen tidi-
gare har berättat till nya 
lokaler på Handelsplats 
Älvängen. Det här motiverar 
verksamhetschef Eva Her-
lenius i veckans tidning och 
med tanke på det intresse 
som aleborna har visat för 
sina vårdcentraler borde 
detta vara läsning av bety-
delse. Missa inte sidan 14. 
Det som gläder mig mest är 
att Skepplandas vårdcentral 
ser ut att få stå oberörd, sats-
ningen till trots.

Missa heller inte att läsa 
om hur det nya "gröna" 
bostadsområdet Green Vil-
lage växer fram i Surte. 
Deras tankar kring hur 
nya energisnåla bostäder 
kan byggas är spännande 
läsning. Att försäljningen 
har passerat hälften av de 
166 planerade bostäder 
vittnar om en positiv 
framtid för bostadsmark-
naden i Ale. Det börjar 
nog att ta fart. Läs sidan 
6.

Ale Rotary 
och en frivil-
lig grupp är 

engagerade i ett sjukhus i 
Indien. Fyra alebor har varit 
på plats och personligen 
överlämnat en kontant gåva 
efter en loppis i Uspastorp. 
Det är fascinerande att ta 
del av hur små insatser i 
vår del av världen kan göra 
underverk långt härifrån. 
Läs sid 15.

Dessutom kan ni gott 
läsa sidan 20 om att Ales 
mest kända varumärke, 
Surte Bandyklubb, återigen 
är på väg upp i allsvenskan. 
På söndag reser laget och 
en stor supporterskara till 
klassiska Otterstrand för 
den avgörande seriefinalen 
mot Otterbäcken. Efter alla 
bekymmer, ett ekonomiskt 
haveri och en egen arena 
som gick "förlorad" men 
kom tillbaka i en bättre form 
skulle det värma enormt 
att få se lite glädjetårar hos 
klubben som aldrig ger 
upp...

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Hoppas på glädjetårar

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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NÖDINGE. Älvängens 
skolor hade hela åtta 
fi nallag i Skolcupen, 
men lyckades bara ta 
en förstaplats.

Det var istället Bo-
husskolan som domine-
rade och vann fem av 
nio fi naler.

55 medverkande lag 
bekräftar att cupen 
fortfarande är lika 
populär.

Tillsammans med huvud-
sponsorn, Sportlife, arrange-
rade Ale innebandy Skolcupen 
för 16:e året i rad. I dagarna 
tre trängdes barn, ledare, för-
äldrar, släkt och vänner i Ale 
gymnasium för att följa den 
numera mycket prestigefulla 
uppgörelsen.

335 personer bevittnade 
söndagens spännande final-
spel, där Älvängen hade flest 
lag, men där Bohusskolan 
hade bäst utdelning. Faktum 
är att Bohusskolan vann samt-
liga finaler de spelade. I års-
kurs åtta blev det dessutom 
en intern uppgörelse, klass 8A 
mot 8B med den sistnämnda 
klassen som vinnare med 
matchens enda mål. ”Derby” 
var det också i de yngsta års-
kurserna. Älvängenskolans 
klass 1A/B vann över klass 1C 
med 7-0 och Älvängenskolan 
klass 2A besegrade 2B med 
2-1 efter straffar. I den äldsta 
gruppen, de för årskurs nio, 
stod Himlaskolan som segrare 

efter 1-0 över Ahlafors fria 
skola.

– Vi är supernöjda. Det var 
en stålande turnering utan 
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TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se
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MMH Barnkläder, Karma, UllBoxen

Tack till Johan Hans-
son för vad du skrev 
i denna tidning 

vecka 3, 2013. Har du fått 
någon respons? Nej, tänkte 
väl det. Inget nytt! 

Den nya vägen blev bra, 
fast skyltningen är under-
målig och i vissa fall felaktig. 
Vi får se hur lång tid det 
tar innan man flyttar en del 
skyltar. Bland annat hänvi-
sar man trafiken i den nya 
rondellen vid Skönningared 
mot Skepplanda åter ut på 
45:an! Det finns en grund-
regel i Trafikförordningen 
som anger, att skyltar skall 
placeras på höger sida i 
färdriktningen. Det har man 
glömt på vissa ställen. Trå-
kigt för de som inte är från 
trakten, att inte komma till 

Skepplanda utan att “snurra 
runt” i området. Väl framme 
i Skepplanda hänger en 
kvarglömd skylt som pekar 
tillbaka mot Älvängen för 
“tillfällig 
genomfart”, 
alltså med 
orange hän-
visning! 

Om man 
nu lyckas ta 
sig fram mot 
centrum, så 
möts man av 
en omgiv-
ning som är sunkigt ned-
skräpad. Kanske fastighetsä-
garen till centrumbygget 
åtminstone någon gång på 
året kunde städa. Tacksamt 
när det har snöat, då syns 
inte skiten. Inget nytt!

Vägföreningen sköter 
sina åtaganden och rensar av 
grönytorna från skräp. Nu 
senast tog man bort en hel 

del rester 
efter nyårsfi-
randet. Skall 
det vara så 
svårt att 
“firarna” tar 
bort detta 
själva? Inget 
nytt!  

Ja, apropå 
vägfören-

ingen, den enskilde medlem 
som tidigare utmärkt sig 
med allehanda skrivelser 
och annat till styrelsen, 
fortsätter oförtrutet sitt 
“värv“. Nya skrivelser om 
hur han anser föreningen 

skall skötas inkommer med 
jämna mellanrum. Vad vill 
han egentligen med detta? 
Undrar hur länge den delvis 
nyvalda styrelsen skall orka. 
Inget nytt!

Det finns mer. Johan 
nämnde lanthandeln i 
Alvhem, men varför har man 
inte skyltat var man skall 
köra av till Lödöse Södra? 
Javisst, det är en annan 
kommun, glömde detta.

Det krävs en allmän upp-
ryckning av både folkvalda 
och innevånare i de norra 
delarna av kommunen. 
Om inte, så kommer vi att 
långsamt tyna bort som 
samhälle.

Inge Nytt

Inget nytt i Skepplanda!

Som inbjuden gäst och 
talare kom Benny 
Strandberg, Kristde-

mokraternas regionledamot 
från Kungälv. Benny talade 
utifrån att Kristdemokra-
terna kan, vill och vågar. 
Han talade om Kristde-
mokraternas regionpolitik, 
att Kristdemokraterna inte 
är ett litet parti, utan en 
förutsättning för alliansen. 
Kristdemokraterna har lagt 
ett budget-
förslag med 
namnet ”se 
människan” 
och har en 
annan syn på 
människo-
värde i poli-
tiken. Benny 
informerade 
om att sedan 
2007-2011 har kristdemo-
kraterna lagt 34 motioner i 
Västra Götalandsregionen 
och att 50 % av motionerna 
nu är genomförda, andra 
är besvarade och några är 
avslagna. Bra jobbat för ett 
litet parti.

För fyra år sedan krävde 

Kristdemokraterna en över-
syn av antalet vårdplatser 
med syftet att tillgången på 
vårdplatser ska motsvara 
behovet av slutenvård. Vår 
motion vann bifall och en 
sådan översyn genomfördes. 
Resultatet av utredningen 
visade då att det varje dag 
saknades 229 utrustade och 
bemannade vårdplatser på 
rätt klinik med rätt kom-
petens i Västra Götalands-

regionen. 
Kristdemo-
kraterna 
undrar varför 
händer 
ingenting? 
För Kristde-
mokraterna 
är antalet 
vårdplatser A 
och O.

De systematiska överbe-
läggningarna på sjukhusen i 
regionen börjar bli en både 
sorglig och förödande föl-
jetång. Trots att en nationell 
jämförelse visar att Västra 
Götalandsregionen ligger 
150 procent över rikssnittet 

Sommarvikarier

www.lillaedet.se
Lilla Edets kommun har drygt 12.500 invånare 
och är lika förknippad med vatten och vacker 
natur som stark historia. Med ny motorväg och 
järnväg mellan Göteborg och Trollhättan kliver vi 
in i en ny och expansiv fas. 

SOCIALFÖRVALTNINGEN

Vi söker vikarier till äldreomsorgen och
funktionshinder i sommar. För vidare
information gå in på www.lillaedet.se

Välkommen med din ansökan!

PLATSANNONS

på antalet överbeläggningar 
per hundra patienter vägrar 
den politiska ledningen att 
se allvaret i frågan. 

Kristdemokraterna vill att 
attityden till psykisk ohälsa 
måste, genom ökad informa-
tion och kunskap, förbättras 
och bli mer öppen, förstå-
ende och tolerant. Den psy-
kiatriska vården skall präglas 
av tillgänglighet och flexi-
bilitet utifrån den enskilde 
patientens behov. Såväl akut 
sjuka som kroniskt sjuka 
patienter skall, utifrån den 
enskilde individens behov, 
beredas plats där de kan få 
vård dygnet runt, alternativt 
besök och vård under dagtid, 
inom närsjukvården.

Kristdemokraterna vill 
därför betona vikten av att 
alla de som lider av psykisk 
sjukdom eller av andra 
orsaker har behov av psy-
kiatrisk vård och alla dessa 
människors anhöriga måste 
kunna få sina behov tillgo-
dosedda genom individuella 
lösningar inom ett flexibelt 
system som ser brukaren, 

de anhöriga och de alldeles 
unika behoven och förutsätt-
ningarna. Den psykiatriska 
vården i vår region skall göra 
varje enskild person till ett 
mål i sig.

När det gäller årsmötes-

handlingarna så omvaldes 
styrelsen enhälligt med 
Sune Rydén som ordfö-
rande och Ingrid Hellberg 
som sekreterare. Deltagarna 
var mycket nöjda med den 
finna visningen av Backavik 

boende som gavs inlednings-
vis och framförde ett tack till 
personalen. 

Tony Karlsson
Kristdemokraterna i Ale 

Sune Rydén, ordförande för Kristdemokraterna i Ale, tillsammans med årsmötets gästtalare, 
Benny Strandberg, Kristdemokraternas regionledamot från Kungälv.

Kristdemokraterna i Ale höll årsmöte på Backavik

VÅLD I NÄRA 
RELATIONER

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

VÄLKOMMEN 
hälsar vi på kvinnojouren! 

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

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

Kursen riktas till alla och är kostnadsfri. 

Kvinnojouren Vändpunkten Kungälv/Ale 
anordnar en studiecirkel under våren 2013

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 27 februari 2013 har Lilla 
Edets kommunfullmäktige sammanträde 
i Stora Salongen, Kulturhuset Eden/ 
Folkets hus kl. 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a. 
följande ärenden:

•  Redovisning av resultatet på mätningen 
Kommunens kvalitet i korthet

•  Permutation av Stiftelsen Oskar 
Anderssons donationsfond

Bert Åkesson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Sammanträdet är offentligt och dag-
ordning och handlingar finns att läsa på 
kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den  
20 februari 2013.

Kanske fastighetsägaren 
till centrumbygget 

åtminstone någon gång på 
året kunde städa. 

Tacksamt när det har 
snöat, då syns inte skiten. 

"Inge Nytt"

För kristdemokraterna är 
antalet vårdplatser A och O. 
De systematiska överblägg-

ningarna på sjukhusen i regio-
nen börjar bli en både sorglig 

och förödande följetång. 
Tony Karlsson 
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till centrumbygget 

åtminstone någon gång på 
året kunde städa. 

Tacksamt när det har 
snöat, då syns inte skiten. 

"Inge Nytt"

För kristdemokraterna är 
antalet vårdplatser A och O. 
De systematiska överblägg-

ningarna på sjukhusen i regio-
nen börjar bli en både sorglig 

och förödande följetång. 
Tony Karlsson 

ALE KOMMUN, TELEFON 0303 33 00 00  www.ale.se

Februari

Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen den 
25 februari 2013 kl 17.00 i Medborgarhuset, Alafors..

På februarimötet kommer en debatt att hållas angående 
situationen för ungdomar i Ale kommun. Debatten kommer 
att fokusera på ungdomar åldern 13-24 år. 
 
Bland övriga punkter märks:

• Omstrukturering av Renova AB

•  Svar på interpellation om löftet om mindre barngrupper  
i förskolan.

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

Klas Nordh, kommunfullmäktiges ordförande. 
Cecilia Stedt, sekreterare.

Kom till kommunfullmäktige

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

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

Förtydligande allmän förskola  
Barn 3-6 år har rätt till 525 timmar avgiftsfri Allmän förskola per år. Den allmänna 
förskolan följer skolans läsår. Det innebär att de barn som har mer tid än 525 timmar  
får betala avgift.

Löftet ett gott föredöme 2011 
- Vem blir det i år?
Valmire Huskaj tog emot stipendiet för Löftet - Unga arrangörer
 
Hur kändes det att bli utnämnd till Ett gott föredöme?
- Det var väldigt roligt att få stå där och ta emot priset 
som representant från föreningen Löftet. 

Vad innebar det för er?
- Att vi gjort ett bra jobb för ungdomarna och att vi ska 
klappa oss själva på axeln och vara stolta.

Vad gör ni nu?
- Vi kommer att vara med och arrangera årets Festivalborg 
vilket vi gjort i alla år. Sedan har vi andra planer på gång 
också. 

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.

Hur skall jag orka?
Föreläsningen vänder sig till dem vars anhöriga 
blivit svårt sjuka, har demens eller har en 
funktionsnedsättning. När en närstående 
behöver hjälp, omsorg och ens egen frihet blir 
begränsad. 
En föreläsning om kamp, sorg, förbjudna 
känslor, förtvivlan men också om glädje och 
livsglädje. Det är inte en käck ”du kan om du 
vill”-föreläsning utan en föreläsning som på 
djupet handlar om känslor när livet förändras.

Föreläsare är Lars Björklund, kaplan vid 
Sigtunastiftelsen, med mångårig erfarenhet av 
området bl.a. som sjukhuspräst på Akademiska 
sjukhuset i Uppsala.

Föreläsningen är ett samarbete inom 
Anhörigstödet i Tjörn, Ale, Lilla Edet, Kungälv och 
Stenungsund.
Vi erbjuder två tillfällen och Ni är välkomna till den 
plats som passar bäst.
Onsdagen den 13:e mars kl. 13 – 15.30 ca, Backavik, 
Klockarevägen 24 Nödinge 
samt samma kväll kl. 18.30 – 21.00 ca Fregatten 
Stenungsund

Anmälan till Ale
Ann-Marie Thunberg 0303-371254
ann-marie.thunberg@ale.se
Anmälan till Stenungsund
Johanna Marklund 0303-738141
johanna.marklund@stenungsund.se
Begränsat antal platser!
Samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan!

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

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 

TIDNINGSMAKARE IGÅR, IDAG, IMORGON
Per-Anders Klöversjö berättar
>> Onsdag 6 mars kl. 19.00 Älvängens bibliotek
Inträde/fika 40 kr
Arr. Bibliotekets vänner i norra Ale och Ale kommun
 
FÖRFATTARFRUKOST MED ELLEN MATTSSON
Ellen Mattsons genombrott hos den bredare läsekretsen kom 
med romanen Resenärerna, ett svart kammarspel i bohuslänsk 
sekelskiftesmiljö. 
Ellen Mattson är just nu aktuell med Vinterträdet där hon skildrar Greta 
Garbos liv under 1930-talet.
>> Lördag 9 mars kl. 10.00 Läsesalen, Ale bibliotek, Nödinge
Frukosten är framdukad från 9.30
Entré inkl. frukost 80 kr. 
Arr: Studieförbundet Vuxenskolan, Ale kommun

PÅ GÅNG I ALE
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ÅRSMÖTE
Onsdag 21 februari Kl.18.30

Plats: medborgarhuset, Alafors

Ur dagordningen:
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 
Val till uppdrag inom sektion Ale

Övriga frågor.

Mötesordförande: Maria Steen

Anmälan till sektionen senast 18 februari
0303-33 04 23 eller 33 02 73 

E-post: kommunal@ale.se

Välkomna!
Hälsningar styrelsen i sektion Ale

VÄST

SURTE. Nu händer 
det grejer vid Keillers 
Damm.

Byggnationen av 
Green Village område 
har startat och infl ytt-
ning beräknas ske till 
hösten.

Samtidigt planeras 
det för en ny utom-
husförskola i området 
– Green day.

Det första spadtaget för 
Green Village i Surte togs för 
drygt ett år sedan. Tanken var 
att de första hyresgästerna 
skulle ha flyttat in i decem-
ber i fjol, men projektet har 
dragit ut på tiden.

– Lantmäteriprocessen 
med servitut, rördragningar 
och dikesbildningar tog 
längre tid än vår egen plane-
ring. Det visade sig också att 
vägdragning och andra delar 
i det stora projektet inte var 
riktigt så enkelt som våra och 

kommunens konsulter först 
trodde. Nu har vi emeller-
tid flyttat fram positionerna 
rejält och markarbetena är 
igång. Ingen ska tro att vi 
håller på bromsen, säger 
Lars Wååg.

Träffat rätt
Området kommer att bestå 
av 166 bostäder, fördelat på 
86 lägenheter, 21 radhus och 
9 villor. Drygt 50 % av dessa 
är redan tecknade innan 
byggstart.

– Det är dels alebor som 
vill gradera upp sitt boende, 
dels folk som söker sig hit 
från kranskommunerna. När 
vi gick ut och marknadsförde 
Green Village riktade vi in 
oss på målgruppen 27-41 år 
och 55 plus. Vi har verkligen 
träffat rätt i det avseendet 
även om vi också har en del 
ungdomar som kommer att 
flytta in. Alla är välkomna, 
säger Lars Wååg.

Han menar att Green Vil-
lages energipaket med vind-
kraft, solfångare och berg-
värme varit en framgångs-
faktor och varför så många 
fastnat för området vid Keil-
lers Damm.

– Konkurrensen är sten-
tuff. Det finns minst 25 pla-
nerade bostadsområden i 
Storgöteborg, men vi sticker 
ut. Den låga boendekostnad 
som vi erbjuder i kombina-
tion med att du bor mitt i 
naturen med bra pendelför-
hållanden nära city är oslag-
bart.

Energisnålt
Green Village har enligt Lars 
Wååg lyckats fullt ut med att 
hitta energisnåla lösningar 
framför vad som annars anses 
vara konventionellt inom 
byggbranschen.

– Vi har ställt de stora till-
verkarna mot väggen. Som 
ett exempel kan nämnas de 
kylskåp som kommer att 
finnas i våra hus. Samtliga 
bostäder har kylskåp med 

funktionen ”watermaker” 
där man kan tillverka sitt eget 
kylda mineralvatten eller sin 
läsk. Detta har vi implemen-
terat på plats istället för att 
de boende ska släpa hem läsk 
och mineralvatten från affä-
ren, vilket i sin tur medför 
tonvis med koldioxidutsläpp. 
Nu så skonas miljön och en 
högre standard erbjuds på 
köpet. Detta har vi tryckt 
på i våra upphandlingar. Vi 
har lyckats få ned priset på 
kylskåpen så pass att de bara 
kostar något mer än de tradi-
tionella.

– Våra exklusiva bam-
bugolv är att annat lysande 
exempel. I handeln är det 
mer än dubbelt så dyrt som 
ekparkett. Ur miljöhänse-
ende är bambu definitivt att 
föredra. Det tar 4-6 år för 
bambun att växa upp, att 
jämföra med ekskog som 
tar 40-60 år. Ett bambugolv 
håller dessutom värmen på 
ett bättre sätt och är således 
energibesparande, säger Lars 
Wååg.

Förutom själva boendet 
håller Green Village på att 
arbeta fram ett antal servi-
cefunktioner, som skulle ge 
ett mervärde för de boende. 
Lars Wååg förklarar:

– Vi tittar bland annat på 
konceptet ”Park and leave”. 
Man lämnar ifrån sig sin 
bil vid pendeltågsstationen 
och mot avgift kan man få 
den tvättad eller servad. Till 
och med matkassarna skulle 
kunna stå färdiga i baksätet. 
Vi har en privat aktör som 
tittar på det här unika servi-
cekonceptet.

– Vi utreder också möj-
ligheten att kunna tillhanda-
hålla trehjuliga fordon, klas-
sade som EU-mopeder. Det 
skulle innebära att de boende 
skulle kunna ta sig på ett 
smidigt och miljövänligt sätt 
till och från Surte centrum. 
Lägg där till den planerade 
elbussen som skall drivas i 
kommunal regi, så är Surte 
ett modernt och bekvämt 
samhälle att leva och bo i. 
Green Village går utanför 

boxen och tittar på den totala 
boendemiljön.

Tillsammans med Ale 
kommun pågår också plane-
ring för ett utomhusdagis vid 
Keillers Damm.

– Detaljerna måste vara 
klara i maj om förskolan ska 
kunna öppnas när alla flyt-
tat in. Ingen vill ju bo på 
en byggarbetsplats. Det är 
ännu på planeringsstadiet, 
men båda parter är positivt 
inställda och för en dialog.

– Vi har också ett nära 
samarbete med Ale kommun 
då det gäller att göra Keillers 
Damm till ett rekreations-
område tillgängligt för alla 
alebor. Forsbäcksdammen 
med sin vitsippsprunkande 
ska restaureras och motions-
stigar anläggas. Vårt nya 
område ska tillföra positiv 
kvalitet för Ale kommun i all-
mänhet och för Surte i syn-
nerhet, avslutar Lars Wååg.

– Och ny förskola planeras i området

Arbetet vid Keillers Damm är igång

Området vid Keillers Damm kommer att bestå av 116 bostäder, fördelat på 86 lägenheter, 21 radhus och 9 villor.

Lars Wååg på Green Village visar det bambugolv som ska 
läggas i samtliga bostäder vid Keillers Damm. Markarbetena 
är nu igång och infl yttning beräknas ske till hösten.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Årsmöte
Centerpartiet Ale

Medverkar gör:
Anna Jonasson, politisk sakkunnig som 

arbetar med socialutskottet.
Elin Sköldulf, administrativ sekreterare med 
uppgift att utveckla Centerpartiets skolpolitik.

Årsmötesförhandlingarna inleds cirka kl 20.

www.centerpartiet.se/ale

Tisdag 26 feb kl 19
Älvängens Aktivitetshus 

Alla intresserade hälsas välkomna

Tema: Skola och äldreomsorg

Som vi ser det.  
Foto för nöjes skull.
Fotogruppen Ale

3 mars–7 april 2013 
Vernissage 3 mars kl. 13–15

Fri entré

Repslagarmuseet i Älvängen 
www.repslagarbanan.se 0303-74 99 10
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PREMIÄR
27 FEB KL 09.00

NYA ÖPPETTIDER
MÅN – TORS 9 – 19

FREDAG 9 – 18

LÖR – SÖN 11 – 17

7000 m2

varuhus
Utökat sortiment

Lunchrestaurang
 & café

Välkommen!

ÄLVÄNGEN. Medlem-
mar i Smyrnaförsam-
lingen har under lång 
tid kämpat för att en 
utvisningshotad familj 
i Skepplanda ska få 
stanna i Sverige. 

Det var därför med 
stor sorg som man i 
torsdags fi ck beskedet 
att de skickats tillbaka 
till hemlandet.  

– Jag minns tydligt när famil-
jen för första gången kom hit 
till kyrkan och undrade om de 
fick vara med i församlingen. 
Det var i februari förra året 
och de hade kommit till Ale 
bara några dagar tidigare. 
Alla fyra hade promenerat 
hit från bostaden i Skepp-
landa och när jag erbjöd dem 
skjuts tillbaka tackade de nej, 
berättar Marie Nordvall, 
pastor. 

Familjen kom till Sverige 
för drygt fyra och ett halvt 
år sedan från ett västasiatiskt 
land och det senaste året 
bodde de i Skepplanda. 

I Smyrnaförsamlingen 
fann de sig snabbt tillrätta 
och fick många vänner. Kvin-
nan hjälpte till i secondhand-
butiken och på torsdagsca-
féet och dottern i familjen 
var med i ungdomsgruppen. 

Även pappan och sonen var 
båda delaktiga i kyrkans 
verksamhet. 

18-åriga Emelie Petters-
son, som lärde känna dottern 
genom ungdomsgruppen, 
tog mycket illa vid sig när 
familjen i slutet av januari 
blev tagna till migrationsver-
kets förvar i Kållered. Hon 
hann hälsa på dem där en 
gång innan de transportera-
des till flyget i torsdags.

– Det var en fängelse-
miljö, trots att de inte är 
några brottslingar. Man var 
tvungen att passera genom 
fyra låsta dörrar för att 
komma in och de hade bara 
en liten rastgård att gå ut på. 
Eftersom de inte fick någon 
chans att ta med sig sina egna 
kläder fick de gå klädda i för-
varets gråa mjukisdresser. 

Skrev brev
Familjen hade fått ett brev 
om att de skulle infinna 
sig på polisstationen. En 
medlem från kyrkan hjälpte 
till att skjutsa dem, men vad 
de inte visste var att de skulle 
transporteras till migrations-
verkets anläggning i Kållered 
för att hållas i förvar i väntan 
på utvisning. De hade redan 
fått besked om att de inte 
skulle få stanna i Sverige, 

men inget datum för avresan. 
Marie Nordvall skrev ett 

brev till migrationsverket 
där hon beskrev familjens 
situation och påvisade nya 
omständigheter, men det 
hjälpte inte. Nu är de tillbaka 
i sitt hemland och försam-
lingsmedlemmarna är oro-
liga för deras säkerhet. 

– De kommer inte att 
kunna gå utanför dörren 
eftersom de gått ifrån sin 
religion och därför riskerar 
att bli förföljda, säger Ellen 
Sundeen. 

Familjen har betytt mycket 
för flera av kyrkans verksam-
heter och det är därför med 
stor sorg som man i torsdags 
fick besked om att de skickats 
tillbaka. 

– De här personerna var 
så kärleksfulla och de har till-
fört oss väldigt mycket, säger 
Solrun Iversen och Marie 
Nordvall tillägger:

– Förhoppningsvis vet de 
hur mycket vi försökt och att 
vi bryr oss om dem.

– Familj utvisades trots församlingens kamp

Saknar sina vänner

Oroliga för familjens säkerhet i hemlandet. Lena-Marie Rydén, Solrun Iversen, Ellen Sundeen 
med sonen Axel, Emelie Pettersson och Marie Nordvall saknar sina vänner som varit engage-
rade i fl era av kyrkans verksamheter.

NÖDINGE. Ale gym-
nasium var en starkt 
lysande stjärna på 
UF-mässan i Göteborg 
2012. 

På torsdag har det 
blivit dags igen.

12 företag står redo 
och redan nu har tre 
kvalifi cerat sig till 
regionens 20 bästa. 

– Vi har jobbat med eleverna 
idag (läs måndag) inför pre-
sentationerna de ska göra 
för UF-juryn i morgon, 
säger Jan Ragnarsson, 
lärare på Ale gymnasium 
som i fjol utsågs till Sveriges 

bästa UF-lärare. 
Då kvalificerade sig 

Reseslumraren UF och 
DiaDigital vidare till SM i 
Stockholm, vilket blev en 
upplevelse för livet. 

Nu står 12 UF-företag 
från Ale gymnasium beredda 
att visa upp sina produk-
ter, tjänster och affärsidéer 
för besökarna på Svenska 
mässan. På torsdag slås por-
tarna upp och mässan pågår 
fram till fredag kväll då vin-
narna i varje kategori utses 
under högtidliga former.

Tap On UF är nomine-
rade i hela tre kategorier: 
Bästa UF-företag, bästa 

affärsplan och bästa logga. 
Detsamma gäller för Smart 
Card UF medan Slaskrens 
UF är nominerade till bästa 
UF-företag och bästa affärs-
plan.

– Det är första gången 
som även Barn- och fritids-
programmet är med och det 
är roligt, säger Jan Ragnars-
son. 

Såväl elever som lärare 
ser fram emot mässan som 
blivit något av Ale Gymna-
siums specialitet. 

– Ale gymnasiums elever är välförberedda

Redo för UF-
mässan 2013

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Topp 20 i Göteborgsregionen. Sophia Axelsson och Rasmus Andersson, två av eleverna 
som driver Slaskrens UF, visade upp sin affärsidé i samband med att Ale gymnasium höll 
öppet hus i december. På torsdag har det blivit dags för UF-mässan och de är nominerade 
till både bästa UF-företag och bästa affärsplan. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.seA
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NÖDINGE. På onsdag 
väntas Utbildnings-
nämnden ta beslut 
om Ale gymnasiums 
framtid.

Fram till dess vädjar 
ledande politiker om 
respekt för att utred-
ningen måste ha sin 
gång.

– Vi behöver ett så 
brett beslutsunderlag 
som möjligt för att 
kunna ta rätt beslut, 
säger Utbildnings-
nämndens ordförande, 
Elena Fridfelt (C).

Det första preliminära intag-
ningsbeskedet till Ale gym-
nasium hösten 2013 visade 
att 34 behöriga elever valt 
skolan som sitt förstaval. 
Med tanke på de 166 platser 
som erbjuds var resultatet 
katastrofalt. Särskilt då elev-
ernas val dessutom är förde-
lade på åtta olika program/
inriktningar.

Sektor utbildning hade 
redan tidigare i uppdrag att 
se över hur kostnaderna för 
Ale gymnasium skulle kunna 
sänkas, nu har det arbetet 
påskyndats.

– Det finns ett antal obe-
svarade frågor som måste 
redas ut, men i huvudsak 
ställer vi oss två frågor. Är 
det möjligt att starta upp 
en ny årskull ettor med så 
få sökande och vad kostar 
det i så fall alternativt vad 

det skulle innebära att driva 
skolan vidare med  bara de 
elever som redan går där? 
Oavsett vilket beslut vi 
kommer att fatta så står elev-
erna i främsta rummet, säger 
Elena Fridfelt.

Är det verkligen möjligt 
att driva skolan vidare med 
så få sökande?

– Allt är möjligt, men det 
blir väldigt dyrt. Hur dyrt ska 
sektorn svara på.

Elena Fridfelt har i egen-
skap av ordförande för 
Utbildningsnämnden kallat 
till ett extra arbetsutskott 
nästa onsdag. Där kommer 
hon att informera om ett 
beslutsförslag som nämnden 
senare samma dag ska kunna 
anta.

Måste ta beslut
– För alla elever, de som 
redan går i Ale gymnasium 
och de som faktiskt har sökt 
hit, lärare och övrig personal, 
måste vi ta ett beslut. Det går 
inte att avvakta när så många 
behöver besked, säger Elena 
Fridfelt.

Kommunledningen är 
också engagerad i frågan, 
men det är nämnden som 
driver ärendet. Kommunsty-
relsens ordförande, Mikael 
Berglund (M), säger att Ale 
gymnasium just nu upptar 
nästan all vaken tid.

– Jag tror att alla som är 
engagerade i Ale funderar 
på vad det ena eller andra 
beslutet innebär. Skolan är 
vår viktigaste verksamhet, 
men vi har också ett ekono-
miskt ansvar och om väldigt 
få väljer det vi erbjuder måste 
vi fundera på alternativ. Det 
förs livliga diskussioner på 
alla plan och många fördju-

pade utredningar genomförs 
just nu. Dessa ska nämnden 
få på sitt bord i nästa vecka 
och då får vi förhoppningsvis 
en klarare bild, säger han.

Precis som många andra 
menar Mikael Berglund att 
utbudet av utbildningar och 
möjligheten att snabbt för-
flytta sig påverkat utveck-
lingen.

– Vet man vilken typ av 
utbildning man söker så går 
den att finna i regionen. 
Det är inte som när jag gick 
i skolan. Vi trodde kanske 
ändå att trenden hade vänt 
och att Ale gymnasium med 
sin närhet och kvalité skulle 
attrahera tillräckligt många. 
Nu ser det mycket allvarligt 
ut, men vi ska inte gå hän-
delserna i förväg, säger Berg-
lund.

Opposition Paula Örn (S) 
är inne på samma spår och 
avvaktar spänt utrednings-
materialet samt vad majori-
teten kommer att föreslå.

En större fråga
– Vi har informerat våra 
medlemmar om allvaret och 
hur förutsättningarna ser 
ut. Det vi tycker är viktigt 
är att ta ansvar för de elever 
som redan har gjort sina val 
och börjat i Ale gymnasium. 
Egentligen tycker jag att 
utbildningsfrågan ska ses i 
ett större sammanhang och 
personligen ställer jag mig 
frågan om det verkligen 

är ansvarsfullt att låta fler 
friskolor starta upp när vi 
redan har fler utbildnings-
platser än elever i regionen. 
Jag önskar att det fanns en 
politisk enighet om att ta 
ansvar för gymnasieelevernas 
valfrihet. Det har redan hänt 
och i år riskerar ännu fler att 
tvingas få gå om ett år, då 
deras skola tvingas i konkurs, 
säger Paula Örn.

Den grundläggande pro-
blematiken är att det är bil-
ligare för Ale kommun att 
köpa en utbildningsplats i 
ett gymnasium i Göteborgs-
regionen än att låta eleverna 
studera på hemmaplan.
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ERBJUDANDE

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Måndag 11 februari
Skadegörelse
En EPA-traktor tar sig in på 
Jennylunds idrottsplats. Det 
uppstår skador på gräsmattan 
när fordonet sladdar runt på 
planen.

Ingångsdörren till System-
bolaget på Ale Torg utsätts för 
skadegörelse. Rutan krossas.

Tisdag 12 februari
Bensinstöld
Smitning från bensinnota 
rapporteras dels från OKQ8 
i Nödinge, dels från Statoil i 
Älvängen. Spaningstips finns i 
båda fallen.

Onsdag 13 februari
Klotter
Klotter sker på socialkontorets 
fastighet i Nödinge. Okända 
gärningsmän sprayar med brun 
färg.

En folkracebil tillgrips på 
Skepplanda industriområde. 
Ägaren till bilen finner dock det 
stulna fordonet i Ryd och trans-
porterar hem sin egendom.

En okänd gärningsman gör 
sig skyldig till olaga intrång 
på Vikadamms äldreboende i 
Älvängen. Den objudne gästen 
tar sig in i vaktmästeriet. Det är 
okänt om något tillgripits.

Fredag 15 februari
Försök till inbrott
Försök till inbrott i en bloms-
teraffär i Surte. Låset förstörs, 
men tjuvarna lyckas inte ta sig 
in i lokalen.

Lördag 16 februari
Villainbrott
Villainbrott i Guntorp. Smycken 
tillgrips.

En bilbrand inträffar i Surte. 
Räddningstjänsten rycker ut.

Söndag 17 februari
Brand
Flera pallar med förmodad fri-
golit antänds i närheten av Lidl 
i Nödinge. Räddningstjänsten 
rycker ut för att släcka elden.

Det rapporteras om stö-
kigheter på Alependeln från 
Göteborg. En person utsätts 
för misshandel. Polisen larmas 
också till pendeltågsstationen 
i Bohus vid halv fem-tiden på 
morgonen då en tjänsteman 
på tåget utsatts för ofredande 
från en passagerare.

En lägenhetsinnehavare i 
Nol anmäler skadegörelse. Två 
personer skjuter med luftpistol 
mot mannens bostad och fyra 
fönsterrutor förstörs.

Antalet anmälda brott under 
perioden 11/2 – 18/2: 35. Av 
dessa är fem bilinbrott och ett 
biltillgrepp.

I väntan på sitt öde
– Utbildningsnämnden tar beslut om Ale gymnasium nästa vecka

Öppningserbjudande!
Fredag 1/3 kl 12:00-19:00

Göteborgsvägen 89, Älvängen.       Tele: 0721-645019

20%  RABATT
Persienner - Markiser - Lamellgardiner - Plisségardiner m.m

Elena Fridfelt (C), Utbild-
ningsnämndens ordförande.

Ale gymnasiums framtid avgörs sannolikt på onsdag i nästa vecka. Utbildningsnämnden 
kommer då att få ett omfattande utredningsmaterial presenterat för sig.

Paula Örn (S), oppositions-
råd.

Mikael Berglund (M), Kom-
munstyrelsens ordförande 
inväntar utredningsmateria-
let för Ale gymnasium.

Vad vill du läsa om i 
Fokus Företag?

Nästa näringslivsbilaga ute vecka 11.
Mejla: perra@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ale gymnasium  Ant sök
Barn- och fritid  4
Ekonomiprog  1
Estetiska   0
Naturvetenskap  9
Naturvetenskap musik 1
Samhällsvetenskap  4
Samhällsvet. särskild inrikt. 2
Teknikprogrammet  8
Vård och omsorg  4

Totalt sökte 33 behöriga elever till Ale gymnasiums 166 platser. 
Idag fi nns också 12 obehöriga som har valt Ale gymnasium i 
första hand. 
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NÖDINGE. På onsdag 
väntas Utbildnings-
nämnden ta beslut 
om Ale gymnasiums 
framtid.

Fram till dess vädjar 
ledande politiker om 
respekt för att utred-
ningen måste ha sin 
gång.

– Vi behöver ett så 
brett beslutsunderlag 
som möjligt för att 
kunna ta rätt beslut, 
säger Utbildnings-
nämndens ordförande, 
Elena Fridfelt (C).

Det första preliminära intag-
ningsbeskedet till Ale gym-
nasium hösten 2013 visade 
att 34 behöriga elever valt 
skolan som sitt förstaval. 
Med tanke på de 166 platser 
som erbjuds var resultatet 
katastrofalt. Särskilt då elev-
ernas val dessutom är förde-
lade på åtta olika program/
inriktningar.

Sektor utbildning hade 
redan tidigare i uppdrag att 
se över hur kostnaderna för 
Ale gymnasium skulle kunna 
sänkas, nu har det arbetet 
påskyndats.

– Det finns ett antal obe-
svarade frågor som måste 
redas ut, men i huvudsak 
ställer vi oss två frågor. Är 
det möjligt att starta upp 
en ny årskull ettor med så 
få sökande och vad kostar 
det i så fall alternativt vad 

det skulle innebära att driva 
skolan vidare med  bara de 
elever som redan går där? 
Oavsett vilket beslut vi 
kommer att fatta så står elev-
erna i främsta rummet, säger 
Elena Fridfelt.

Är det verkligen möjligt 
att driva skolan vidare med 
så få sökande?

– Allt är möjligt, men det 
blir väldigt dyrt. Hur dyrt ska 
sektorn svara på.

Elena Fridfelt har i egen-
skap av ordförande för 
Utbildningsnämnden kallat 
till ett extra arbetsutskott 
nästa onsdag. Där kommer 
hon att informera om ett 
beslutsförslag som nämnden 
senare samma dag ska kunna 
anta.

Måste ta beslut
– För alla elever, de som 
redan går i Ale gymnasium 
och de som faktiskt har sökt 
hit, lärare och övrig personal, 
måste vi ta ett beslut. Det går 
inte att avvakta när så många 
behöver besked, säger Elena 
Fridfelt.

Kommunledningen är 
också engagerad i frågan, 
men det är nämnden som 
driver ärendet. Kommunsty-
relsens ordförande, Mikael 
Berglund (M), säger att Ale 
gymnasium just nu upptar 
nästan all vaken tid.

– Jag tror att alla som är 
engagerade i Ale funderar 
på vad det ena eller andra 
beslutet innebär. Skolan är 
vår viktigaste verksamhet, 
men vi har också ett ekono-
miskt ansvar och om väldigt 
få väljer det vi erbjuder måste 
vi fundera på alternativ. Det 
förs livliga diskussioner på 
alla plan och många fördju-

pade utredningar genomförs 
just nu. Dessa ska nämnden 
få på sitt bord i nästa vecka 
och då får vi förhoppningsvis 
en klarare bild, säger han.

Precis som många andra 
menar Mikael Berglund att 
utbudet av utbildningar och 
möjligheten att snabbt för-
flytta sig påverkat utveck-
lingen.

– Vet man vilken typ av 
utbildning man söker så går 
den att finna i regionen. 
Det är inte som när jag gick 
i skolan. Vi trodde kanske 
ändå att trenden hade vänt 
och att Ale gymnasium med 
sin närhet och kvalité skulle 
attrahera tillräckligt många. 
Nu ser det mycket allvarligt 
ut, men vi ska inte gå hän-
delserna i förväg, säger Berg-
lund.

Opposition Paula Örn (S) 
är inne på samma spår och 
avvaktar spänt utrednings-
materialet samt vad majori-
teten kommer att föreslå.

En större fråga
– Vi har informerat våra 
medlemmar om allvaret och 
hur förutsättningarna ser 
ut. Det vi tycker är viktigt 
är att ta ansvar för de elever 
som redan har gjort sina val 
och börjat i Ale gymnasium. 
Egentligen tycker jag att 
utbildningsfrågan ska ses i 
ett större sammanhang och 
personligen ställer jag mig 
frågan om det verkligen 

är ansvarsfullt att låta fler 
friskolor starta upp när vi 
redan har fler utbildnings-
platser än elever i regionen. 
Jag önskar att det fanns en 
politisk enighet om att ta 
ansvar för gymnasieelevernas 
valfrihet. Det har redan hänt 
och i år riskerar ännu fler att 
tvingas få gå om ett år, då 
deras skola tvingas i konkurs, 
säger Paula Örn.

Den grundläggande pro-
blematiken är att det är bil-
ligare för Ale kommun att 
köpa en utbildningsplats i 
ett gymnasium i Göteborgs-
regionen än att låta eleverna 
studera på hemmaplan.
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Ale • Kungälv • Lilla Edet

Måndag 11 februari
Skadegörelse
En EPA-traktor tar sig in på 
Jennylunds idrottsplats. Det 
uppstår skador på gräsmattan 
när fordonet sladdar runt på 
planen.

Ingångsdörren till System-
bolaget på Ale Torg utsätts för 
skadegörelse. Rutan krossas.

Tisdag 12 februari
Bensinstöld
Smitning från bensinnota 
rapporteras dels från OKQ8 
i Nödinge, dels från Statoil i 
Älvängen. Spaningstips finns i 
båda fallen.

Onsdag 13 februari
Klotter
Klotter sker på socialkontorets 
fastighet i Nödinge. Okända 
gärningsmän sprayar med brun 
färg.

En folkracebil tillgrips på 
Skepplanda industriområde. 
Ägaren till bilen finner dock det 
stulna fordonet i Ryd och trans-
porterar hem sin egendom.

En okänd gärningsman gör 
sig skyldig till olaga intrång 
på Vikadamms äldreboende i 
Älvängen. Den objudne gästen 
tar sig in i vaktmästeriet. Det är 
okänt om något tillgripits.

Fredag 15 februari
Försök till inbrott
Försök till inbrott i en bloms-
teraffär i Surte. Låset förstörs, 
men tjuvarna lyckas inte ta sig 
in i lokalen.

Lördag 16 februari
Villainbrott
Villainbrott i Guntorp. Smycken 
tillgrips.

En bilbrand inträffar i Surte. 
Räddningstjänsten rycker ut.

Söndag 17 februari
Brand
Flera pallar med förmodad fri-
golit antänds i närheten av Lidl 
i Nödinge. Räddningstjänsten 
rycker ut för att släcka elden.

Det rapporteras om stö-
kigheter på Alependeln från 
Göteborg. En person utsätts 
för misshandel. Polisen larmas 
också till pendeltågsstationen 
i Bohus vid halv fem-tiden på 
morgonen då en tjänsteman 
på tåget utsatts för ofredande 
från en passagerare.

En lägenhetsinnehavare i 
Nol anmäler skadegörelse. Två 
personer skjuter med luftpistol 
mot mannens bostad och fyra 
fönsterrutor förstörs.

Antalet anmälda brott under 
perioden 11/2 – 18/2: 35. Av 
dessa är fem bilinbrott och ett 
biltillgrepp.

I väntan på sitt öde
– Utbildningsnämnden tar beslut om Ale gymnasium nästa vecka

Öppningserbjudande!
Fredag 1/3 kl 12:00-19:00

Göteborgsvägen 89, Älvängen.       Tele: 0721-645019

20%  RABATT
Persienner - Markiser - Lamellgardiner - Plisségardiner m.m

Elena Fridfelt (C), Utbild-
ningsnämndens ordförande.

Ale gymnasiums framtid avgörs sannolikt på onsdag i nästa vecka. Utbildningsnämnden 
kommer då att få ett omfattande utredningsmaterial presenterat för sig.

Paula Örn (S), oppositions-
råd.

Mikael Berglund (M), Kom-
munstyrelsens ordförande 
inväntar utredningsmateria-
let för Ale gymnasium.

Vad vill du läsa om i 
Fokus Företag?

Nästa näringslivsbilaga ute vecka 11.
Mejla: perra@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ale gymnasium  Ant sök
Barn- och fritid  4
Ekonomiprog  1
Estetiska   0
Naturvetenskap  9
Naturvetenskap musik 1
Samhällsvetenskap  4
Samhällsvet. särskild inrikt. 2
Teknikprogrammet  8
Vård och omsorg  4

Totalt sökte 33 behöriga elever till Ale gymnasiums 166 platser. 
Idag fi nns också 12 obehöriga som har valt Ale gymnasium i 
första hand. 
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Flytta med Länsförsäkringar

Nödinge, Ale Torg 14, 0303-33 16 40lansfast.se/ale

SKEPPLANDA

NOL

ADRESS GISSLABACKEN 20 BOAREA CA 135 M² / 6 ROK
TOMTYTA 389 M² ACCEPTERAT PRIS 1 545 000 KR VISAS
SÖ 24/2 14.30-15.15 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-331641

KEDJEHUS
Välskött kedjehus med bra läge i centrala Skepplanda.
Välplanerat med helkaklade badrum och nyrenoverat kök.
Moderna toner. Skall ses !!!

ADRESS BJÖRBÄCK EKEKULLEN 150 BOAREA CA 139 M²
4 ROK TOMTYTA 2412 M² ACCEPTERAT PRIS 2 195 000
KR VISAS SÖ 24/2 13.00-14.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42

FRILIGGANDE VILLA
Ett arkitektritat hus med spännande planlösning. För dig
som söker skönt/ostört naturläge. Välskött stall med 2 boxar
samt garage.

Det perfekta utgångsläget 
för en bostadsaff är är att vara 
förberedd. Redan innan du 

vet när du ska fl ytta.

t Kostnadsfri värdering
t Fotografering
t BeTkrivning tas fram
t Klar för att lägga ut på internet
t Körning mot vårt kundregister

t Ekonomisk rådgivning inom  
 sparande, pension och försäkring.
t Tillgång till Mina Sidor
t Bostaden alltid tillgänglig för  
 intresserade kunder

FÖRSPRÅNG

�
�

åELA�ES�TSAFSNALåËPåREMåSÛ,

ALE. Starkare gemen-
skap, mer aktiviteter 
och mindre konfl ikter. 

Genom att utbilda 
elever till så kallade 
trivselledare ska leken 
återigen få ta plats på 
skolgården.

Konceptet kommer 
från Norge där Trivsel-
programmet fi nns på 
omkring 800 skolor.

Närmare 90 elever från 
Nödingeskolan, Alboskolan 
och Garnvindeskolan hade i 
måndags förmiddag samlats 
i Skepplandahallen för att 

lära sig en mängd nya lekar 
att ta med sig tillbaka till sina 
skolor. 

Tre eller fyra elever från 
varje klass har nominerats av 
sina klasskompisar till triv-
selledare. 

Under det halvår man är 
trivselledare planerar och 
arrangerar man olika lekar 
och aktiviteter på rasterna. 

Hans Granberg, pro-
jektledare för Trivselpro-
grammet, kunde konsten 
att entusiasmera och det var 
bara glada miner när de fick 
prova på den ena leken efter 
den andra.

– Jag tyckte nog att den 
när man skulle springa och 
försöka få tag på ärtpåsarna 
var roligast hittills, säger 
Sebastian Nilsson som går 
i årskurs fem på Alboskolan. 

Matilda Hansson, som 
går i fyran på Nödingeskolan 
tror att trivselledare bidrar 
till starkare gemenskap.

– Alla får vara med och 
ingen blir utanför.

Många fördelar
När användningen av dato-
rer och mobiltelefoner ökar 
bland unga är det inte sällan 
på bekostnad av den traditio-
nella leken. 

I Ale vill man att barnen 
ska hitta tillbaka till lekarna, 
främst för att hjälpa eleverna 
att bygga goda vänskapsre-
lationer och skapa ett mer 
inkluderande klimat, men 
som en bonus ökar även den 
fysiska aktiviteten. 

Därför har man ingått 
avtal med Trivselprogram-
met, ett norskt koncept 
som fått stort genomslag 
över hela landet och som nu 
anammats av skolor på den 
svenska västkusten.  

Hans Granberg har en 
bakgrund som gymnastiklä-
rare och utbildar nu elever 
till trivselledare. 

– Forskare menar att leken 

är barnens första möte med 
demokrati. Man lär sig att stå 
i kö, vänta på sin tur och vara 
rättvis. Därför är den oer-
hört viktig. Trivselledarna 
får med sig en mängd nya 
lekar som de sedan sprider 
vidare på sin skola. De lär sig 
även hur de ska hantera olika 
situationer, till exempel om 
ingen vill vara med eller om 
någon försöker förstöra. 

Arrangers tävlingar
Som en uppmuntran får 
eleverna under den tid de är 
trivselledare ett kulturkort, 
som ger dem rabatt eller 

gratis inträde på olika kultu-
rella eller idrottsliga arrang-
emang. 

Trivselprogrammet inne-
fattar årskurs tre till nio och 
aktiviteterna är anpassade 
efter de olika åldersgrup-
perna. 

– På högstadiet är det inte 
lekar i den bemärkelsen utan 
där arbetar trivselledarna 
med att arrangera olika täv-
lingar, till exempel i kubb 
eller volleyboll. På hög-
stadiet där aktiviteten inte 
brukar vara så hög har det 
visat sig göra stor skillnad, 
säger Hans Granberg. 

Peter Madsen, verksam-
hetschef för grundskolan, 
tror att man genom Triv-
selprogrammet kan komma 
tillrätta med bekymmer på 
lång sikt.

– Jag tror på det här. Vi har 
haft problem med trygghet 
och studiero i skolorna och 
kommer man åt problemen 
på rasterna är man på rätt 
väg. Det är en pusselbit i den 
stora helheten.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Elever som trivselledare ska öka gemenskapen

Leken tillbaka på skolgården

Entusiasmerande ledare. Hans Granberg, projektledare för 
Trivselprogrammet, hade utbildning för trivselledarna i mån-
dags i Skepplandahallen. 

Glada trivselledare. Sebastian Nilsson från Alboskolan, Matilda Hansson från Nödingeskolan 
och Josefi n Olsson från Garnvindeskolan är tre av de omkring 90 elever som i måndags fi ck 
en utbildning i olika lekar som de sedan tar med sig tillbaka till sina respektive skolor.
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VI HAR KÖPARNA

Dags att flytta ut?
Vi har många som 

vill flytta in.

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

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

www.svenskfast.se

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

Alltid hög kvalitet 
till låga priser!
Välkomna in 
i butiken!

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

Enkelslipade från    950:-

Alla bågar i butiken och antirefl exbehandling ingår!

SYNUNDERSÖKNING

Skapar förtroende hos unga
Som fältanknuten socialsekreterare möter han ungdomar på deras arenor.

För helsingborgaren Alexander Burevik-Törnqvist är Ale obruten mark.
Med stor passion för fotboll går drömresan till VM i Brasilien 2014.

Du har jobbat i Ale sedan 
i januari, vad har du fått 
för intryck av kommu-
nen?
– Det är en engagerad 
kommun. Festivalborg är 
en jättebra grej precis som 
Mötesplats ungdom. Det 
är häftigt när ett gäng i helt 
skilda åldrar kan träffas på 
gymnasiet och spela fotboll 
tillsammans. Fritidsgårdarna 
är öppna länge jämfört med 
på många andra ställen och 
det är mycket som är på 
gång. 

Vad gör en fältanknuten 
socialsekreterare?
– Vi är Socialtjänsten utåt 
med inriktning mot ung-
domar och vi möter dem 
ute på deras arenor. Vi har 
en stor stödjande funktion 
och skapar förtroende och 
relationer. Det är också ett 
sätt att visa att Socialtjäns-
ten finns och att man kan 

vända sig hit. Halva tiden 
är man ute bland ungdo-
mar och halva tiden arbe-
tar man inne. Vi träffar ung-
domar och deras familjer, 
det kan handla om till exem-
pel kriminalitet eller droger, 
och gör bedömningar. Med-
ling är också något vi jobbar 
med.

Hur kom du in på det här 
yrket?
– Jag började plugga till 
lärare, men insåg att jag 
tyckte att det var roligare att 
prata med de där 5-6 elev-
erna borta i hörnet, så jag 
bytte till Socionomprogram-
met. Jag har bland annat 
jobbat som behandlare, 
coach för ensamkommande 
flyktingbarn och som vård-
biträde för dubbelberoende, 
det vill säga psykisk sjukdom 
i kombination med miss-
bruk. Det är enda gången 
jag inte jobbat med ungdo-

mar. Jag var även i Malawi 
i fyra månader och pratade 
om mänskliga rättigheter.

Vad är det som driver dig 
i ditt arbete?
– Socialt arbete är roligt 
och man får mycket tillbaka. 
Ungdomar har ofta kunska-
per som man själv saknar. 
Det är ett utmanande arbete 
och guldkornen är när det 
går bra för någon.

Vad gör du på din fritid?
– Jag är väldigt fotbollsin-
tresserad och följer både 
engelska ligan och allsvens-
kan. Nu ska jag börja spela 
med Järnbrotts IF. Sedan 
har jag nyss fått upp intres-
set för att vandra, det är 
roligt att utforska och jag 
tycker om att vara ute i 
naturen. Det finns ju jättefin 
natur här i Ale. 

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Alexander Burevik-
Törnqvist
Ålder: 26
Bor: Kortedala
Familj: Mamma, pappa, två 
syskon och sambo
Gör: Fältanknuten socialsekre-
terare
Intressen: Fotboll, vandring, 
tv-spel, resa
Lyssnar på: Håkan Hellström, 
Timbuktu
Favoritfi lm: Forest Gump
Äter helst: Hamburgare
Drömresa: Fotbolls-VM 2014 i 
Brasilien
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domar och deras familjer, 
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med.
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ÄLVÄNGEN. På repsla-
garmuseet slogs rep 
och på Glasbruksmu-
seet slogs rekord.

Glasmålningen i 
Surte lockade sam-
manlagt 200 personer 
under dagarna två.

– Rena rama kala-
baliken, konstaterade 
ledaren Joan Wangel.

Inte en lovvecka passerar 
utan att Repslagarmuseet 
och Glasbruksmuseet bjuder 
in till sina traditionella hant-
verksaktiviteter. Sportlovet 
utgjorde inget undantag. 

Tisdag och onsdag erbjöds 
glasmålning och torsdag-
fredag var det repslagning 
för dem som önskade.

– Vi brukar ha många 
barn på besök, men den här 
gången var det rekord. Vissa 
vände i dörren då det inte 
fanns platser kvar, berättar 
Joan Wangel.

– Det är jättekul att barnen 
vill komma till oss och alla 
tycker det är mycket nöje för 
en liten slant.

Bernt Larsson höll sin 
vana trogen i trådarna för 
repslagningen i Älvängen. 
Kön av barn ringlade sig 

etydligt längre än det rep 
som deltagarna fick tillverka 
och ta med sig hem.

– En del är förstagångs-
besökare, andra har varit här 
tidigare. För oss är detta ett 
utmärkt sätt att sätta Rep-
slagarmuseet på kartan och 
få visa upp vår verksamhet, 
säger Bernt Larsson.

Som alltid under lovda-
garna stod fikabordet uppdu-
kat varför barnen efter avslu-
tad aktivitet kunde njuta av 
saft och bulle.

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

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

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Roger  
Borg 

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!

Trivsamt och välplanerat hus 
med hörntomt!

Trivsamt planerad enplansvilla med källare i populära 
Älvängen. Tillbyggd och praktisk entrédel. Nytt IKEA-
kök från 2012. Enkel och bekväm drift genom luft/
vattenvärmepump. Hel källare med både allrum
och sovrum samt plats för förvaring. En perfekt 
familjevilla som ska ses på plats! 86+86 kvm kvm. 

Pris 2.495.000:- som utgångspris
Visas 24/2. Adress Nytorpsvägen 13.
Henrik Kjellberg 0727-316 360.

1:an som du får plats i!

Rejäl, rymlig 1:a med mycket förvaringsmöjligheter. 
Fint skick och väldigt bra planlösning - här får du plats! 
Modern hall, rymligt badrum, kök med serveringsbänk 
och vardagsrum du kan dela av för dubbelsäng om

nära pendeln (15 min till GBG). Välkommen hit! Vån. 3/3. 
44,5 kvm. Avg. 2.586:- 

Pris 455.000:- som utgångspris. Ring för visning. 
Adress Alkalievägen 9A.

Bästa läget!

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

Pris 2.690.000:- som utgångspris.
OBS! Visas ons 20/2. Adress Högstorp 245.

Älvängen

Älvängen
Bohus

Repslagning i Älvängen är en återkommande lovaktivitet som lockar många barn till museet. 
Även glasmålningen i Surte blev en succé med sammanlagt 200 besökare under dagarna 
två.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Det slogs både rep och rekord

BOHUS. En hotellvecka, 
3-10 mars, på Teneriffa 
för två personer.

Arto Lassuri nappade 
på dealen som Non 
Stop Holidays erbjöd.

– Jag var dum som 
gick på det, inget kan 
vara så billigt. Nu vill 
jag varna andra från att 
göra samma misstag.

Resan till Teneriffa bokade 
Arto Lassuri via en så kallad 
deal på nätet. En vecka för två 
personer på Teneriffa (Playa 
de las Americas) för endast 
1 300 kronor kunde han inte 
motstå.

– En av anledningarna 
till att jag köpte resan var att 
jag kände till hotellet sedan 
innan, ett fyrstjärnigt sådant 
med takterass, swimmingpool 
och jacuzzi.

Dealen köpte Arto Lassuri 
i december och fick omgå-
ende en bekräftelse från Non 
Stop Holidays där bolaget 
också förkunnande att det 
skulle komma en fullständig 
dokumentation 4-6 veckor 
före avresan.

– Jag började ana att allt 
inte stod rätt till när jag 
ringde direkt till hotellet och 
de saknade bokningar från 
Non Stop Holidays. Jag ville 

nämligen försäkra mig om 
ett rum på översta våningen. 
Ännu mer fundersam blev jag 
när hotellet sade att de aldrig 
hade hört talas om just denna 
resebyrå.

Arto Lassuri tog kontakt 
med företaget som förmed-
lat dealen. De förklarade att 
köpet gått igenom och att 
Arto skulle avvakta besked.

– Den sista januari fick jag 
ett mail från Non Stop Holi-
days där de förklarade att jag 
skulle vara glad över köpet. I 
mailet framkom det också att 
de inte kunde erbjuda plats 
på det angivna hotellet utan 
istället erbjöd de en resa till en 
annan ort.

– Det är ju helt befängt! 
En annan ort? Det kan ju 
vara Köpenhamn, Kairo eller 
Wien, vad vet jag? Flygresan 
till Teneriffa var redan bokad 

och betald varför jag mailade 
tillbaka att samma ort men ett 
annat hotell var okej.

Önskemålet har inte infri-
ats och med bara ett par 
veckor kvar till det som var 
tänkt att bli en drömresa för 
Arto och hans fru vet han inte 
vad som kommer att hända.

– Förhoppningsvis får jag 
pengarna tillbaka, men det 
vet jag inte. Kanske blir det 
till att boka ett hotell på egen 
hand annars är väl alternati-
vet skridskoåkning hemma på 
Surtesjön, säger Arto Lassuri 
som försöker se det komiska i 
allt elände.

– Det är säkert många som 
har råkat ut för samma bittra 
öde och därför vill jag nu 
varna andra från att boka rese-
deals med Non Stop Holi-
days, avslutar Arto Lassuri.

JONAS ANDERSSON

Blåst på konfekten! Arto Lassuri bokade en resa till Teneriffa 
för två personer genom en deal där Non Stop Holidays stod 
som avsändare. Nu ser det inte ut att bli någon resa till vär-
men utan istället kan det bli skridskoåkning på Surtesjön. 

– Dealen 
var en bluff

Lurad på sin drömsemester
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Bordsunderlägg 24,90
Löpare 40x90 49,90 | 30x60 39,90
Löpare 40x150 cm 99:-
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Vi på Nille älskar att fi ra och se livet från den ljusa sidan. Tänd ljus 
i varje rum och fi ra det som kommer för dig. Det kan man unna sig 
med våra ljus som har långa brinntider. Tänd ett matchande ljus och 
fi ra våra låga priser. Nu har vi lanserat 100% alltid nöjd garanti – för 
vi önskar att du som handlar ljus hos Nille ska vara trygg på att du 
gör ett gott köp! Alla våra ljus säljs med garantien 100% alltid nöjd. 
Välkommen in till Nille och bli inspirerad!

HÖG STÄMNING
med låga priser på våra kvalitetsljus!

RUSTIK BLOCKLJUS
7x10 cm, 40h

10:-
Max 10 per kund

Löpare, duk och
bordsunderlägg

SERVETTER
20 pack, 33x33 cm

5:-

Ljusskrin 99:- Ord. pris 149:-

Blockljus 7x12 cm  19,90

Rustik blockljus 7x13 cm  29,90

ALE. En ny policy och 
en aktiv handlingsplan 
mot våld i nära rela-
tioner håller på att tas 
fram inom Rådet för 
hälsa och trygghet. 

– Det är angeläget att 
arbeta med dessa frå-
gor och få in det i alla 
kommunens verksam-
heter, säger Birgitta 
Fredén, folkhälsoplane-
rare.

Våld i nära relationer hand-
lar inte bara om sparkar och 
slag. Våldet kan också vara 
psykiskt eller sexuellt. Mate-
riellt våld innebär att man 
med flit fördärvar någon 
annans ägodelar. Ekono-
miskt våld kallas det när man 
ensam har tagit kontroll över 
den gemensamma ekonomin 
och inte tillåter någon insyn. 
Försummelse är en annan 
typ av våld som innebär att 
man försummar någon som 
är i beroendeställnig. Det 
kan handla om att ge för 
lite eller för mycket medicin 
eller på andra sätt försvåra 
för en hjälpbehövande.

Vad våld är och vilka 
uttryck det tar sig kan vara 
svårt att veta. För att kunna 
upptäcka och stoppa våld i 
nära relationer behövs kun-
skap.

Därför anser Birgitta 
Fredén, folkhälsoplanerare 
och Åse Ekdahl, socialse-
kreterare för kvinnofrid, 
att handlingsplaner måste 

finnas inom alla kommunala 
verksamheter – såväl för-
skolan som äldreomsorgen, 
verksamheter inom funk-
tionshinder, BVC och MVC, 
något som man redan nu 
arbetar för att införa.

– Bland annat tittar vi på 
hur andra kommuner gör, 
vad som fungerar bra och 

inte. Dessutom vill vi skapa 
en större säkerhet i var man 
vänder sig och vad man kan 
göra. Att sprida kunskap i att 
se och upptäcka våld är väl-
digt viktigt. Desto mer man 
vet desto mer ser man, säger 
Åse.

Under året hoppas man 
på att komma igång med fler 

föreläsningar och utbild-
ningar för kommunens per-
sonal. 

”Ge mig nya ögon att se 
med” heter en föreläsning 
som hålls i mars för ATO:s 
anställda av Dialoga från 
Göteborgs Stad.

 
Starka kvinnor

Åse Ekdahl tar emot omkring 
60 kvinnor om året som 
utsatts för olika typer av våld 
i en nära relation och man 
misstänker att mörkertalet 
är stort.

– Av dem kanske det 
är fem som behöver extra 
skydd. När man kommer 
till mig gör jag en risk- och 

skyddsbedömning och tar 
reda på vad man behöver. 
Det är vanligt att man inte 
själv ser vad som pågår utan 
tror att det är ens eget fel. 
Då kan det hjälpa att förklara 
”normaliseringsprocessen” 
och varför det är så svårt att 
bryta upp. 

Hon poängterar att man 
inte nödvändigtvis behöver 
komma in till kontoret, utan 
det går lika bra att stämma 
träff någon annanstans.

Föreställningen av att den 
utsatta kvinnan skulle vara 
liten och svag menar hon inte 
stämmer med verkligheten.

– Folk tror ofta att dessa 
personer är ”grå möss”, men 
jag har inte träffat en enda. 
Det är i grunden starka soci-
ala kvinnor, som över en lång 
period lever på hoppet. Man 
tänker att det är ”vår familj” 
och vill bara att det ska vara 
bra. 

Samma sak gäller för män 
som utsätts, även om det inte 
är lika vanligt.

Någon exakt tidsplan 
för när den nya policyn och 
handlingsplanen ska presen-
teras finns inte.

– Vi kommer att jobba 
med det under året, säger 
Birgitta Fredén. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Stöd fi nns att få. Omkring 60 kvinnor om året i Ale söker hjälp efter att på olika sätt blivit utsatta för våld i en nära relation. 
Man misstänker även att mörkertalet är stort. 

Handlingsplan för ökad kunskap om våld i nära relationer
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Produktions-, lager- och  
kontorslokaler uthyres 
Unik möjlighet att hyra lokaler i eget hus i Nödinge ca 1 500 - 3 100 m²

För mer information, 
Ring Jeanette, 0709 58 66 68 

ca 1 500 - 3 100 m²

Rödjans väg 7, Nödinge

Fri h
öjd 6 m

Savills
Sergels Torg 12
111 57 Stockholm

Savills
Kungstorget 2
411 17 Gothenburg

NÖDINGE. Föräldra-
gruppen BIFF – Barn i 
föräldrars fokus vänder 
sig till föräldrar som 
har svårt att samarbe-
ta vid en separation. 

Mamma- och pappa-
grupperna är öppna 
för invånare i Ale och 
Kungälv och startas 
efter behov.

Vid en separation är det 
mycket som måste fungera 
för att barnen ska känna sig 
trygga. Växelvis boende blir 
allt vanligare, vilket ställer 
krav på att föräldrarna ska 
kunna samarbeta. 

För att stötta föräldrar och 
hjälpa dem att göra det så bra 
som möjligt för barnen star-
tades förra året föräldragrup-
pen BIFF – Barn i föräldrars 
fokus och nu vill man få fler 
deltagare.

– Det är tänkt både som en 
utbildning och en chans att 
träffa andra i samma situa-
tion och utbyta erfarenheter 
med varandra. Grupperna 
är uppdelade i mamma- och 

pappagrupper, men än så 
länge har vi bara haft två 
mammagrupper. Ofta är 
det kvinnorna som är mest 
engagerad i de här frågorna, 
men det är såklart önskvärt 
om båda går så nu hoppas vi 
även papporna ska anmäla 
sig. Lagom gruppstorlek är 
mellan 6 och 8 deltagare, 
säger Mia Lindström, kura-
tor på Familjehuset.

Hantera problem
Grupperna träffas vid tre 
tillfällen och diskuterar och 
arbetar kring olika upplevda 
problem.

– Det kan vara att infor-
mationen mellan föräldrarna 
brister eller att man använder 
barnen som budbärare och 
hur man hanterar olika situa-
tioner, säger Eva Gundahl, 
kurator på Familjehuset och 
Bo Jonsson, familjerådgi-
vare på Krismottagningen 
för män tillägger:

– Det är viktigt att poäng-
tera att BIFF vänder sig till 
de som upplever problem 
och inte är nöjda med hur 

samarbetet fungerar. Det är 
alltså ingen förebyggande 
kurs, utan då vänder man 
sig istället till familjerådgiv-
ningen. 

BIFF är nationellt fram-
tagen av Rädda Barnen och 
arbetet är manualbaserat. 

– Kursen är helt avgiftsfri 
och anmälan kan göras direkt 
på hemsidan, säger Mia 
Lindström. 

– BIFF hjälper separerade 
föräldrar att samarbeta

Föräldragrupp 
med barn i fokus

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Bo Jonsson, familjerådgi-
vare på Krismottagningen 
för män, Mia Lindström 
och Eva Gundahl, kuratorer 
på Familjehuset handleder 
föräldragruppen BIFF – Barn 
i föräldrars fokus.

Peter Johlund 
Säljare Liv och Pension 
0520-49 49 09

Lennart Svensson 
Säljare Företagsförsäkring 
0520-49 49 15

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

HÖG STÄMNING
med låga priser på våra kvalitetsljus!

RUSTIK BLOCKLJUS
7x10 cm, 40h

10:-
Max 10 per kund

Löpare, duk och
bordsunderlägg

SERVETTER
20 pack, 33x33 cm

5:-

Ljusskrin 99:- Ord. pris 149:-

Blockljus 7x12 cm  19,90

Rustik blockljus 7x13 cm  29,90

ALE. En ny policy och 
en aktiv handlingsplan 
mot våld i nära rela-
tioner håller på att tas 
fram inom Rådet för 
hälsa och trygghet. 

– Det är angeläget att 
arbeta med dessa frå-
gor och få in det i alla 
kommunens verksam-
heter, säger Birgitta 
Fredén, folkhälsoplane-
rare.

Våld i nära relationer hand-
lar inte bara om sparkar och 
slag. Våldet kan också vara 
psykiskt eller sexuellt. Mate-
riellt våld innebär att man 
med flit fördärvar någon 
annans ägodelar. Ekono-
miskt våld kallas det när man 
ensam har tagit kontroll över 
den gemensamma ekonomin 
och inte tillåter någon insyn. 
Försummelse är en annan 
typ av våld som innebär att 
man försummar någon som 
är i beroendeställnig. Det 
kan handla om att ge för 
lite eller för mycket medicin 
eller på andra sätt försvåra 
för en hjälpbehövande.

Vad våld är och vilka 
uttryck det tar sig kan vara 
svårt att veta. För att kunna 
upptäcka och stoppa våld i 
nära relationer behövs kun-
skap.

Därför anser Birgitta 
Fredén, folkhälsoplanerare 
och Åse Ekdahl, socialse-
kreterare för kvinnofrid, 
att handlingsplaner måste 

finnas inom alla kommunala 
verksamheter – såväl för-
skolan som äldreomsorgen, 
verksamheter inom funk-
tionshinder, BVC och MVC, 
något som man redan nu 
arbetar för att införa.

– Bland annat tittar vi på 
hur andra kommuner gör, 
vad som fungerar bra och 

inte. Dessutom vill vi skapa 
en större säkerhet i var man 
vänder sig och vad man kan 
göra. Att sprida kunskap i att 
se och upptäcka våld är väl-
digt viktigt. Desto mer man 
vet desto mer ser man, säger 
Åse.

Under året hoppas man 
på att komma igång med fler 

föreläsningar och utbild-
ningar för kommunens per-
sonal. 

”Ge mig nya ögon att se 
med” heter en föreläsning 
som hålls i mars för ATO:s 
anställda av Dialoga från 
Göteborgs Stad.

 
Starka kvinnor

Åse Ekdahl tar emot omkring 
60 kvinnor om året som 
utsatts för olika typer av våld 
i en nära relation och man 
misstänker att mörkertalet 
är stort.

– Av dem kanske det 
är fem som behöver extra 
skydd. När man kommer 
till mig gör jag en risk- och 

skyddsbedömning och tar 
reda på vad man behöver. 
Det är vanligt att man inte 
själv ser vad som pågår utan 
tror att det är ens eget fel. 
Då kan det hjälpa att förklara 
”normaliseringsprocessen” 
och varför det är så svårt att 
bryta upp. 

Hon poängterar att man 
inte nödvändigtvis behöver 
komma in till kontoret, utan 
det går lika bra att stämma 
träff någon annanstans.

Föreställningen av att den 
utsatta kvinnan skulle vara 
liten och svag menar hon inte 
stämmer med verkligheten.

– Folk tror ofta att dessa 
personer är ”grå möss”, men 
jag har inte träffat en enda. 
Det är i grunden starka soci-
ala kvinnor, som över en lång 
period lever på hoppet. Man 
tänker att det är ”vår familj” 
och vill bara att det ska vara 
bra. 

Samma sak gäller för män 
som utsätts, även om det inte 
är lika vanligt.

Någon exakt tidsplan 
för när den nya policyn och 
handlingsplanen ska presen-
teras finns inte.

– Vi kommer att jobba 
med det under året, säger 
Birgitta Fredén. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Stöd fi nns att få. Omkring 60 kvinnor om året i Ale söker hjälp efter att på olika sätt blivit utsatta för våld i en nära relation. 
Man misstänker även att mörkertalet är stort. 

Handlingsplan för ökad kunskap om våld i nära relationer
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Produktions-, lager- och  
kontorslokaler uthyres 
Unik möjlighet att hyra lokaler i eget hus i Nödinge ca 1 500 - 3 100 m²

För mer information, 
Ring Jeanette, 0709 58 66 68 

ca 1 500 - 3 100 m²

Rödjans väg 7, Nödinge

Fri h
öjd 6 m

Savills
Sergels Torg 12
111 57 Stockholm

Savills
Kungstorget 2
411 17 Gothenburg

NÖDINGE. Föräldra-
gruppen BIFF – Barn i 
föräldrars fokus vänder 
sig till föräldrar som 
har svårt att samarbe-
ta vid en separation. 

Mamma- och pappa-
grupperna är öppna 
för invånare i Ale och 
Kungälv och startas 
efter behov.

Vid en separation är det 
mycket som måste fungera 
för att barnen ska känna sig 
trygga. Växelvis boende blir 
allt vanligare, vilket ställer 
krav på att föräldrarna ska 
kunna samarbeta. 

För att stötta föräldrar och 
hjälpa dem att göra det så bra 
som möjligt för barnen star-
tades förra året föräldragrup-
pen BIFF – Barn i föräldrars 
fokus och nu vill man få fler 
deltagare.

– Det är tänkt både som en 
utbildning och en chans att 
träffa andra i samma situa-
tion och utbyta erfarenheter 
med varandra. Grupperna 
är uppdelade i mamma- och 

pappagrupper, men än så 
länge har vi bara haft två 
mammagrupper. Ofta är 
det kvinnorna som är mest 
engagerad i de här frågorna, 
men det är såklart önskvärt 
om båda går så nu hoppas vi 
även papporna ska anmäla 
sig. Lagom gruppstorlek är 
mellan 6 och 8 deltagare, 
säger Mia Lindström, kura-
tor på Familjehuset.

Hantera problem
Grupperna träffas vid tre 
tillfällen och diskuterar och 
arbetar kring olika upplevda 
problem.

– Det kan vara att infor-
mationen mellan föräldrarna 
brister eller att man använder 
barnen som budbärare och 
hur man hanterar olika situa-
tioner, säger Eva Gundahl, 
kurator på Familjehuset och 
Bo Jonsson, familjerådgi-
vare på Krismottagningen 
för män tillägger:

– Det är viktigt att poäng-
tera att BIFF vänder sig till 
de som upplever problem 
och inte är nöjda med hur 

samarbetet fungerar. Det är 
alltså ingen förebyggande 
kurs, utan då vänder man 
sig istället till familjerådgiv-
ningen. 

BIFF är nationellt fram-
tagen av Rädda Barnen och 
arbetet är manualbaserat. 

– Kursen är helt avgiftsfri 
och anmälan kan göras direkt 
på hemsidan, säger Mia 
Lindström. 

– BIFF hjälper separerade 
föräldrar att samarbeta

Föräldragrupp 
med barn i fokus

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Bo Jonsson, familjerådgi-
vare på Krismottagningen 
för män, Mia Lindström 
och Eva Gundahl, kuratorer 
på Familjehuset handleder 
föräldragruppen BIFF – Barn 
i föräldrars fokus.

Peter Johlund 
Säljare Liv och Pension 
0520-49 49 09

Lennart Svensson 
Säljare Företagsförsäkring 
0520-49 49 15

Vi hjälper dig med 
företagets trygghets- 
och försäkringslösningar.
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ALAFORS. Julölet blev 
åter en succé och nu 
jäser påskölet i tan-
karna.

Allt är emellertid 
inte öl som bryggs hos 
Ahlafors Bryggerier.

– Vår export av cider 
växer för varje år och 
vi har ytterligare pro-
jekt på gång inom detta 
segment, säger Chris-
ter ”Cralle” Sundberg.

Fjolåret avrundades på bästa 
tänkbara sätt. Julölet fick 
högsta betyg utav landets 
kända ölrecensenter, dess-

utom gick försäljningen som 
smort.

– Det stämmer! Det vi 
producerade tog slut, förkla-
rar ”Cralle”.

Nu är siktet inställt mot 
nästa högtid. Ahle Påsköl 
jäser i tankarna och tappning 
är planerad till torsdagen den 
7 mars.

– Vi planerar att kunna 
leverera 8 000 halvlitersbu-
teljer. Försäljningsstart blir 
vecka elva eller tolv, avslöjar 
bryggaren Andreas Jakobs-
son.

Det är inte bara påskölet 
som upptar bryggerimed-

lemmarnas engagemang och 
intresse. Inom loppet av ett 
par månader ska Ahlafors 
Bryggerier medverka på tre 
stora mässor i Göteborg. 
Först väntar Passion för mat, 
1-3 mars på Eriksberg, 21-24 
mars är det TUR-mässan där 
bryggeriet finns med tillsam-
mans med Ale & Lilla Edet 
Turistorganisation, samt 
12-13 april då Göteborgs Öl- 
och whiskeyfestival går av 
stapeln på Svenska Mässan.

– På Passion för mat vet 
vi att det kommer vansin-
nigt mycket folk. Det blir 
tredje året som vi deltar. 
TUR-mässan behöver ingen 
närmare presentation. Göte-
borgs Öl- och whiskeyfesti-
val är ett arrangemang som 
fanns på 90-talet och som 
har återuppstått i ny regi. 
Det kommer bli ett gigantisk 
event när det gäller dryck, 
säger ”Cralle” Sundberg.

I mitten av april är det 
också inplanerat en resa till 
Edinburgh för herrar Chris-
ter Sundberg och Mats Pihl. 
Satsningen på cider i Skott-
landa har slagit väldigt väl ut.

– Det började i liten skala 
2009, men intresset har 
växt rekordartat. Förra året 
exporterade vi inte mindre 
än 40 000 flaskor och nu har 
vi fått en beställning på 12 
000 flaskor som ska skeppas i 
väg i slutet av februari, berät-
tar Mats Pihl.

– Det är mest fläder och 
lingon, men även päron. Vår 
cider exporteras under varu-
namnet Idun.

Förhoppningen är att 
kunna öka spridningen 
av Idun Cider till att även 

omfatta pubar på Irland, i 
London och Brighton.

– Boda Bar är återförsäl-
jare. Det är ett svenskt par 
som driver ett antal pubar i 
Skottland och de härstam-
mar från Boda söder om 
Borås.

I somras installerade 
Ahlafors Bryggerier en ny 
blandare som möjliggör pro-
duktion av cider parallellt 
med öltillverkningen.

– Man skulle kunna likna 
blandaren vid en jättelik 
sodastreamer, säger ”Cralle”.

Lagom till semestern 
hoppas Ahlafors Brygge-
rier också kunna lansera en 
annan typ av cider under 
varumärket Frutoso.

– Det var i samband med 
Passion för mat som vi kom 
i kontakt med två gentlemän 
från Stockholm. De hade en 
idé om att lansera en svensk 
cidertyp i Brasilien. Tanken 

är också att den ska sprida sig 
till Europeiska turistorter. 
Vår insats i projektet är att vi 
ska stå för tillverkningen och 
distributionen i vårt närom-
råde. Någon gång i sommar 
räknar vi med att Frutoso 
ska finnas på Systembola-
gen i Nödinge, Kungälv 
och Angered. Detta blir ett 
testområde för den svenska 
marknaden, säger Christer 
Sundberg och tillägger:

– Det är 33 centilitersflas-
kor vi pratar om och sma-
kerna är päron/lime, jord-
gubb/lime, cocos och ananas. 
Det här kan bli hur stort som 
helst.

Förutom en ny blandare 
har Ahlafors Bryggerier 
också investerat i en ny eti-
kettmaskin. Det har under-
lättat arbetet väsentligt.

– Ett måste i takt med den 
ökade produktionen. Nu får 
vi ett betydligt bättre flöde 

under själva tappningspro-
cessen, säger Christer Sund-
berg.

 Några andra nyheter att 
berätta om?

– Jag håller på att titta på 
en amerikansk IPA. Dess-
utom ska vi lansera vårt 
Oktoberöl på flaska när tiden 
är mogen, säger Andreas 
Jakobsson.

Framtidstron spirar?
– Ja, och det finns anled-

ning till det. Förutom att 
produktionen snurrar för 
fullt så är intresset stort för 
de visningar och föredrag 
som bryggeriet erbjuder. 
Det är många som vill ta 
del av vår verksamhet och 
det känns fantastiskt roligt, 
avslutar Christer ”Cralle” 
Sundberg.

– Inte bara öl utan även cider i tankarna

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Mats Pihl och Christer ”Cralle” Sundberg på Ahlafors Bryggerier ser framtiden an med 
tillförsikt. Cider på export har blivit en betydande inkomstkälla. Till sommaren ska ett nytt 
varumärke lanseras – Frutoso.

Bryggaren Andreas Jakobsson vet hur gott öl ska smaka. Nu 
är det Ahle Påsköl i tankarna och tappning sker om några 
veckor.

Optimismen jäser hos Ahlafors Bryggerier

ÄLVÄNGEN. För ett par 
veckor sedan avslö-
jade lokaltidningen att 
Älvängens vårdcentral 
fl yttar till den nya han-
delsplatsen.

Verksamheten kom-
mer att optimeras på 
betydligt färre kvadrat-
meter än vad som nu är 
fallet.

Att fl ytten skulle få 
negativa konsekvenser 
för Skepplanda vård-
central tillbakavisas av 
ledningen.

Förste oktober är tanken 
att flyttlasset ska gå för Älv-
ängens vårdcentral, från 
de nuvarande lokalerna på 
Göteborgsvägen till den nya 
handelsplatsen.

– Vi hoppas att vi ska 
hinna klart i tid, men vi har 
kvar våra lokaler ytterli-
gare en period om flytten av 
någon anledning skulle dra 
ut på tiden, säger Eva Her-

lenius, verksamhetschef för 
Älvängen/Skepplanda vård-
central.

Det var med glädje som 
Eva Herlenius och hennes 
kollegor tog emot beskedet 
om en flytt till Handelsplats 
Älvängen.

– Jag ser bara fördelar. 
De lokaler som vi förfogar 
över idag är för stora för den 
verksamhet vi bedriver. Nu 
kommer vi att kunna opti-
mera verksamheten. Samti-
digt är en modern fastighet 
betydligt mer energisnål, så 
ekonomsikt blir det ingen 
större skillnad jämfört med 
idag, förklarar Eva Herle-
nius.

– Det blir ett centralt läge 
i Älvängen vilket är bra för 
våra patienter, men även för 
personalen som kan välja att 
ta tåget då stationen ligger 
alldeles i närheten. 

Älvängens vårdcentral 
kommer att inrymmas på 
andra våningen tillsammans 

med folktandvården. Verk-
samheterna kommer att få ett 
gemensamt väntrum. Även 
personalrummet kommer att 
samlokaliseras.

– Vi ser mycket positivt 
på ett utvecklat samarbete 
med folktandvården, säger 

Eva Herlenius som också ser 
en fördel med ett apotek i 
samma fastighet.

En ny vårdcentral i 
Älvängen, betyder det att 
dagarna för Skepplandas 
dito är räknade?

– Det finns inga sådana 

planer i dagsläget. Uppdra-
get att bedriva verksamhet 
i Skepplanda står ännu så 
länge fast, avslutar Eva Her-
lenius.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Skepplanda vårdcentral berörs inte av det beslut som fattats om att fl ytta Älvängens vård-
central till den nya handelsplatsen. Uppdraget att bedriva verksamhet även i Skepplanda 
står fast låter ledningen hälsa.

– Och Skepplanda vårdcentral 
hotas inte av nedläggning

Verksamheten optimeras i nya lokaler

Eva Herlenius, verksamhets-
chef Älvängen/Skepplanda 
vårdcentral.
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USPASTORP. Nyss 
hemkomna efter en tre 
veckor lång vistelse i 
Indien.

Ingegerd Ekstedt 
Brattgård, Daniel 
Brattgård, Lena Jan-
nesson och Kurt Jan-
nesson besökte St Luke 
Health Centre i Gul-
barga för att överlämna 
33 000 svenska kronor, 
motsvarande knappt 
250 000 indiska rupee.

– Det är tack vare 
generösa alebor som 
skänkt och köpt prylar 
på vår loppmarknad, 
säger Daniel Brattgård 
till Alekuriren.

Sedan ett antal år tillbaka har 
Rotary i Ale samt en frivillig-
grupp arbetat med att få in 
pengar till ett sjukhus i Gul-
barga, som doktor Abraham 
byggt upp efter den vision 
som föddes hos honom i 
mitten på 90-talet.

– Totalt har vi lyck-
ats samla in drygt 100 000 
kronor under de åren som 
hjälparbetet varit igång, 
berättar Ingegerd Ekstedt 
Brattgård.

En viktig inkomstkälla 
har varit de loppmarknader 
som genomförts i Uspastorp. 
Den tredje i ordningen ägde 
rum i augusti förra året och 
överskottet från det arrang-
emanget blev 33 000 kronor.

– De pengarna åkte vi 
för att överlämna till doktor 
Abraham. Bankerna i Indien 
kunde inte hjälpa oss, så 
det blev till att göra uttag 
i bankomaterna. Vi tömde 
apparaterna på pengar. I 
indiska mått mätt så är 33 
000 svenska kronor otroligt 
mycket pengar, säger Inge-
gerd.

Alla bidrag går till att rusta 
upp sjukhuset i Gulbarga. 
Tidigare gåvor har bland 
annat inneburit att sjukhu-

set berikats med en toalett, 
ett väntrum, en tvättplats, en 
kokplats och en stenbelagd 
gårdsplan.

– Självklara saker för oss, 
men så är det inte i de fattiga 
delarna av Indien. Tacksam-
heten är oerhört stor och en 
metallplakett är uppsatt där 
sjukhuset framhåller Rotary 
och Uspastorp för de insat-
ser som gjorts, säger Kurt 
Jannesson.

– Det senaste pengatill-
skottet ska användas för att 
iordningställa en brunn, så 
att avföringen från sjukhuset 
kan pumpas ut som gödsel på 
fälten. Det finns en så kallad 
septitank idag av gammalt 
slag som förmultnar i en 
trekammarbrunn. Överskot-
tet rinner i ett dike och ner 
genom byn. Den investering 
som nu ska göras blir ett lyft, 
inte bara för sjukhuset utan 

för hela byn, betonar Kurt.
Med sig på sin tripp till 

Indien hade Daniel, Inge-
gerd, Lena och Kurt också 
flera väskor med barnklä-
der, som vänner och bekanta 
skänkt.

– Barnkläderna delades ut 
till de absolut fattigaste famil-
jerna i byn. Glädjen var enorm. 
Mötet med dessa människor 
berörde oss verkligen, förkla-
rar Lena Jannesson.

Kommer insamlingen 
till sjukhuset i Gulbarga 
att fortsätta?

– Ja, i någon form. Vi har 
lite planer på kommande pro-
jekt. Bland annat har vi en idé 
om att starta upp ett 90-konto 
där folk kan sätta in pengar. 
Det är heller inte omöjligt 
att det blir ytterligare någon 
loppmarknad vad det lider, 
säger Kurt Jannesson.

– Det är fantastiskt hur 

vi med förhållandevis små 
medel kan göra en sådan oer-
hörd stor nytta för så många 
människor i ett annat land. 
Tack alla alebor som bidragit 
på ett eller annat vis!

Bränsleförbrukning blandad körning 3,8 – 7,2 liter/100 km. CO2-utstäpp 99 – 123 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad.
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jonas@alekuriren.se

Tacksamheten över de hjälpinsatser som godhjärtade alebor bidragit med är stor hos invånarna i byn Gulbarga.

Pengagåvorna används till att rusta upp St Luke 
Health Centre i Gulbarga. Sjukhuset har bland 
annat kunnat iordningställa en tvättplats.

En toalett har byggts tack vare de pengar som 
skänkts.

– Pengagåva 
förmedlad till 
sjukhus i Indien

Små medel gör stor nytta
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ALAFORS. Julölet blev 
åter en succé och nu 
jäser påskölet i tan-
karna.

Allt är emellertid 
inte öl som bryggs hos 
Ahlafors Bryggerier.

– Vår export av cider 
växer för varje år och 
vi har ytterligare pro-
jekt på gång inom detta 
segment, säger Chris-
ter ”Cralle” Sundberg.

Fjolåret avrundades på bästa 
tänkbara sätt. Julölet fick 
högsta betyg utav landets 
kända ölrecensenter, dess-

utom gick försäljningen som 
smort.

– Det stämmer! Det vi 
producerade tog slut, förkla-
rar ”Cralle”.

Nu är siktet inställt mot 
nästa högtid. Ahle Påsköl 
jäser i tankarna och tappning 
är planerad till torsdagen den 
7 mars.

– Vi planerar att kunna 
leverera 8 000 halvlitersbu-
teljer. Försäljningsstart blir 
vecka elva eller tolv, avslöjar 
bryggaren Andreas Jakobs-
son.

Det är inte bara påskölet 
som upptar bryggerimed-

lemmarnas engagemang och 
intresse. Inom loppet av ett 
par månader ska Ahlafors 
Bryggerier medverka på tre 
stora mässor i Göteborg. 
Först väntar Passion för mat, 
1-3 mars på Eriksberg, 21-24 
mars är det TUR-mässan där 
bryggeriet finns med tillsam-
mans med Ale & Lilla Edet 
Turistorganisation, samt 
12-13 april då Göteborgs Öl- 
och whiskeyfestival går av 
stapeln på Svenska Mässan.

– På Passion för mat vet 
vi att det kommer vansin-
nigt mycket folk. Det blir 
tredje året som vi deltar. 
TUR-mässan behöver ingen 
närmare presentation. Göte-
borgs Öl- och whiskeyfesti-
val är ett arrangemang som 
fanns på 90-talet och som 
har återuppstått i ny regi. 
Det kommer bli ett gigantisk 
event när det gäller dryck, 
säger ”Cralle” Sundberg.

I mitten av april är det 
också inplanerat en resa till 
Edinburgh för herrar Chris-
ter Sundberg och Mats Pihl. 
Satsningen på cider i Skott-
landa har slagit väldigt väl ut.

– Det började i liten skala 
2009, men intresset har 
växt rekordartat. Förra året 
exporterade vi inte mindre 
än 40 000 flaskor och nu har 
vi fått en beställning på 12 
000 flaskor som ska skeppas i 
väg i slutet av februari, berät-
tar Mats Pihl.

– Det är mest fläder och 
lingon, men även päron. Vår 
cider exporteras under varu-
namnet Idun.

Förhoppningen är att 
kunna öka spridningen 
av Idun Cider till att även 

omfatta pubar på Irland, i 
London och Brighton.

– Boda Bar är återförsäl-
jare. Det är ett svenskt par 
som driver ett antal pubar i 
Skottland och de härstam-
mar från Boda söder om 
Borås.

I somras installerade 
Ahlafors Bryggerier en ny 
blandare som möjliggör pro-
duktion av cider parallellt 
med öltillverkningen.

– Man skulle kunna likna 
blandaren vid en jättelik 
sodastreamer, säger ”Cralle”.

Lagom till semestern 
hoppas Ahlafors Brygge-
rier också kunna lansera en 
annan typ av cider under 
varumärket Frutoso.

– Det var i samband med 
Passion för mat som vi kom 
i kontakt med två gentlemän 
från Stockholm. De hade en 
idé om att lansera en svensk 
cidertyp i Brasilien. Tanken 

är också att den ska sprida sig 
till Europeiska turistorter. 
Vår insats i projektet är att vi 
ska stå för tillverkningen och 
distributionen i vårt närom-
råde. Någon gång i sommar 
räknar vi med att Frutoso 
ska finnas på Systembola-
gen i Nödinge, Kungälv 
och Angered. Detta blir ett 
testområde för den svenska 
marknaden, säger Christer 
Sundberg och tillägger:

– Det är 33 centilitersflas-
kor vi pratar om och sma-
kerna är päron/lime, jord-
gubb/lime, cocos och ananas. 
Det här kan bli hur stort som 
helst.

Förutom en ny blandare 
har Ahlafors Bryggerier 
också investerat i en ny eti-
kettmaskin. Det har under-
lättat arbetet väsentligt.

– Ett måste i takt med den 
ökade produktionen. Nu får 
vi ett betydligt bättre flöde 

under själva tappningspro-
cessen, säger Christer Sund-
berg.

 Några andra nyheter att 
berätta om?

– Jag håller på att titta på 
en amerikansk IPA. Dess-
utom ska vi lansera vårt 
Oktoberöl på flaska när tiden 
är mogen, säger Andreas 
Jakobsson.

Framtidstron spirar?
– Ja, och det finns anled-

ning till det. Förutom att 
produktionen snurrar för 
fullt så är intresset stort för 
de visningar och föredrag 
som bryggeriet erbjuder. 
Det är många som vill ta 
del av vår verksamhet och 
det känns fantastiskt roligt, 
avslutar Christer ”Cralle” 
Sundberg.

– Inte bara öl utan även cider i tankarna

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Mats Pihl och Christer ”Cralle” Sundberg på Ahlafors Bryggerier ser framtiden an med 
tillförsikt. Cider på export har blivit en betydande inkomstkälla. Till sommaren ska ett nytt 
varumärke lanseras – Frutoso.

Bryggaren Andreas Jakobsson vet hur gott öl ska smaka. Nu 
är det Ahle Påsköl i tankarna och tappning sker om några 
veckor.

Optimismen jäser hos Ahlafors Bryggerier

ÄLVÄNGEN. För ett par 
veckor sedan avslö-
jade lokaltidningen att 
Älvängens vårdcentral 
fl yttar till den nya han-
delsplatsen.

Verksamheten kom-
mer att optimeras på 
betydligt färre kvadrat-
meter än vad som nu är 
fallet.

Att fl ytten skulle få 
negativa konsekvenser 
för Skepplanda vård-
central tillbakavisas av 
ledningen.

Förste oktober är tanken 
att flyttlasset ska gå för Älv-
ängens vårdcentral, från 
de nuvarande lokalerna på 
Göteborgsvägen till den nya 
handelsplatsen.

– Vi hoppas att vi ska 
hinna klart i tid, men vi har 
kvar våra lokaler ytterli-
gare en period om flytten av 
någon anledning skulle dra 
ut på tiden, säger Eva Her-

lenius, verksamhetschef för 
Älvängen/Skepplanda vård-
central.

Det var med glädje som 
Eva Herlenius och hennes 
kollegor tog emot beskedet 
om en flytt till Handelsplats 
Älvängen.

– Jag ser bara fördelar. 
De lokaler som vi förfogar 
över idag är för stora för den 
verksamhet vi bedriver. Nu 
kommer vi att kunna opti-
mera verksamheten. Samti-
digt är en modern fastighet 
betydligt mer energisnål, så 
ekonomsikt blir det ingen 
större skillnad jämfört med 
idag, förklarar Eva Herle-
nius.

– Det blir ett centralt läge 
i Älvängen vilket är bra för 
våra patienter, men även för 
personalen som kan välja att 
ta tåget då stationen ligger 
alldeles i närheten. 

Älvängens vårdcentral 
kommer att inrymmas på 
andra våningen tillsammans 

med folktandvården. Verk-
samheterna kommer att få ett 
gemensamt väntrum. Även 
personalrummet kommer att 
samlokaliseras.

– Vi ser mycket positivt 
på ett utvecklat samarbete 
med folktandvården, säger 

Eva Herlenius som också ser 
en fördel med ett apotek i 
samma fastighet.

En ny vårdcentral i 
Älvängen, betyder det att 
dagarna för Skepplandas 
dito är räknade?

– Det finns inga sådana 

planer i dagsläget. Uppdra-
get att bedriva verksamhet 
i Skepplanda står ännu så 
länge fast, avslutar Eva Her-
lenius.

TEXT
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Skepplanda vårdcentral berörs inte av det beslut som fattats om att fl ytta Älvängens vård-
central till den nya handelsplatsen. Uppdraget att bedriva verksamhet även i Skepplanda 
står fast låter ledningen hälsa.

– Och Skepplanda vårdcentral 
hotas inte av nedläggning

Verksamheten optimeras i nya lokaler

Eva Herlenius, verksamhets-
chef Älvängen/Skepplanda 
vårdcentral.
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USPASTORP. Nyss 
hemkomna efter en tre 
veckor lång vistelse i 
Indien.

Ingegerd Ekstedt 
Brattgård, Daniel 
Brattgård, Lena Jan-
nesson och Kurt Jan-
nesson besökte St Luke 
Health Centre i Gul-
barga för att överlämna 
33 000 svenska kronor, 
motsvarande knappt 
250 000 indiska rupee.

– Det är tack vare 
generösa alebor som 
skänkt och köpt prylar 
på vår loppmarknad, 
säger Daniel Brattgård 
till Alekuriren.

Sedan ett antal år tillbaka har 
Rotary i Ale samt en frivillig-
grupp arbetat med att få in 
pengar till ett sjukhus i Gul-
barga, som doktor Abraham 
byggt upp efter den vision 
som föddes hos honom i 
mitten på 90-talet.

– Totalt har vi lyck-
ats samla in drygt 100 000 
kronor under de åren som 
hjälparbetet varit igång, 
berättar Ingegerd Ekstedt 
Brattgård.

En viktig inkomstkälla 
har varit de loppmarknader 
som genomförts i Uspastorp. 
Den tredje i ordningen ägde 
rum i augusti förra året och 
överskottet från det arrang-
emanget blev 33 000 kronor.

– De pengarna åkte vi 
för att överlämna till doktor 
Abraham. Bankerna i Indien 
kunde inte hjälpa oss, så 
det blev till att göra uttag 
i bankomaterna. Vi tömde 
apparaterna på pengar. I 
indiska mått mätt så är 33 
000 svenska kronor otroligt 
mycket pengar, säger Inge-
gerd.

Alla bidrag går till att rusta 
upp sjukhuset i Gulbarga. 
Tidigare gåvor har bland 
annat inneburit att sjukhu-

set berikats med en toalett, 
ett väntrum, en tvättplats, en 
kokplats och en stenbelagd 
gårdsplan.

– Självklara saker för oss, 
men så är det inte i de fattiga 
delarna av Indien. Tacksam-
heten är oerhört stor och en 
metallplakett är uppsatt där 
sjukhuset framhåller Rotary 
och Uspastorp för de insat-
ser som gjorts, säger Kurt 
Jannesson.

– Det senaste pengatill-
skottet ska användas för att 
iordningställa en brunn, så 
att avföringen från sjukhuset 
kan pumpas ut som gödsel på 
fälten. Det finns en så kallad 
septitank idag av gammalt 
slag som förmultnar i en 
trekammarbrunn. Överskot-
tet rinner i ett dike och ner 
genom byn. Den investering 
som nu ska göras blir ett lyft, 
inte bara för sjukhuset utan 

för hela byn, betonar Kurt.
Med sig på sin tripp till 

Indien hade Daniel, Inge-
gerd, Lena och Kurt också 
flera väskor med barnklä-
der, som vänner och bekanta 
skänkt.

– Barnkläderna delades ut 
till de absolut fattigaste famil-
jerna i byn. Glädjen var enorm. 
Mötet med dessa människor 
berörde oss verkligen, förkla-
rar Lena Jannesson.

Kommer insamlingen 
till sjukhuset i Gulbarga 
att fortsätta?

– Ja, i någon form. Vi har 
lite planer på kommande pro-
jekt. Bland annat har vi en idé 
om att starta upp ett 90-konto 
där folk kan sätta in pengar. 
Det är heller inte omöjligt 
att det blir ytterligare någon 
loppmarknad vad det lider, 
säger Kurt Jannesson.

– Det är fantastiskt hur 

vi med förhållandevis små 
medel kan göra en sådan oer-
hörd stor nytta för så många 
människor i ett annat land. 
Tack alla alebor som bidragit 
på ett eller annat vis!

Bränsleförbrukning blandad körning 3,8 – 7,2 liter/100 km. CO2-utstäpp 99 – 123 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad.
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Jonas Andersson
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Tacksamheten över de hjälpinsatser som godhjärtade alebor bidragit med är stor hos invånarna i byn Gulbarga.

Pengagåvorna används till att rusta upp St Luke 
Health Centre i Gulbarga. Sjukhuset har bland 
annat kunnat iordningställa en tvättplats.

En toalett har byggts tack vare de pengar som 
skänkts.

– Pengagåva 
förmedlad till 
sjukhus i Indien

Små medel gör stor nytta
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ALE. I april sätter Kul-
turskolan upp musika-
len Annie i Ale.

I rollen som den lilla 
föräldralösa fl ickan 
Molly ser vi nioåriga 
Josefi ne Johansson.

Samma roll spelade 
Carina Zito för över 30 
år sedan på Folkteatern 
i Stockholm ihop med 
Pernilla Wahlgren. 

Den 13 september 1979 stod 
hon redo bakom scenen på 
Folkan i Stockholm. Det 
hade äntligen blivit dags 
för premiären av musika-
len Annie, den allra första 
svenska uppsättningen. 
Barnhemsflickan Annie som 
blir utvald att spendera en 
vecka hos miljonären Oliver 
Warbucks spelades av bland 
andra Pernilla Wahlgren, 
vilket blev hennes första 
stora huvudroll. Molly, den 
allra minsta flickan på barn-
hemmet spelades av Carina 
Zito, som idag jobbar som 
kurator på Lärlingsgymna-
siet i Älvängen. 

– Jag är uppvuxen i Höka-
rängen i Stockholm och 
redan som liten älskade jag 

sång och teater. När de sökte 
flickor till musikalen Annie 
skickade min mamma in en 
ansökan för mig och av 300 
sökande var jag en av 18 
utvalda. 

Under nästan två års tid 
gjorde de flera föreställ-
ningar i veckan och scen-
framträdanden blev en del av 
vardagen.

– Det var jättekul och en 
stor del i mitt liv. Jag minns 
fortfarande hur jag efter den 
sista föreställningen hade 
svårt att förstå det. Som barn 
tror man på något sätt det 
man gör ska fortsätta i evig-
heter.

Hoppfull historia
Musikalen Annie är fortfa-
rande lika populär och sätts 
upp över hela landet. Den 
18 april har turen kommit 
till Ale. Det är Kultursko-
lans musikallinje med Eva 
Malmgren i spetsen som 
sätter upp föreställningen. 

Rollen som Molly spelas 
av nioåriga Josefine Johans-
son från Alafors och sångtex-
terna övas nu för fullt, samma 
sånger som Carina sjöng på 
scenen för 34 år sedan.

– Jag började spela fiol i 
Kulturskolan och sedan när 
musikalgruppen startade 
gick jag med där. Jag tycker 
det är jätteroligt att sjunga 
och spela teater, berättar 
Josefine.

Carina visar henne ett 
fotoalbum med bleknade tid-
ningsutklipp och foton från 

premiären på Folkan. När 
de jämför scener och repliker 
visar det sig att mycket stäm-
mer på pricken. 

– Det är en musikal som 
sprider hopp och glädje. 
Det är en livfull föreställ-
ning med ungar, hundar, 
sång och dans på scen, och 
detta trots att historien ska 
utspela sig under depres-
sionen i 30-talets Amerika, 
säger Carina.

För Josefine har arbetet 
med musikalen även gjort 
att hon fått mer kunskap och 
förståelse om hur det kan 
vara att växa upp på ett barn-
hem. 

I en tidningsartikel säger 
den då nioåriga Carina Zito 
att hon kommer att sakna 
teatern när det är över, och 
då är det ännu flera dagar 

kvar till premiären. 
Josefine misstänker att 

hon kommer att känna lika-
dant efter den sista föreställ-
ningen, men vad som väntar i 
framtiden får tiden utvisa. 

Om någon frågar vad hon 
vill jobba med när hon blir 
stor brukar hon svara att hon 
ska bli stjärna. 

– Musikalen Annie succé 
genom generationer

Spelar samma roll

Josefi ne Johansson spelar barnhemsfl ickan Molly i musika-
len "Annie". Samma roll spelade Carina Zito för 34 år sedan.

Carina Zito spelade mot bland andra Pernilla Wahlgren, som 
hade huvudrollen som Annie, på Folkteatern i Stockholm.

Tidningsutklipp från premiären i slutet av 70-talet.
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Fd Krogen. Nu i ny regi.
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DAGENS LUNCH & NATTKLUBB

VÄSTRA GATAN 80 • KUNGÄLV • TEL 0303- 133 44
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när du betalar.
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Skapa enkelt din egen fotobok med dina
egna bilder och  texter. Resultatet blir 
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i bokhandeln. En fotobok kan handla om
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Ladda ner GRATIS designprogram 
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Exklusiv
hårdinbunden 
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Bränsleförbrukning bl. körning 5,1l/100 km. CO2 från 119 g/km. Gäller så långt lagret räcker. Kan ej kombineras med andra avtal eller 
erbjudanden. Bilen på bilden är extrautrustad. 
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ALE. I april sätter Kul-
turskolan upp musika-
len Annie i Ale.

I rollen som den lilla 
föräldralösa fl ickan 
Molly ser vi nioåriga 
Josefi ne Johansson.

Samma roll spelade 
Carina Zito för över 30 
år sedan på Folkteatern 
i Stockholm ihop med 
Pernilla Wahlgren. 

Den 13 september 1979 stod 
hon redo bakom scenen på 
Folkan i Stockholm. Det 
hade äntligen blivit dags 
för premiären av musika-
len Annie, den allra första 
svenska uppsättningen. 
Barnhemsflickan Annie som 
blir utvald att spendera en 
vecka hos miljonären Oliver 
Warbucks spelades av bland 
andra Pernilla Wahlgren, 
vilket blev hennes första 
stora huvudroll. Molly, den 
allra minsta flickan på barn-
hemmet spelades av Carina 
Zito, som idag jobbar som 
kurator på Lärlingsgymna-
siet i Älvängen. 

– Jag är uppvuxen i Höka-
rängen i Stockholm och 
redan som liten älskade jag 

sång och teater. När de sökte 
flickor till musikalen Annie 
skickade min mamma in en 
ansökan för mig och av 300 
sökande var jag en av 18 
utvalda. 

Under nästan två års tid 
gjorde de flera föreställ-
ningar i veckan och scen-
framträdanden blev en del av 
vardagen.

– Det var jättekul och en 
stor del i mitt liv. Jag minns 
fortfarande hur jag efter den 
sista föreställningen hade 
svårt att förstå det. Som barn 
tror man på något sätt det 
man gör ska fortsätta i evig-
heter.

Hoppfull historia
Musikalen Annie är fortfa-
rande lika populär och sätts 
upp över hela landet. Den 
18 april har turen kommit 
till Ale. Det är Kultursko-
lans musikallinje med Eva 
Malmgren i spetsen som 
sätter upp föreställningen. 

Rollen som Molly spelas 
av nioåriga Josefine Johans-
son från Alafors och sångtex-
terna övas nu för fullt, samma 
sånger som Carina sjöng på 
scenen för 34 år sedan.

– Jag började spela fiol i 
Kulturskolan och sedan när 
musikalgruppen startade 
gick jag med där. Jag tycker 
det är jätteroligt att sjunga 
och spela teater, berättar 
Josefine.

Carina visar henne ett 
fotoalbum med bleknade tid-
ningsutklipp och foton från 

premiären på Folkan. När 
de jämför scener och repliker 
visar det sig att mycket stäm-
mer på pricken. 

– Det är en musikal som 
sprider hopp och glädje. 
Det är en livfull föreställ-
ning med ungar, hundar, 
sång och dans på scen, och 
detta trots att historien ska 
utspela sig under depres-
sionen i 30-talets Amerika, 
säger Carina.

För Josefine har arbetet 
med musikalen även gjort 
att hon fått mer kunskap och 
förståelse om hur det kan 
vara att växa upp på ett barn-
hem. 

I en tidningsartikel säger 
den då nioåriga Carina Zito 
att hon kommer att sakna 
teatern när det är över, och 
då är det ännu flera dagar 

kvar till premiären. 
Josefine misstänker att 

hon kommer att känna lika-
dant efter den sista föreställ-
ningen, men vad som väntar i 
framtiden får tiden utvisa. 

Om någon frågar vad hon 
vill jobba med när hon blir 
stor brukar hon svara att hon 
ska bli stjärna. 

– Musikalen Annie succé 
genom generationer

Spelar samma roll

Josefi ne Johansson spelar barnhemsfl ickan Molly i musika-
len "Annie". Samma roll spelade Carina Zito för 34 år sedan.

Carina Zito spelade mot bland andra Pernilla Wahlgren, som 
hade huvudrollen som Annie, på Folkteatern i Stockholm.

Tidningsutklipp från premiären i slutet av 70-talet.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

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!

LÄSVÄRDE! 20% RABATT

www.fotoklok.se

Dina egna bilder i en 
professionell fotobok

PÅ ALLA PRODUKTER!
20% RABATT

fotoklok.se i samarbete med

ger dig

Ange koden: “alekuriren”
när du betalar.

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

Skapa enkelt din egen fotobok med dina
egna bilder och  texter. Resultatet blir 
precis som en riktig bok som du köper  
i bokhandeln. En fotobok kan handla om
vad som helst.  Möhippan, bröllopet, sven-
sexan, födelsedagen, babyns första år, resor,
din hobby, favoritdrinkar m.m.

Ladda ner GRATIS designprogram 
på fotoklok.se eller skapa direkt online!

Exklusiv
hårdinbunden 

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

GÖR DIN EGEN 
FOTOBOK!  

Öppet:  Måndag-fredag 10-18, Lördag 11-15
Kungälv, Kareby   0303-22 20 01

Bränsleförbrukning bl. körning 5,1l/100 km. CO2 från 119 g/km. Gäller så långt lagret räcker. Kan ej kombineras med andra avtal eller 
erbjudanden. Bilen på bilden är extrautrustad. 

FITS YOUR LIFE - MITSUBISHIMOTORS.SE

PRIS: 

SPARA! 18.500 KR

119.900 KR
• 8 års bilgaranti
• 3 års vagnskadegaranti
• 12 års rostskyddsgaranti
• 3 års Mitsubishi Assistanspaket
• Prisgaranti på service & reparationer

DESSUTOM 
INGÅR VÅRT 
TRYGGHETSPAKET:

COLT 1.3 AS&G ACTIVE

Pris från 114.900:-
inklusive bränslecheck 

på 5.000:-
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VOLVO service 2.0
BAKOM NAMNET DÖLJER SIG ÅR AV  
ERFARENHET OCH SPECIALKOMPETENS.
Volvoverkstan är den enda verkstad som garanterat  
kan erbjuda dig den unika kombinationen av  
Volvo Originaldelar, Volvometoder och din  
personliga tekniker som är specialutbildad  
av Volvo. Din bil förblir en Volvo, inte minst  
när det gäller säkerhet och kvalitet.  
Beviset är en stämpel i serviceboken.

FRIA UPP- 
DATERINGAR

PERSONLIG
SERVICE- 
TEKNIKER

VOLVO
ASSISTANS

24-TIM
TELEFON- 
SERVICE

MIN VOLVO-
HEMSIDA

INKL. VOLVO ASSISTANS  
OCH SERVICEGARANTI
I Volvo Service 2.0 ingår en rad förmåner, utöver 
det självklara men unika – Volvo Originaldelar, 
Volvometoder och Volvoutbildade tekniker. 

NU 1.995:-
VOLVO SERVICE 2.0

Gäller Volvo S60, S80
Bensin t.o.m

årsmodell 2004

SKADEVERKSTAD
kOMPLETT SKADEVERKSTAD
MED PLÅT OCH LACK 

 Vi reparerar små och stora skador

 Kompetens att reparera de flesta bilmärken
 Vi hjälper till med allt från skadebesiktning 

    till kontakten med ditt försäkringsbolag
 Vi finns där för dig när skadan är framme

SERVICE CENTER SERVICE CENTER

Lilla Edet
Göteborgsvägen 12
0520 - 49 00 63
www.stendahlsbil.se

Lilla Edet
Göteborgsvägen 12
0520 - 49 00 60
www.stendahlsbil.se

DIN SKADEVERKSTAD I ÄLVÄNGEN

Vindrutebyten

Älvängen
Göteborgsvägen 56
0303-746 179
www.hardesjobil.se

Skadeverkstad
0707-536 330
Lackering
0707-555 783

HARDESJÖ BIL HARDESJÖ BIL
SERVICE CENTER SERVICE CENTER

BARCELONA. Vi befi n-
ner oss vid den olym-
piska simbassängen i 
Barcelona och på en 
specialbyggd ställning 
hänger en Ford B-Max 
vars dörrar är vända 
mot himmel och vatten. 

Bobby Hanton, som 
bland annat varit Da-
niel Craigs stuntman 
i alla Bondfi lmer, gör 
sig redo att hoppa från 
tian. 

Ford är ute på djupt 
vatten - han ska näm-
ligen dyka rakt igenom 
nya B-Max. Bobby 
lyckas och prestationen 
används nu i reklam-
syfte. 

Låt oss möta bilen 
som lever på hoppet.

Namnet ger egentligen 

helt fel associationer efter-
som B-Max är familjebilen 
som helt saknar B-stolpar. 
Därmed blir insteget till 
kupén gigantiskt, eller vad 
sägs om hela 150 centime-
ter på en kaross vars total-
längd är 408? Tja, det är så 
brett att man exempelvis kan 
dyka rakt igenom bilen från 
tionde trampolinen. Men är 
nya Ford B-Max ett rejält 
magplask eller en trippel 
mollbergare som får oss att 
tappa andan?
B-Max är en lika praktisk 
som snygg familjefraktare. 
Nospartiets långt utdragna 
strålkastare gör utseendet 
elegant, likaså de skulpterade 
sidorna och accentuerade 
hjulhusen. 

Sneglar vi lite längre bak 
på vänstersidan så sitter tank-
luckan, vilket kanske inte 

ser så spännande ut. Men 
skenet bedrar - för äntligen 
är det separata tanklocket ett 
minne blott och själva luckan 
fungerar som ett lock. Smart! 

Låt oss nu ”dyka in” i 
kupén på nya Ford B-Max. 
Inredningen är knappast 
någon vågad historia men 
allt kan piffas upp med hjälp 
av tre utrustningsnivåer, där 
den ena är elegantare än den 
andra. Insteget till baksätet 
är en riktig höjdare tack vare 
de praktiska skjutdörrarna, 
vilket även gör det enkelt 
att ta sig in samt ut på smala 
parkeringsplatser. Dessutom 
öppnas dörrarna inte längre 
bakåt än bilen är lång, vilket 
hindrar att man slår i något 
bakom bilen. 

Med alla säten på plats 
ryms 318 liter bagage, men 
detta kan öka till 1 386 bero-
ende på hur många säten du 
väljer att fälla.

Under huven erbjuds 
ett helt stim med motorer: 
bensinare på 90, 100, 105 
respektive 120 hästkrafter 
samt två dieslar på 75 respek-
tive 95. Vi har testkört den 
största tillika trecylindriga 
bensinaren, vilket är en trev-
lig maskin som klarar hund-
rastrecket på 11,2 sekunder, 
toppar 189 km/h och vars 
förbrukning ligger på snåla 
0,49 liter milen. 

Körupplevelsen är påtag-
ligt underhållande med fin 
styrning och bra gasrespons. 
Eftersom B-Max saknar 
B-stolpar så är karossen 
gjord i höghållfasthetsstål 
samtidigt som dörrarna för-
stärks med högklassigt preci-
sionsstål. 

Vid en olycka fungerar 
alltså dörrarna som en krock-
bur och låser fast i varandra. 
Krocksäkerheten är hög 

med åtta krockkuddar och 
att bilen dessutom har en 
livräddare som automatiskt 
ringer upp larmcentralen vid 
en olycka gör väl knappast 
saken sämre? Ford är abso-
lut inte ute och simmar med 
nya B-Max. Det är en ovan-
ligt praktisk bil som många 
familjer snarare kommer att 
dyka upp än ner i!

STAFFAN SWEDENBORG
JOHANNES GARDELÖF

Ford lever på hoppet

FORD B-MAX TITANIUM 1,0 ECOBOOST
Motor: 3-cyl bensinmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar och 
fyra ventiler per cyl. Max effekt: 120 
hk vid 5 500 varv/min. Max vridmo-
ment: 200 Nm mellan 1 400-4 500 
varv/min.  
Kraftöverföring: Motorn fram, 
framhjulsdrift. 5-växlad manuell.
Mått/Vikt: (cm/kg) Axelavstånd 249, 
längd 408, bredd 175, höjd 160 Tjäns-
tevikt 1 279. Bränsletank 48 liter.

Prestanda: Toppfart 189 km/h. Ac-
celeration 0-100 km/h 11,2 sek. 
Förbrukning/Miljö: 4,9 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
114 g/km.
Pris: 184 800 kronor.
Plus för: Smarta bakre skjutdörrar, 
rymlig och trivsam kupé och snål 
bensinmotor.
Minus för: Gammeldags antenn och 
huvpinne.

Bakdörrarna är praktiska 
skjutdörrar, vilket är be-
kvämt och enkelt.

Nya Ford B-Max är inte ute och simmar. Det är en ovanligt praktiskt bil, värd att provköra.



Kemtvätt

Skrädderi

Batteribyte

Nyckelservice m.m.

Ale Torg 10
Öppet: Mån-Fre 10-18, Lör 10-14

0303-971 40

Ale Skomakeri & NyckelserviceDAGGKÅPANS
  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

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

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

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
NÖDINGE 

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se
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FOTBOLL

HANDBOLL

BANDY

Träningsmatcher
Halvorstorp – Edet FK 1-3 (0-2)
Mål EFK: Marcus Olsson, Martin 
Erlandsson, Felix Johansson.

Ahlafors – Lärje/Angered 3-1 
(2-0)
Mål AIF: Johan Elving, självmål, Peter 
Antonsson.

Älvängen – Lödöse/Nygård 9-1 
(6-0)
Rasmus Eriksson 2, Johan Wester 2, 
Niklas Pålsheden 2, Andreas Johans-
son, Tim Webster, Samuel Ingvars-
son. Mål LNIK: Adrian Petersson.

Kode – Skepplanda 1-0 (1-0)

Damer
Skepplanda – Gilleby/Stala Orust 
FC 3-4 (0-2)

Division 2 västsvenska västra dam
HK Aranäs – Nödinge SK 18-18 (11-10)
Mål NSK: Elina Mathiasson 5, Catrine 
Aronsson 2, Jessica Edler 2, Sara 
Andréasson 2, Caroline Karlsson 2, 
Jessica Petersson 2, Michaela Sjö-
strand 2 och Johanna Bengtsson 1.
Matchens kurrar: Carina Svensson 2, 
Catrine Aronsson 1.

ÖHK Göteborg 17 241 34
Drott 17 86 28
HK Aranäs 17 81 25
Backa HK 17 29 24
Nödinge SK 17 77 20
Östra Göteborg 17 17 19
IK Baltichov 17 13 14
HP Warta 17 -50 12
Borås HK 17 -82 8
HK Varberg 17 -78 6
KFUM Ulricehamn 17 -34 6
Torslanda HK 14 -157 2
Division 3 västsvenska västra
Hisingen/Torslanda – Ale HF 
29-24 (10-13)
Mål Ale: Ingen uppgift. Matchens 
kurrar: Andreas Olsson 2, Niklas 
Bernhardtz 1.

Division 1 västra
Surte BK – Karlstad Bandy 15-2 (7-1)
Mål SBK: Henrik Jönsson 4, Marcus 
Blom 4, Christoffer Ohlsson 3, Martin 
Östling, Adam Rohr, Daniel Rydén och 
Tobias Motéus Magnusson 1 vardera. 
Matchens kurrar: Henrik Jönsson 3, 
Martin Östling 2, Marcus Blom 1.

Surte BK 17 99 34
Otterbäckens BK 17 130 32
Delta BK 17 3 20
Kareby IS 17 6 16
Kållands BK 17 -19 14
Slussens BK 17 -29 13
SK Höjden 17 -36 11
Skövde BK 17 -65 11
Karlstad Bandy 17 -34 10
Sunvära SK 17 -55 9

Division 2 Göteborg
Ale IBF – FBC Lerum 5-6 (efter sd)
Mål Ale: Mattias Ögren 3, Johan 
Olsson, Mattias Svahn. 
Matchens kurrar: Ingen uppgift.  

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  71
2. Lilly Karlbom/Curt Johansson    57
3. Conny Törnberg/Åke Wänström 56
4. Arnold Ivarsson/Kåge Samuelsson 49

TORSLANDA. Ale HF:s 
handbollsherrar har 
hittat fl ytet.

I fredagens bortamö-
te med serieettan var 
laget länge i ledningen.

– Till slut orkade vi 
inte, de är riktigt tunga 
i 60 minuter och det 
tar ut sin rätt, säger 
tränare Kim Wahlgren.

Trots förlusten var det en 
stolt handbollscoach som 
lokaltidningen fick tag på 
efter matchen. Andreas 
Olsson som fick ersätta ordi-
narie målvakten Torbjörn 
Mattsson var en jätte i Ales 
mål. Med hans målvaktsspel 
fick Ale chansen att hänga 
med länge i matchen. I paus 
var det till och med gästerna 
som var i ledningen.

– Det var en tät och jämn 
match i 57 minuter. Killarna 
kämpade heroiskt och visade 
framför allt upp ett försvars-
spel av bästa märke. Det var 
synd att de inte fick ta en 
riktigt skön skalp. Jag tror 
vi skulle behöva det för att 
verkligen inse att vi kan mäta 
oss med alla lag i serien när vi 
fokuserar på rätt saker, säger 
Kim Wahlgren.

När matchen gick mot 
sitt avgörande gjorde Ale ett 
par förödande misstag, vilket 
medförde att årets seriesuve-
räner till sist vann med fem 
bollar.

– De trycker och trycker. 
Det är verkligen jobbigt att 
möta Torslanda, men även 
om vi förlorade så föll vi med 
flaggan i topp, summerar 
Kim Wahlgren.

Framåt var 
Niklas Bern-
hardtz återi-
gen Ales främ-
sta spelare. 
Han var rena 
spöket för Torslanda och 
varierade egna avslut med 
läckra inspelningar till linjen 
och kanterna.

– Han har otroligt mycket 
handboll i sig och ett fantas-
tiskt spelsinne, avslutar Kim 
Wahlgren.

För Ale HF:s del åter-
står matcher mot Rya, 
Särökometerna (b), Östra 
Göteborg (h) och IK Celtic 
(b). Rya på söndag är ett av 
lagen som Ale har revansch 
att utkräva av sedan höstens 
förlust med 30-23.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

KUNGSBACKA. Nödinge 
SK:s handbollsdamer 
var nära två poäng i 
bortamötet med HK 
Aranäs.

Tyvärr blev det bara 
en.

– Anfallsspelet gick 
i baklås när de punk-
tade Elina Mathiasson, 
berättar NSK-tränaren 
Mats Olofsson.

Det har sina nackdelar att 
vara beroende av en skytte-
drottning. När motståndarna 
punktmarkerar Nödinges 
Elina Mathiasson har laget 
saknat motmedel. Mot topp-
laget Aranäs hade NSK en 
tremålsledning när bara sju 
minuter återstod att spela. 
Då valde Aranäs att punkta 
storskytten.

– Det är vår svagaste 
punkt och vi måste helt 
enkelt träna mer på det. Vi är 
sårbara när de tar bort Elina 
och det är ingen 
nyhet, men man 
hoppas alltid 
att det ska lösa 
sig, menar Mats 
Olofsson.

Förutom de 
avslutande minuterna var 
han emellertid mycket nöjd 

med tjejernas insats. Bakåt 
var spelet mycket solit och 

och målvak-
ten Carina 
S v e n s s o n 
var rent 
lysande. I 
andra halv-
lek släppte 

Svensson enbart in sju bollar.
– Det är imponerande och 

borde självklart ha innebu-
rit att vi vinner matchen. 
Att släppa 18 totalt ska med 
normal utdelning framåt ge 
två poäng. Vi får fortsätta 
jobba på detaljerna i anfalls-
spelet. Kan vi ta ett par skal-
per till kommer vi att få en 
bra slutplacering, säger Mats 
Olofsson.

Avslutningen mot Aranäs 

var dramatisk och Nödinge 
fick en sista chans att få sista 
ordet, men lyckades inte 
komma närmare än ett fri-
kast som inte resulterade. 
NSK kan dock ta med sig 
att säsongens två möten 
med Aranäs givit tre av fyra 
poäng.

På söndag är det Borås 
som gästar Ale gymnasium, 

ett motstånd som Nödinge 
ska besegra utan större pro-
blem.

NSK tappade poäng i slutet

HANDBOLL
Division 2 västsvenska västra dam
HK Aranäs – Nödinge SK 18-18 (11-10)

Carina Svensson storspelade i målet och släppte bara in sju bollar i andra halvlek. Dessvärre var NSK:s anfallsspel inte lika 
imponerande och laget fi ck nöja sig med en poäng borta mot HK Aranäs.
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

– Men Carina 
Svensson stor-
spelade i målet

Ale HF skakade 
om serieledarna

Niklas Bernhardtz var på nytt Ales vassaste anfallsspelare. I målet svarade dock burväkta-
ren Andreas Olsson för lagets mest utmärkande insats.

– Men fi ck ge sig till sist

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Hisingen/Torslanda – Ale HF 29-24 INNEBANDY



BOHUS. Surte och Ot-
terbäcken gör upp om 
seriesegern i division 1.

Dramat kommer att 
avgöras i en äkta serie-
fi nal i sista omgången 
nu på söndag.

– Jag känner mig 
trygg. Vi vet vad som 
krävs för att vinna 
och har en plan för hur 
det ska gå till, hälsar 
surtetränaren Robert 
Holmén.

Båda lagen genrepade i 
helgen, Surte genom att 
slå Karlstad med klara 15-2 
och Otterbäcken bortabese-
grade Slussen 
med lika klara 
siffror (15-4). 
På läktaren i 
Tr o l l h ä t t a n 
fanns Robert 
Holmén.

– Det räckte att se en halv-
lek. Otterbäcken spelar precis 
som jag misstänkte. Allt går 
genom Daniel Svedberg på 
mitten och hans passningar 
förvaltar Adam Rudell ofta 
på bästa sätt. Deras spel är 
väldigt enkelt, men har varit 
effektivt mot de sämre lagen. 
Mot oss blir det en helt 
annan matchbild och det ska 
bli intressant att se hur deras 
försvarsspelare agerar när de 
sätts under press, spekulerar 
Holmén.

Analysen bekräftades av 
Otterbäckens vinst över Slus-
sen, där seriens skyttekung 
Adam Rudell svarade för tio 
av målen. Totalt har han nu 
gjort 100 mål i serien. Nio 
assist kom för övrigt från 
40-årige Daniel Svedbergs 
klubba. Så vilka Surte måste 
hålla koll på framgår med all 
tydlighet.

Surte har också vässat 

formen inför seriefina-
len. Stackars Karlstad hade 
inte mycket att sätta emot 
när samtliga anfallare hade 
vaknat på målsprutarhumör. 
Henrik Jönsson, Marcus 
Blom och Christoffer Ohls-
son gjorde elva av  15 mål.

– Det känns väldigt bra att 
de har hittat formen lagom 
till avgörandet. Även Martin 
Östling har fått upp farten på 
skridskorna igen och i dags-
läget finns inte mycket mer 
att begära av det här laget. Vi 
kommer väl förberedda och 
kommer som det ser ut nu 
att kunna spela med starkast 
möjliga lag, säger Holmén.

Surte har 
oavsett utgång 
svarat för en 
imponerande 
säsong. Obe-
segrade efter 

17 omgångar är ett bra facit, 
men det krävs seger även mot 
Otterbäcken för att få ett 
omedelbart kontrakt i bandy-
allsvenskan nästa år. En för-
lust innebär nervöst kvalspel.

Intresset är stort inför 
seriefinalen på klassiska 
Otterstrand och minst två 
bussar avgår från Surte. 
Anmälan sker till supporter-
klubben.

Surte finslipade formen 
genom att i måndagskväll trä-
ningsspela mot IFK Kung-
älv. Kexlaget vann inför 124 
åskådare med 9-5, ett resul-
tat som bör ge Vildkatterna 
stärkt självförtroende inför 
vad komma skall på söndag. 
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Torsdag 21/2 Alegymnasium
Div 2 herr 20.00

Ale IBF - Lindås IBK 

Div 2 dam 14.30
Ale IBF - Lindås IBK

Lördag 23/2 Alegymnasium

– Tack alla ni som gjorde 

sportlife skolcupen 2013 

till en fest.

Huvudsponsorer www.laget.se/nodingesk

Välkomna!
MATCHSPONSOR

Ale Torg

VECKANS MATCHER 
Onsdag 20/2 - Ale Gymnsium

Djun 18.30 Nödinge - HK Aranäs

Söndag 24/2 - Ale Gymnsium
F00 10.50 Nödinge - Torslanda
F98 11.40 Nödinge - 415 Östra Göteborg
Hdiv6 12.30 Nödinge - Spindelns BK
Ddiv2 14.00 Nödinge - Borås HK 84

- Älska handboll

Mer info på hemsidan www.laget.se/alehf

Matchsponsor:

Välkomna!

MATCHER
Ale gymnasium

Herr div 3, 15.45 Ale HF - Rya

Älvängen Kulturhus
Herr div 4 14.40 Ale HF - Backa
Herr div 6 16.00 Ale HF - Orion

Söndag 24 februari

Har fått upp ångan. Johan Janebrink och Surte BK har åkt 
ifrån allt motstånd i årets division 1 västra. Nu återstår en 
match, seriefi nal mot Otterbäcken. Det krävs dessvärre 
seger även där för ett kontrakt i bandyallsvenskan.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

BANDY
Division 1 västra
Surte BK – Karlstad 15-2 (7-1)

– På söndag kan klubben vara tillbaka i allsvenskan

Firade målskyttar. Jens Samuelsson gratulerar Christoffer Ohlsson efter ett av hans tre mål. Ansluter gör också fyramåls-
skytten Henrik Jönsson och Daniel Rydén som också noterades för en fullträff.

Henrik Jönsson har kommit igång med målskyttet igen. Fyra 
mål gladde tränare Holmén.

Surte varvade upp med målfest
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Surte varvade upp med målfest

ALAFORS. Storsatsande 
Ahlafors IF började året 
med en riktig skalp.

Division två laget 
Lärje-Angered fi ck åka 
hem med en näsbränna.

– Det var ett första 
styrkebesked, konsta-
terar en nöjd AIF-
tränare, Lars-Gunnar 
Hermansson.

Ahlafors IF var spelsuget och 
bjöd den för träningsmatcher 
förhållandevis stora publi-
ken, 60 personer, på en riktigt 
bra fotboll i februarikylan.  
Med två granna frisparksmål, 
ett av Johan Elving och ett 
av Jihad Nashabat bekräfta-
des att laget i år förfogar över 
spetskvalité.

Lärje-Angered hade som 
väntat ett större bollinne-
hav och pressade hemma-
laget, men egentligen utan 
att skapa några direkt heta 
målchanser. Farligt blev det 
däremot när AIF fick ställa 
om.

– Det såg riktigt bra ut 
emellanåt och samtliga kunde 
kliva av med ett godkänt 
betyg. Jihad, Johan Elving 
och Henrik (Andersson) 
var väl våra klarast lysande 
stjärnor, säger Lars-Gunnar 
Hermansson och tillägger:

– Jag hade nog förväntat 
mig en ännu tuffare match. 
Lärje kom med sitt A-lag och 
blev nog lite tagna på sängen.
Faktum är att vi skapade fler 
målchanser än vad de gjorde 
och det känns väldigt bra. Vi 
behöver inte be om ursäkt för 
den här segern.

Ahlafors kunde gå till 
halvtidsledning med 2-0, 
men direkt i början av andra 
reducerade gästerna. Den 
våldsamma forsceringen ute-
blev. Hemmalaget stod upp 
bra och med kvarten kvar 
att spela bjöd planens artist, 
Jihad Nashabat, på en härlig 

framspelning till Peter 
Antonsson som kunde 
avsluta säkert högt i mål.

AIF har planerat in ett 
stort antal träningsmatcher 
och närmast på lördag väntar 
Velebit som 
fick lämna 
division tre i 
år.

– Inled-
n i n g s v i s 
kommer vi att ge alla mycket 
speltid. Först om ett par tre 
veckor kommer vi att spetsa 
laget, säger L-G.

Årets stora nyförvärv, 
Jonatan Lindström kom in 
med halvtimmen kvar och 
visade mycket energi.

På lördag är det nya tag på 

Sjövallens konsttgräs och de 
med en ny startelva. Nedan 
ser ni årets första laguppställ-
ning.

Ahlafors startelva mot Lärje: I mål: 
Andreas Skånberg. 
Försvar: Anders 
Andersson, Henrik 
Andersson, Shkar 
Nawzad, Harris 
Avdic. Mittfält: 

Sebastian Hällbäck, Johan Elving, 
Anders Lundsten, Ali El-refaei. Anfall: 
Jihad Nashabat och Peter Antonsson.
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MARKNADSAFTON TORSDAG 14 MARS
KL 19.00

Ale kommuns kulturförening Teatervinden ger 
Vilhem Mobergs klassiker Marknadsafton.
Nu fi nns det chans för er som missade höstens 
succéuppsättning på Repslagarmuseet att se 
komedin på Ale gymnasiums teaterscen.

Teatern, Ale gymnasium 
 Vuxen 100 kr. Ungdom 50 kr.

medarrangör

Biljetter säljs på Biblioteket
i Nödinge tel: 0303-330216

BILJETTER

NÖDINGE. Joel Mum-
bongo går i klass 7A på 
Kyrkbyskolan.

Fotboll har alltid varit 
hans stora fritidsin-
tresse, men på grund 
av, eller snarare tack 
vare, sin idrottslärare 
Tobias Hansson har 
friidrotten kommit in i 
bilden.

– Joel är en extrem 
talang, säger Tobias.

Det var på en idrottslek-
tion som Tobias Hansson på 
allvar fick upp ögonen för 
Joel Mumbongos fantastiska 
löparförmåga.

– Jag brukar springa med 
mina elever och det är ingen 
som slår mig på 60 meter. 
Mot Joel hade jag inte en 

suck. Ännu tydligare blev det 
när vi sprang 100 meter. När 
Joel var i mål hade jag nog 30 
meter kvar, berättar Tobias.

– Samma sak var det när 
eleverna skulle hoppa längd-
hopp. Han flög över fem och 
en halv meter.

Tobias Hansson tyckte 
att talangen borde förädlas. 
Han slängde i väg ett mail till 
Örgryte IS där Joel Mum-
bongo är ett bekant ansikte 
sedan tidigare.

– Jag spelar fotboll i ÖIS. 
Jag var med i Nödinge fram 
till 2011, men sedan bytte 
jag till ÖIS. Jag huserar på 
vänsterkanten och snabbhe-
ten är min absoluta styrka 
som fotbollsspelare. Just nu 
håller jag på att utveckla min 
teknik, berättar Joel för Ale-

kuriren.
Mycket träning blir det för 

Joel Mumbongo, fem pass 
fotboll och två pass friidrott 
i veckan. Friidrott har han 
utövat under professionell 
ledning under tre månader 
och resultaten har inte låtit 
vänta på sig.

– Hittills har det gått väl-
digt bra. Fotbollen har gjort 
mig löpstark och snabbheten 
har alltid funnits där. Min 
tränare säger att jag är lätt-
lärd.

Resultaten talar sitt tyd-
liga språk. Joel Mumbongos 
7.61 på 60 meter är årsbästa 
inomhus för pojkar 14. Han 
har den näst bästa note-
ringen i längd (5.71), likaså i 
höjd (1.72).

– Jag testade höjd första 

gången på Pallasspelen, som 
avgjordes för några veckor 
sedan. Det var då jag hop-
pade 1.72 och det räckte till 
guld, förklarar Joel.

Om det blir en helhjärtad 
satsning på fotboll eller på 
friidrott får framtiden utvisa. 
Joel Mumbonga ska låta 
beslutet växa fram.

– Det här året kommer 
jag att kombinera fotbol-
len med friidrottsutövandet. 
Mina tränare har förståelse 
för situationen vilket känns 
väldigt bra. Nästa år tvingas 
jag nog välja och då blir det 
hundra procents satsning på 
den eller den andra sporten.

– Idrottsläraren upptäckte Joels kapacitet
En friidrottstalang utöver det vanliga

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Joel Mumbongo från Nödinge har bara tränat friidrott i tre 
månader, men tillhör redan de absolut främsta i sin ålders-
klass. 

Fin skalp direkt för AIF
– Besegrade division två motstånd

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTBOLL
Träningsmatch
Ahlafors IF –Lärje-Angered 3-1

Ale IBF föll i sudden mot jumbon
NÖDINGE. Ale IBF tog 
först en skön seger i 
sudden mot Marstrand, 
men fi ck sedan smaka 
på samma medicin.

I onsdags vann tabel-
ljumbon FBC Lerum i 
Ale gymnasium.

Förlusten (5-6) var 
extra tung då hemmala-
get tappade en tremåls-
ledning.

Efter en period hemma 
i Ale gymnasium ledde 
hemmalaget med 4-1 och 
såg ut att gå mot en säker 
seger. Efter två perioder 
var det utjämnat.

Mattias Ögren, tre-
målsskytt för kvällen, gav 
Ale återigen ledningen när 
det bara återstod 23 sekun-
der av slutperioden. Men 
som så många gånger förr 

den här säsongen tappade 
Ale fokus i slutsekunderna. 
19.56 visade matchuret när 
Lerum kvitterade.

I sin besvikelse tjatade 
hemmalagets Oscar Frii 
ut sig när förlängningen 
skulle starta. Med en man 
mer kunde Peter Malm-
berg göra segermålet för 
jumbon.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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NÖDINGE. Fingervirkning och electro-
pop. En musikföreställning där handar-
bete, dans och musik möts på ett spek-
takulärt sätt. Det var vad publiken i Ale 
gymnasiums tv-studio fick uppleva i 
onsdags.

”Det händer med händer” är en 
musikföreställning som vill bejaka det 
långsamma skapandet. slowart. Mål-

gruppen är barn i åldern 5-9 år.
Att skapa för hand tar tid. Kanske 

lyckas man inte vid första försöket, 
andra, tredje, eller fjärde? Femte försö-
ket, då gick det! Vilken lyckokänsla!

Sportlovsföreställningen gestaltades 
med den äran av Cilla Klein och Anna 
Gustavsson. Tyvärr svek publiken och 
endast ett tiotal barn kom för att ta del 

av pjäsen.
– Verkligen synd! Föreställningen var 

värd betydligt fler besökare, samman-
fattade kultursekreterare Lisa Haeger.

Sportlovsföreställningen i Ale gymnasiums tv-studio ”Det händer med hän-
der” bjöd på ett samarbete mellan handarbete, musik och dans.

I NÖDINGE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Men dessvärre publiken svek

Fingerfärdig sportlovsföreställning
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Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

A good day to die hard
Ons 20 feb kl 19

Bäst före
Ons 24 feb kl 18
Ons 27 feb kl 19

Entré 80 kr

Du gör mig galen!
Ons 3 mars kl 18
Ons 6 mars kl 19

Entré 80 kr

OZ the great and the powerful
Sön 17 mars kl 18
Ons 20 mars kl 19

Entré 80 kr

Mördaren ljuger inte ensam
Ons 10 mars kl 18
Ons 13 mars kl 19

Entré 80 kr

Förtrollande Schwerin
3 dagar i Nordtyskland
NH Schwerin ★★★★  
Schwerin ligger vackert omgivet 
av både skog och sjö i ett av 
Nordtysklands mest idylliska 
områden. Här får man nästan allt 
serverat på ett silverfat: Kultur, 
natur, shopping och äventyr - det 
är bara att välja. Ni kan bl.a. börja 
med den inkluderade entrébil-
jetten till renässansslottet som 
Schwerin är känt för: Schloss 
Schwerin (5 km), som speglar sig 
i sjön från sin ö i Schweriner See. 
Eller hoppa på en båt från Alter 
Garden, parken framför slottet, 
härifrån upplever man stadens 
samspel med naturen från en 
annorlunda vinkel. Besök t.ex. 
Wismar.

Pris per person i dubbelrum 

1.249:-
Pris utan reskod 1.399:- 

Schwerin

Ankomst: Valfri t.o.m. 21/12 
2013. 

Schloss Schwerin

endast 1.899:-

endast 2.249:-

Italiens älskade Gardasjön
4 dagar i Torri del Benaco

Hotel Internazionale 
Ni bor nere vid sjön och har 
bl.a. en vidunderligt 180 grad-
ers panoramautsikt från hotellets 
poolområde. Besök nöjesparken 
Gardaland (22 km).  

Pris per person i dubbelrum

från 1.149:-

Ankomst: Valfri 1/5-1/6, 8/6-
6/7, 24/8-14/9 och 21/9-10/12 
2013. 

Hotel Internazionale

OBS: Turistskatt EUR 1-5 per person/dygn. 

2 barn 
4-7 år 
gratis

Weekend i Värmland
3 dagar i Sunne

★★★★

I Värmland med älvar, sjöar, dalar och djupa skogar har författarin-
nan Selma Lagerlöf hämtat inspiration till sina berättelser – här 
ligger ert hotell idylliskt med relaxavdelning. Besök Karlstad för 
shopping och sevärdheter!                 Endast slutstädning.

Pris per person i dubbelrum

1.249:-
Pris utan reskod 1.399:-

Ankomst: 
Fredagar 
5/4-14/6 2013. 

endast 499:- 

1 barn 
6-12 år 

½ priset 

www.happydays.nu
BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren
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gymnasiums tv-studio fick uppleva i 
onsdags.

”Det händer med händer” är en 
musikföreställning som vill bejaka det 
långsamma skapandet. slowart. Mål-

gruppen är barn i åldern 5-9 år.
Att skapa för hand tar tid. Kanske 

lyckas man inte vid första försöket, 
andra, tredje, eller fjärde? Femte försö-
ket, då gick det! Vilken lyckokänsla!

Sportlovsföreställningen gestaltades 
med den äran av Cilla Klein och Anna 
Gustavsson. Tyvärr svek publiken och 
endast ett tiotal barn kom för att ta del 

av pjäsen.
– Verkligen synd! Föreställningen var 

värd betydligt fler besökare, samman-
fattade kultursekreterare Lisa Haeger.

Sportlovsföreställningen i Ale gymnasiums tv-studio ”Det händer med hän-
der” bjöd på ett samarbete mellan handarbete, musik och dans.

I NÖDINGE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Men dessvärre publiken svek
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www.alefolketshus.se
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A good day to die hard
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Bäst före
Ons 24 feb kl 18
Ons 27 feb kl 19
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Du gör mig galen!
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Ons 6 mars kl 19
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OZ the great and the powerful
Sön 17 mars kl 18
Ons 20 mars kl 19
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Mördaren ljuger inte ensam
Ons 10 mars kl 18
Ons 13 mars kl 19

Entré 80 kr

Förtrollande Schwerin
3 dagar i Nordtyskland
NH Schwerin ★★★★  
Schwerin ligger vackert omgivet 
av både skog och sjö i ett av 
Nordtysklands mest idylliska 
områden. Här får man nästan allt 
serverat på ett silverfat: Kultur, 
natur, shopping och äventyr - det 
är bara att välja. Ni kan bl.a. börja 
med den inkluderade entrébil-
jetten till renässansslottet som 
Schwerin är känt för: Schloss 
Schwerin (5 km), som speglar sig 
i sjön från sin ö i Schweriner See. 
Eller hoppa på en båt från Alter 
Garden, parken framför slottet, 
härifrån upplever man stadens 
samspel med naturen från en 
annorlunda vinkel. Besök t.ex. 
Wismar.

Pris per person i dubbelrum 

1.249:-
Pris utan reskod 1.399:- 

Schwerin

Ankomst: Valfri t.o.m. 21/12 
2013. 

Schloss Schwerin

endast 1.899:-

endast 2.249:-

Italiens älskade Gardasjön
4 dagar i Torri del Benaco

Hotel Internazionale 
Ni bor nere vid sjön och har 
bl.a. en vidunderligt 180 grad-
ers panoramautsikt från hotellets 
poolområde. Besök nöjesparken 
Gardaland (22 km).  

Pris per person i dubbelrum

från 1.149:-

Ankomst: Valfri 1/5-1/6, 8/6-
6/7, 24/8-14/9 och 21/9-10/12 
2013. 

Hotel Internazionale

OBS: Turistskatt EUR 1-5 per person/dygn. 

2 barn 
4-7 år 
gratis

Weekend i Värmland
3 dagar i Sunne

★★★★

I Värmland med älvar, sjöar, dalar och djupa skogar har författarin-
nan Selma Lagerlöf hämtat inspiration till sina berättelser – här 
ligger ert hotell idylliskt med relaxavdelning. Besök Karlstad för 
shopping och sevärdheter!                 Endast slutstädning.

Pris per person i dubbelrum

1.249:-
Pris utan reskod 1.399:-

Ankomst: 
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5/4-14/6 2013. 

endast 499:- 
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½ priset 

www.happydays.nu
BESTÄLL NU PÅ:
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VARJE FREDAG 17-20

VÅRA ÖPPETTIDER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.30
Fredag öppet till kl 22.00

AFTER 
WORK

BUFFÉ MED TRE OLIKA RÄTTER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.00

 

ÄLVÄNGEN. Nu är det åter 
dags för Repslagarmuseets 
populära musikcaféer. Först 
ut denna vår är Begonia Jazz-
band, som uppträder nu på 
torsdag.

En fartfylld kväll med 
en salig blandning av jazz, 
swing, blues, dixieland, ever-
green, gospel och dansmusik 
utlovas. ”Glad jazz” på hög 
nivå som värmer gott i kalla 
februarikvällen.

Begonia Jazz Band består 
av sex grånade gentlemän 
(70-80 år unga) som sedan-
barnsben haft musikutöv-
ning som ett stort intresse. 
Grabbarna är: Kent Larsson 
(trumpet och flygelhorn), 
Bengt Pettersson (klarinett 
och altsaxofon), Bo Ljung-
berg (alt, sopran, tenor och 
saxofon), Roger Malmstedt 
(banjo), Roy Ottosson (gui-
tarr), Volmar Lindquist 
(bas).

Några av grabbarna 
spelade under 50-60 talet 
dansmusik i folkparker och 
hade engagemang som res-
taurangmusiker. Några har 
spelat och spelar fortfarande 
i olika tradjazzband i Göte-
borg samt i blåsorkestrar 
exempelvis Tant Bertas, 
Happy JazzBand, Skepp-
landa blåsorkester, Öckerö 
storband med flera.

Tillsammans började de 
att spela för cirka två år sedan 
efter att ha träffats i olika 
musiksammanhang. I början 
hemma hos Kent i Nödinge 
varannan vecka. Efter att ha 
ätit ärtsoppa och punsch av 
varierande styrka övade de 
och tjötade samt hade kul 
ihop.

För ett halvår sedan fick 
de, tack vare stöd från ABF 
Kungälv, hjälp med en rep-
lokal där de numera träffas 
varje måndag.

Hittills har Begonia haft 
några kyrkospelningar (jazz 
och gospel), föreningsspel-
ningar

(Rotary, PRO med mera) 
mässa i Nol och Nödinge 
samt privata tillställningar 
med dans.

De är inte ute efter att bli 
överhopade med spelningar. 

För bandet är musiken frisk-
vård och ett sätt att umgås 
och må bra.

Varför skall en Alebo 
komma och lyssna på Bego-

nia Jazzband? Jo, för att njuta 
av musiken och se att livet 
inte tar slut efter 70 eller 80 
heller för den delen.

❐❐❐

LÖDÖSE. Luffarslöjd, 
eller trådslöjd, är en 
gammal teknik.

Genom att arbeta 
med tänger formar du 
metalltråd och skapar 
på så sätt ett föremål.

Det var vad besö-
karna till Slöjdklubben 
Lövet fi ck pyssla med 
under sportlovsveckan.

Slöjdklubben Lövet slog i 
förra veckan upp dörrarna till 
sin föreningslokal i Lödöse 
dit lovlediga skolungdomar 
hälsades välkomna.

– Ett bra tillfälle att mark-
nadsföra vår förening och 
visa upp vad vi sysslar med, 
förklarar slöjdklubbshandle-
dare Tord Andersson.

– De som vill fortsätta 
slöjda är hjärtligt välkomna 
till oss på måndagskvällar. 
Vi sysslar med olika typer 
av hantverk, vi täljer, syr 
och luffar. Ibland lånar vi in 
handledarkompetens från 
Slöjd- och konsthantverk 
kring älven, exempelvis när 
det gäller knyppling och tov-
ning, säger Tord.

Alekuriren fanns på plats 
hos Lövet på onsdagsmor-
gonen då ett tiotal barn och 
nästan lika många föräldrar 
hade samlats för att få lära sig 
mer om luffarslöjd.

– Allting går att göra 
med lite ståltråd, finessen 
är hur man binder ihop det, 
sade Tord som instruerade 

de nyfikna deltagarna till-
sammans med sin kollega 
Aranka Dezsö.

Barnen fick på egen hand 
göra en potatisplockare och 

när den var klar väntade fika-
stund med festis och bulle.

– Begonia Jazzband underhåller

Musikcafé på Repslagarmuseet
Begonia Jazzband underhåller på Repslagarmuseet i Älvängen torsdag 21 februari.

Torget 2, 442 31 Kungälv   
0303-109 70, www.farshatt.se

Fördrink, 2-rätters supé och show från 
695:-/kuvert. Spelas 8, 9, 15, 16, 22, 23 
mars och 5, 6 april 2013. Gå in på 
www.farshatt.se för mer information 
och fl er erbjudanden. 

Grisfesten – Nightfl ight 2.
En svinrolig krogshow.

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lovkul hos Lövet

Tord Andersson visar vad man med luffarslöjd kan åstad-
komma.

Slöjdklubbshandledare Aranka Dezsö ger Maja en hjälpande 
hand. 
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Att ha en identitet är 
något som är viktigt 
för vår självkänsla 

som människor. Inte minst 
våra namn är en viktig del 
av vår identitet. Alla bär vi 
på fl era identiteter. Det kan 
handla om yrkesidentitet, 
om föräldrarollen, om en 
hobby som präglar en som 
människa och så vidare. 
Ofta växlar vi mellan våra 
olika identiteter; Är jag 
med mina barn är det pap-
parollen som är den mest 
tydliga identiteten. När jag 
är i kyrkan är jag pastorn 
för dem jag möter. Är jag 
utomlands så framträder 
min svenska identitet mer 
än vanligt. Självfallet är jag 
allt samtidigt, men i olika 
sammanhang och miljöer 
gör olika identiteter sig mer 
gällande.

Många gånger blir vi det 
andra säger om oss, vilket 
både kan vara positivt och 
negativt. Att få smeknamn 
är en sak, men att få ett 
öknamn är något helt annat. 
I söndagens text så berättas 
det om en kvinna som löd 
under epitetet Synderskan! 
Det står; Nu fanns det en 
kvinna i staden som var 
synderska. Hur kul kan det 
ha varit, allvarligt talat? Hur 
som helst, folket hade givit 
henne en stämpel. Oavsett 
om det var sant eller inte, så 
kan det inte ha varit lätt att 
bära på ett sådant tillmäle. 
Jag tänker på några unga 
tjejer som genom Facebook 
och Instagram blev kallade 
för horor, fejkade bilder las 
ut på dem i utmanade poser. 
Snacket har gått och rykten 
har spridits och så har det 
blivit till sanning och då 
spelar det ingen roll vad som 
är sant, för det har gått för 
långt. Tjejerna har fått en 
identitet de inte ville ha.

Så visst blir vår självbild 
och identitet mycket till, 
utifrån vad andra har sagt 
och tyckt om oss. Därför är 
bland det viktigaste för vår 
identitet och självbild att 
vara och känna sig älskade. 
För alla behöver vi bli äls-
kade, för genom kärleken så 
blir vi till. Men vad händer 
om vi inte känner oss och 
blir älskade? Då kanske det 
blir som författaren Hjalmar 
Söderberg sa; Man vill bli 
älskad, i brist därpå beund-
rad, i brist därpå fruktad, 
i brist därpå avskydd och 
föraktad. Man vill inge män-
niskorna någon slags känsla, 
själen ryser inför tomrum-
met och vill kontakt till vad 
pris som helst. I min roll 
som fängelsepastor kommer 
jag i kontakt med människor 
vars liv har gått sönder och 
i kras, vem är man då? Allt 
för många gånger blir den 
starkaste identiteten att vara 
kriminell, för då är man ju 
ändå någon och kan inge 
någon slags respekt för sin 
omvärld.

Lärjungen Johannes 
skriver om sig själv vid flera 
tillfällen; den som Jesus äls-
kade, det skrev han inte för 
att Jesus skulle älska honom 
mer än andra. Nej, Johannes 
skrev det för att Jesus kärlek 
var det som var det absolut 
viktigaste i hans identitet, 
att vara älskad av Jesus!  Jag 
tror, här är Johannes något 
viktigt på spåret, att det är 
genom kärlek vi blir till. 
Johannes liv fick en helt 
ny mening utifrån att han 
var älskad av Jesus därför 
beskrev han sig själv som, 
den Jesus älskade.

För genom att vi ser på 
varandra med kärlekens 
ögon så bekräftar vi varan-
dra och vi får en identitet 
att vara älskade. För kär-
leken i nära relationer, i 
vänskapliga relationer och i 
relationen till Gud, ger livet 
en ny mening. Vi, Synder-
skan i bibelberättelsen, de 
uthängda tonårstjejerna och 
de fängslade, får en sann 
identitet, vi blir dem vi är 
skapade att vara, Guds äls-
kade barn. 

Låt oss alla därför 
bekänna; Jag är fin för Du 
har skapat mig. Jag är dyrbar 
för Du älskar mig. Skön är 
jag i Dina ögon. En ädelsten 
i Din hand. Därför kan det 
kvitta om någon säger att 
jag är värdelös och dum. In 
i mitt hjärta viskar Du san-
ningen: att jag är värd mer 
än guld. Jag är Din ögon-
sten, Din hemliga skatt. Du 
är glad att jag finns till. Jag 
vill tacka Dig så länge jag 
lever och aldrig glömma vem 
jag är. (Margareta Melin) 

Gud välsigne dig!

Per Kjellberg
Pastor i Surte missionskyrka

Betraktelse

ÄLVÄNGEN. Älvängens 
missionsförsamling har 
fått en ny pastor efter 
AnneMarie Svenning-
hed som gått i pension.

Efter fjorton års 
tjänstgöring i försam-
lingarna Kållandsö och 
Gillstad/Järpås tyckte 
Leif Jöngren att det 
var dags att röra på 
sig.

– Jag kände att jag 
inte hade så mycket 
kvar att uträtta, säger 
Leif till lokaltidningen.

Det var en ren tillfällighet 
som gjorde att Leif Jöngren 

upptäckte annonsen om att 
Älvängens missionsförsam-
ling sökte en ny pastor.

– Jag bläddrade i tidningen 
och fick syn på platsannonsen, 
samma dag som ansöknings-
handlingarna skulle vara inne. 
Jag slängde iväg mitt CV och 
sedan gick allting väldigt fort. 
Jag träffade representanter 
från församlingen och vi triv-
des gott med varandra från 
första stund, berättar Leif.

Leif Jöngren påbörjade sin 
anställning den 1 februari och 
har nyligen flyttat in i bosta-
den tillhörande församlingen.

– Älvängen är en helt ny 
bekantskap för mig. Tidigare 
har jag bara passerat igenom 
kommunen, det var på den 
tiden jag var bosatt i Väners-
borg och skulle åka till Göte-
borg.

Ursprungligen kommer 
Leif Jöngren från Stock-
holms innerstad, men redan i 
yngre tonåren gick flyttlasset 
till Vänersborg. Leifs första 
arbete blev på bilfabriken i 
Trollhättan.

– Jag jobbade på linan och 
kan fortfarande känna en viss 
ångest och vånda över hur 
min arbetssituation var då. 
Det var arbete mellan sju och 
fyra och du hade ingen aning 
om vad som försiggick utan-
för industrilokalen. Jämfört 
med stämpelklockan är för-
troendearbetstiden guld värd. 
Du vet vad du ansvarar för 
och ska se till att få det gjort. 
Det är ett helt annat liv.

Efter avslutad pastors-
utbildning på Lidingö blev 
första tjänstgöringsplats 
Töreboda 1991. Här blev 
Leif Jörngren kvar i sju år 
innan flyttlasset gick till Kål-
landsö och Gällstad/Järpås.

– Efter fjorton år i samma 
bygd var det dags att röra på 
sig. Det du har gjort bra det 
har du gjort bra och det du 
har missat det har du missat. 
Att det blev just Ale kommun 
och Älvängen som kom att bli 
min nästa arbetsplats var en 
ren tillfällighet. 

Ditt första intryck?
– Jag har fått ett väldigt gott 

mottagande. Jag har inte svårt 
att rota mig på en ny plats och 
det geografiska läge som Älv-
ängen har tilltalar mig.

Beskriv dig själv som 
pastor?

– Jag är ingen evangelist 
och heller ingen skribent. Jag 
ser mig mer som en under-

visare. Ska 
jag predika på 
söndagar ska 
det vara värt 
att lyssna på. 
Det gäller att 
ha med sig 
något, annars 
kan man lika 
gärna vara tyst.

– Vad är det 
tron erbju-
der? Glädje, 
g e m e n s k a p 
och livsgrund 
är nyckelord 
för mig.

JONAS 
ANDERSSON

De kallade henne för 
hora och ryktet spreds

– Nyckelord för missions-
församlingens nye pastor

Glädje, gemenskap och livsgrund

LEIF JÖNGREN
Ålder: 53
Familj: Frånskild, fem söner
Intressen: Musik, matlagning och 
cykling
Favoriträtt: Revbensspjäll
Motto i livet: Allting har sin tid
Aktuell: Som ny pastor i Älväng-
ens missionsförsamling

Leif Jöngren är ny pastor i Älvängens missionsförsamling.

www.mittiale.se - 0303-444 000

Kyrka för Fairtrade

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

Gudstjänst på finska
i Älvängens blå kyrka

lördag 27/10 kl. 16.00

Präst: Satu Rekola

Kyrkkaffe. Välkommen!

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

FÖRSAMLINGSDAG
för Skepplanda-Hålanda & Lödöse församlingar
Lördagen den 2 mars kl. 9:30-15:30 i Skepplanda  
församlingshem med temat:  
”Du och jag, Alfred!  
– Tror jag det!”
Hur vårdar vi våra relationer?
Talare: Leg. Psykoterapeut  
Pamela Sjödin-Campbell
Föredrag för alla:  
”Överflödande liv i  
mina relationer”
Valfritt seminarium: ”Längtan efter närhet”

Kyrkoherden i Örby Göran Landgren:  
Föredrag för alla: ”Relationsvård i församlingen.”
Valfritt Seminarium: ”Hur hittar jag min plats i  
församlingen?”
Pamela och Göran talar till både vuxna och ungdomar
och för de yngre barnen blir det särskilt program.
Vi avslutar dagen med en gemensam
Förböns- och lovsångsmässa kl. 14:30.
Kostnad för fika och måltid är 60 kronor per person och 
gratis för barn och ungdomar.
Anmälan sker senast tisdagen den 26/2 till Liselotte Lind 
på tel. 0303-442504 eller till Pia Thorsson tel. 0303-442513.

SÅNGER OCH VITTNESBÖRD
Gudstjänst söndag 3 mars - Skepplanda kyrka kl 17
LP-vänner från Lilla-Edet och Trollhättan medverkar

VÄLKOMNA!

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Söndagen den 24 februari
”Du ska inte tro det blir sommar” men ”Visst ska våren komma”!
Ekumenisk sånggudstjänst i Surte kyrka kl.11.oo

Församlingarnas präster och pastorer
 
Mässa i Nödinge kyrka kl.17.oo H Hultén

Onsdagsträff 27 februari
Surte församlinghem 14.00
Harry Hultén ”Vad säger den här texten?
Fika
 
Gemenskapsträff 28 februari
Bohusservicehus 15.00
Elise Friman – Reseskildring från Kroatien Makarska/Split
Fika

Alla är välkomna!

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 7

DYGNET RUNT

TRYGGHET  •  OMSORG  •  KOMPETENS 
Med anor från 1932

Predikoturer
Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 24/2 kl 
10, Familjegudstjänst Bro-
man, kyrkkaffe. Hålanda 
sönd 24/2 kl 12, Familje-
gudstjänst Broman. S:t Pe-
der sönd 24/2 kl 10, Famil-
jegudstjänst Skredsvik. Tisd 
26/2 kl 18, Avresa Fördjup-
ningskväll Fuxerna försam-
ling. Ale-Skövde sönd 24/2, 
se övriga. Tunge sönd 24/2 
kl 12, Mässa Skredsvik.

Guntorps missionskyrka
Onsd 20/2 kl 18.30, Spå-
rarScout /UpptäckarScout. 
Månd 25/2 kl 19, Paus övar. 
Onsd 27/2 kl 18.30, Tonår/
ÄventyrarScout.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 19/2 kl 8-9, Bön. Onsd 
20/2 kl 18-19, Bön. Kl 
19.30, Smyrnakören övar. 
Kl 19, Vinterkvällar inför 
Ordet i Missionskyrkan, An-
ders Marklund. Torsd 21/2 
kl 10-12.30, SmyrnaCafé-
et. Kl 18.15, Hobby (7-12 
år). Kl 19, Vinterkvällar in-
för Ordet i Missionskyrkan, 
Carl-Henric Jaktlund. Fred 
22/2 kl 19.30, Greenhouse 
(åk 7 och uppåt). Kl 20.30, 
Effect – Öppet hus och 
Café för ungdomar. Lörd 
23/2 kl 10-13, Second Hand 
& Café. Sönd 24/2 kl 11, 
Gudstjänst, Marie Nordvall, 
tema: ”Livsglädje”. Barn-
välsignelse. Äventyret (3-12 
år). Kyrkkaffe. Tisd 26/2 kl 
8-9, Bön. Kl 14, Bibelsam-
talsgruppen.

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

Älvängens missionskyrka
Onsd kl 19, Vinterkväll in-
för ordet: "Mötesplats, bre-
röringsplats, gemenskaps-
plats" Anders Marklund. 
Torsd kl 19, Vinterkväll in-
för ordet: "Jesus gick vidare 
och kyrkan stod kvar" Carl-
Henrik Jaktlund. Sönd kl 
11, Gudstjänst med nattvard 
L.Jöngren. Sång av Johann 
Runemark. Tisd kl 10, Bön.

Surte missionsförsamling
Onsd 20/2 kl 15, Onsdags-
träff för daglediga: Kajakä-
ventyr på Grönland. Lars 
Eldenius. Onsd 20/2 kl 
18:30. Tonår. Bibelsamtal. 
Onsd 20/2 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Välkommen 
att vara med! Torsd 21/2 kl 
19, Ekumenisk kör övar i 
Surte församlingshem. Sönd 
24/2 kl 11, Ekumenisk guds-
tjänst i Surte kyrka. Ekume-
nisk kör. Månd 25/2 kl 19, 
Musikkåren, Lerum Surte 
Symphonic Band, övar. Tisd 
26/2 kl 19, Samtalskväll. 
Onsd 27/2 kl 18:30, Ton-
år. "Minuten". Onsd 27/2 kl 
19, Ekumenisk bön i Pingst-
kyrkan, Bohus. Onsd kl 21, 
Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen! Sena ändringar 
i detta program kan inträffa. 
www.surtemissionskyrka.se 
är alltid uppdaterad.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Onsd 20/2 Starrkärrs kyrka 
kl 09.30, Vardagsgudstjänst, 
Nilsson. Torsd 21/2 Kilanda 
församlingshem kl 10, ”Vyer 
från söndagsskolan”. Mikael 
Nordblom berättar och vi-
sar söndagsskoleplanscher. 

Nols kyrka kl 18.30, Veck-
omässa, Nordblom. Lör-
dag 23/2 Älvängens kyrka kl 
16, Finsk gudstjänst, Rekola. 
Sönd 24/2 Starrkärrs kyrka 
kl 11, Mässa. Kammarkören 
VocAle medverkar. Anders-
son. Nols kyrka kl 11, Mäss-
sa. Kyrkokören medverkar. 
Nilsson Älvängens kyrka kl 
18, Lovsångsgudstjänst, An-
dersson. Onsd 27/2 Älväng-
ens kyrka kl 18.30, Taize-
mässa, Andersson.

Fuxerna-Åsbräcka för-
samling
Sönd kl 10, Högmässa, 
Nordblom. Kl 13, Suomen-
kielinen, Edler. Tisd kl 09, 
Mässa i församlingshem-
met, Isacson. Onsd kl 18.30, 
Mässa, Nordblom.

Filadelfi aförsamlingen,
Bohus pingstkyrka
Onsd 22/2 kl 19, Sång bi-
belläsning och bön. Sönd 
24/2 kl 11, Gudtjänst och 
Patrik Strand. Onsd 27/2 kl 
19, Sång bibelläsning och 
bön.

Nödinge församling
Torsd 21/2 kl 18, Nö-
dinge kyrka Mässa R Bäck. 
Fred 22/2 kl 10, Surte kyr-
ka Vardagsgudstjänst för 
Stora och Små H Hultén. 
24/2 2:a i Fastan kl 11, Sur-
te kyrka Ekumenisk Sång-
gudstjänst H Hultén. Kl 17, 
Nödinge kyrka Mässa H 
Hultén. Månd 25/2 kl 18.30,  
Nödinge församlingshem 
Mässa H Hultén. Tisd 26/2 
kl 11, Backavik Gudstjänst 
H Hultén. Onsd 27/2 kl 18, 
Nödinge kyrka Passionsan-
dakt A Grosshög.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

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

BJUD NÅGON  
DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

TRE AV FYRA BARN  
ÖVERLEVER CANCER

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0   

Tel 020-902090

Inte blir det enklare 
om man börjar höra lite 
dåligt. Ring Hörsellinjen 

0771-888 000.
www.horsellinjen.se

Tycker du 
att din chef
är otydlig?

Hörselskadades Riksförbund

Greta Jansson, Bohus 
har avlidit. Född 1920 och 
efterlämnar barnen Börje 
och Berit med familjer som 
närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Anna Larsson. I Kilanda 
kyrka hölls onsdagen 13 fe-
bruari begravningsgudstjänst 
för Anna Larsson, Kilanda. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Björn Nilsson.

Inger Bengtsson. I Surte 
kyrka hölls fredagen 15 fe-
bruari begravningsgudstjänst 
för Inger Bengtsson, Bohus. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Harry Hultén.

Elisabeth Ekberg. I Berg-
salen, Kungälv hölls freda-
gen 15 februari begravnings-
akt för Elisabeth Ekberg, 
Skepplanda. Offi ciant var 
Johan Ekstedt.

Döda

Vår käre

Liss
Johansson
* 26 november 1929

har lämnat oss i stor sorg
och saknad

Dals-Ed den 4 februari
2013

Syskonbarn med familjer
Svägerska

Övrig släkt och vänner

Fort rinner tiden
som en ström

och sköljer alla bort.
Vår levnad liknar

mest en dröm
förgäten inom kort.

Begravningsgudstjänsten
en äger rum i

Dals-Eds kyrka
fredagen den 1 mars
kl. 11:00. Efter akten

inbjudes till minnesstund
i Sockenstugan. Svar om

deltagande till
Ernstssons Begr.byrå tel
0534-61333. Tänk på en

gåva till Hjärt &
lungfonden tel 0200-
832400 eller genom
begravningsbyrån.

För all visad vänlighet
och deltagande vid vår

käre Brors

Jan Ohlsson

bortgång, för alla vackra
blommor vid hans bår

och för minnesgåvorna,
vill vi till släkt, vänner,

grannar och Nols IK
framföra vårt varma

tack.

SYSKON MED
FAMILJER

Tack
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Att ha en identitet är 
något som är viktigt 
för vår självkänsla 

som människor. Inte minst 
våra namn är en viktig del 
av vår identitet. Alla bär vi 
på fl era identiteter. Det kan 
handla om yrkesidentitet, 
om föräldrarollen, om en 
hobby som präglar en som 
människa och så vidare. 
Ofta växlar vi mellan våra 
olika identiteter; Är jag 
med mina barn är det pap-
parollen som är den mest 
tydliga identiteten. När jag 
är i kyrkan är jag pastorn 
för dem jag möter. Är jag 
utomlands så framträder 
min svenska identitet mer 
än vanligt. Självfallet är jag 
allt samtidigt, men i olika 
sammanhang och miljöer 
gör olika identiteter sig mer 
gällande.

Många gånger blir vi det 
andra säger om oss, vilket 
både kan vara positivt och 
negativt. Att få smeknamn 
är en sak, men att få ett 
öknamn är något helt annat. 
I söndagens text så berättas 
det om en kvinna som löd 
under epitetet Synderskan! 
Det står; Nu fanns det en 
kvinna i staden som var 
synderska. Hur kul kan det 
ha varit, allvarligt talat? Hur 
som helst, folket hade givit 
henne en stämpel. Oavsett 
om det var sant eller inte, så 
kan det inte ha varit lätt att 
bära på ett sådant tillmäle. 
Jag tänker på några unga 
tjejer som genom Facebook 
och Instagram blev kallade 
för horor, fejkade bilder las 
ut på dem i utmanade poser. 
Snacket har gått och rykten 
har spridits och så har det 
blivit till sanning och då 
spelar det ingen roll vad som 
är sant, för det har gått för 
långt. Tjejerna har fått en 
identitet de inte ville ha.

Så visst blir vår självbild 
och identitet mycket till, 
utifrån vad andra har sagt 
och tyckt om oss. Därför är 
bland det viktigaste för vår 
identitet och självbild att 
vara och känna sig älskade. 
För alla behöver vi bli äls-
kade, för genom kärleken så 
blir vi till. Men vad händer 
om vi inte känner oss och 
blir älskade? Då kanske det 
blir som författaren Hjalmar 
Söderberg sa; Man vill bli 
älskad, i brist därpå beund-
rad, i brist därpå fruktad, 
i brist därpå avskydd och 
föraktad. Man vill inge män-
niskorna någon slags känsla, 
själen ryser inför tomrum-
met och vill kontakt till vad 
pris som helst. I min roll 
som fängelsepastor kommer 
jag i kontakt med människor 
vars liv har gått sönder och 
i kras, vem är man då? Allt 
för många gånger blir den 
starkaste identiteten att vara 
kriminell, för då är man ju 
ändå någon och kan inge 
någon slags respekt för sin 
omvärld.

Lärjungen Johannes 
skriver om sig själv vid flera 
tillfällen; den som Jesus äls-
kade, det skrev han inte för 
att Jesus skulle älska honom 
mer än andra. Nej, Johannes 
skrev det för att Jesus kärlek 
var det som var det absolut 
viktigaste i hans identitet, 
att vara älskad av Jesus!  Jag 
tror, här är Johannes något 
viktigt på spåret, att det är 
genom kärlek vi blir till. 
Johannes liv fick en helt 
ny mening utifrån att han 
var älskad av Jesus därför 
beskrev han sig själv som, 
den Jesus älskade.

För genom att vi ser på 
varandra med kärlekens 
ögon så bekräftar vi varan-
dra och vi får en identitet 
att vara älskade. För kär-
leken i nära relationer, i 
vänskapliga relationer och i 
relationen till Gud, ger livet 
en ny mening. Vi, Synder-
skan i bibelberättelsen, de 
uthängda tonårstjejerna och 
de fängslade, får en sann 
identitet, vi blir dem vi är 
skapade att vara, Guds äls-
kade barn. 

Låt oss alla därför 
bekänna; Jag är fin för Du 
har skapat mig. Jag är dyrbar 
för Du älskar mig. Skön är 
jag i Dina ögon. En ädelsten 
i Din hand. Därför kan det 
kvitta om någon säger att 
jag är värdelös och dum. In 
i mitt hjärta viskar Du san-
ningen: att jag är värd mer 
än guld. Jag är Din ögon-
sten, Din hemliga skatt. Du 
är glad att jag finns till. Jag 
vill tacka Dig så länge jag 
lever och aldrig glömma vem 
jag är. (Margareta Melin) 

Gud välsigne dig!

Per Kjellberg
Pastor i Surte missionskyrka

Betraktelse

ÄLVÄNGEN. Älvängens 
missionsförsamling har 
fått en ny pastor efter 
AnneMarie Svenning-
hed som gått i pension.

Efter fjorton års 
tjänstgöring i försam-
lingarna Kållandsö och 
Gillstad/Järpås tyckte 
Leif Jöngren att det 
var dags att röra på 
sig.

– Jag kände att jag 
inte hade så mycket 
kvar att uträtta, säger 
Leif till lokaltidningen.

Det var en ren tillfällighet 
som gjorde att Leif Jöngren 

upptäckte annonsen om att 
Älvängens missionsförsam-
ling sökte en ny pastor.

– Jag bläddrade i tidningen 
och fick syn på platsannonsen, 
samma dag som ansöknings-
handlingarna skulle vara inne. 
Jag slängde iväg mitt CV och 
sedan gick allting väldigt fort. 
Jag träffade representanter 
från församlingen och vi triv-
des gott med varandra från 
första stund, berättar Leif.

Leif Jöngren påbörjade sin 
anställning den 1 februari och 
har nyligen flyttat in i bosta-
den tillhörande församlingen.

– Älvängen är en helt ny 
bekantskap för mig. Tidigare 
har jag bara passerat igenom 
kommunen, det var på den 
tiden jag var bosatt i Väners-
borg och skulle åka till Göte-
borg.

Ursprungligen kommer 
Leif Jöngren från Stock-
holms innerstad, men redan i 
yngre tonåren gick flyttlasset 
till Vänersborg. Leifs första 
arbete blev på bilfabriken i 
Trollhättan.

– Jag jobbade på linan och 
kan fortfarande känna en viss 
ångest och vånda över hur 
min arbetssituation var då. 
Det var arbete mellan sju och 
fyra och du hade ingen aning 
om vad som försiggick utan-
för industrilokalen. Jämfört 
med stämpelklockan är för-
troendearbetstiden guld värd. 
Du vet vad du ansvarar för 
och ska se till att få det gjort. 
Det är ett helt annat liv.

Efter avslutad pastors-
utbildning på Lidingö blev 
första tjänstgöringsplats 
Töreboda 1991. Här blev 
Leif Jörngren kvar i sju år 
innan flyttlasset gick till Kål-
landsö och Gällstad/Järpås.

– Efter fjorton år i samma 
bygd var det dags att röra på 
sig. Det du har gjort bra det 
har du gjort bra och det du 
har missat det har du missat. 
Att det blev just Ale kommun 
och Älvängen som kom att bli 
min nästa arbetsplats var en 
ren tillfällighet. 

Ditt första intryck?
– Jag har fått ett väldigt gott 

mottagande. Jag har inte svårt 
att rota mig på en ny plats och 
det geografiska läge som Älv-
ängen har tilltalar mig.

Beskriv dig själv som 
pastor?

– Jag är ingen evangelist 
och heller ingen skribent. Jag 
ser mig mer som en under-

visare. Ska 
jag predika på 
söndagar ska 
det vara värt 
att lyssna på. 
Det gäller att 
ha med sig 
något, annars 
kan man lika 
gärna vara tyst.

– Vad är det 
tron erbju-
der? Glädje, 
g e m e n s k a p 
och livsgrund 
är nyckelord 
för mig.

JONAS 
ANDERSSON

De kallade henne för 
hora och ryktet spreds

– Nyckelord för missions-
församlingens nye pastor

Glädje, gemenskap och livsgrund

LEIF JÖNGREN
Ålder: 53
Familj: Frånskild, fem söner
Intressen: Musik, matlagning och 
cykling
Favoriträtt: Revbensspjäll
Motto i livet: Allting har sin tid
Aktuell: Som ny pastor i Älväng-
ens missionsförsamling

Leif Jöngren är ny pastor i Älvängens missionsförsamling.
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Kyrkkaffe. Välkommen!

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

FÖRSAMLINGSDAG
för Skepplanda-Hålanda & Lödöse församlingar
Lördagen den 2 mars kl. 9:30-15:30 i Skepplanda  
församlingshem med temat:  
”Du och jag, Alfred!  
– Tror jag det!”
Hur vårdar vi våra relationer?
Talare: Leg. Psykoterapeut  
Pamela Sjödin-Campbell
Föredrag för alla:  
”Överflödande liv i  
mina relationer”
Valfritt seminarium: ”Längtan efter närhet”

Kyrkoherden i Örby Göran Landgren:  
Föredrag för alla: ”Relationsvård i församlingen.”
Valfritt Seminarium: ”Hur hittar jag min plats i  
församlingen?”
Pamela och Göran talar till både vuxna och ungdomar
och för de yngre barnen blir det särskilt program.
Vi avslutar dagen med en gemensam
Förböns- och lovsångsmässa kl. 14:30.
Kostnad för fika och måltid är 60 kronor per person och 
gratis för barn och ungdomar.
Anmälan sker senast tisdagen den 26/2 till Liselotte Lind 
på tel. 0303-442504 eller till Pia Thorsson tel. 0303-442513.
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LP-vänner från Lilla-Edet och Trollhättan medverkar
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Ekumenisk sånggudstjänst i Surte kyrka kl.11.oo

Församlingarnas präster och pastorer
 
Mässa i Nödinge kyrka kl.17.oo H Hultén

Onsdagsträff 27 februari
Surte församlinghem 14.00
Harry Hultén ”Vad säger den här texten?
Fika
 
Gemenskapsträff 28 februari
Bohusservicehus 15.00
Elise Friman – Reseskildring från Kroatien Makarska/Split
Fika
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Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 24/2 kl 
10, Familjegudstjänst Bro-
man, kyrkkaffe. Hålanda 
sönd 24/2 kl 12, Familje-
gudstjänst Broman. S:t Pe-
der sönd 24/2 kl 10, Famil-
jegudstjänst Skredsvik. Tisd 
26/2 kl 18, Avresa Fördjup-
ningskväll Fuxerna försam-
ling. Ale-Skövde sönd 24/2, 
se övriga. Tunge sönd 24/2 
kl 12, Mässa Skredsvik.

Guntorps missionskyrka
Onsd 20/2 kl 18.30, Spå-
rarScout /UpptäckarScout. 
Månd 25/2 kl 19, Paus övar. 
Onsd 27/2 kl 18.30, Tonår/
ÄventyrarScout.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 19/2 kl 8-9, Bön. Onsd 
20/2 kl 18-19, Bön. Kl 
19.30, Smyrnakören övar. 
Kl 19, Vinterkvällar inför 
Ordet i Missionskyrkan, An-
ders Marklund. Torsd 21/2 
kl 10-12.30, SmyrnaCafé-
et. Kl 18.15, Hobby (7-12 
år). Kl 19, Vinterkvällar in-
för Ordet i Missionskyrkan, 
Carl-Henric Jaktlund. Fred 
22/2 kl 19.30, Greenhouse 
(åk 7 och uppåt). Kl 20.30, 
Effect – Öppet hus och 
Café för ungdomar. Lörd 
23/2 kl 10-13, Second Hand 
& Café. Sönd 24/2 kl 11, 
Gudstjänst, Marie Nordvall, 
tema: ”Livsglädje”. Barn-
välsignelse. Äventyret (3-12 
år). Kyrkkaffe. Tisd 26/2 kl 
8-9, Bön. Kl 14, Bibelsam-
talsgruppen.

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

Älvängens missionskyrka
Onsd kl 19, Vinterkväll in-
för ordet: "Mötesplats, bre-
röringsplats, gemenskaps-
plats" Anders Marklund. 
Torsd kl 19, Vinterkväll in-
för ordet: "Jesus gick vidare 
och kyrkan stod kvar" Carl-
Henrik Jaktlund. Sönd kl 
11, Gudstjänst med nattvard 
L.Jöngren. Sång av Johann 
Runemark. Tisd kl 10, Bön.

Surte missionsförsamling
Onsd 20/2 kl 15, Onsdags-
träff för daglediga: Kajakä-
ventyr på Grönland. Lars 
Eldenius. Onsd 20/2 kl 
18:30. Tonår. Bibelsamtal. 
Onsd 20/2 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Välkommen 
att vara med! Torsd 21/2 kl 
19, Ekumenisk kör övar i 
Surte församlingshem. Sönd 
24/2 kl 11, Ekumenisk guds-
tjänst i Surte kyrka. Ekume-
nisk kör. Månd 25/2 kl 19, 
Musikkåren, Lerum Surte 
Symphonic Band, övar. Tisd 
26/2 kl 19, Samtalskväll. 
Onsd 27/2 kl 18:30, Ton-
år. "Minuten". Onsd 27/2 kl 
19, Ekumenisk bön i Pingst-
kyrkan, Bohus. Onsd kl 21, 
Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen! Sena ändringar 
i detta program kan inträffa. 
www.surtemissionskyrka.se 
är alltid uppdaterad.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Onsd 20/2 Starrkärrs kyrka 
kl 09.30, Vardagsgudstjänst, 
Nilsson. Torsd 21/2 Kilanda 
församlingshem kl 10, ”Vyer 
från söndagsskolan”. Mikael 
Nordblom berättar och vi-
sar söndagsskoleplanscher. 

Nols kyrka kl 18.30, Veck-
omässa, Nordblom. Lör-
dag 23/2 Älvängens kyrka kl 
16, Finsk gudstjänst, Rekola. 
Sönd 24/2 Starrkärrs kyrka 
kl 11, Mässa. Kammarkören 
VocAle medverkar. Anders-
son. Nols kyrka kl 11, Mäss-
sa. Kyrkokören medverkar. 
Nilsson Älvängens kyrka kl 
18, Lovsångsgudstjänst, An-
dersson. Onsd 27/2 Älväng-
ens kyrka kl 18.30, Taize-
mässa, Andersson.

Fuxerna-Åsbräcka för-
samling
Sönd kl 10, Högmässa, 
Nordblom. Kl 13, Suomen-
kielinen, Edler. Tisd kl 09, 
Mässa i församlingshem-
met, Isacson. Onsd kl 18.30, 
Mässa, Nordblom.

Filadelfi aförsamlingen,
Bohus pingstkyrka
Onsd 22/2 kl 19, Sång bi-
belläsning och bön. Sönd 
24/2 kl 11, Gudtjänst och 
Patrik Strand. Onsd 27/2 kl 
19, Sång bibelläsning och 
bön.

Nödinge församling
Torsd 21/2 kl 18, Nö-
dinge kyrka Mässa R Bäck. 
Fred 22/2 kl 10, Surte kyr-
ka Vardagsgudstjänst för 
Stora och Små H Hultén. 
24/2 2:a i Fastan kl 11, Sur-
te kyrka Ekumenisk Sång-
gudstjänst H Hultén. Kl 17, 
Nödinge kyrka Mässa H 
Hultén. Månd 25/2 kl 18.30,  
Nödinge församlingshem 
Mässa H Hultén. Tisd 26/2 
kl 11, Backavik Gudstjänst 
H Hultén. Onsd 27/2 kl 18, 
Nödinge kyrka Passionsan-
dakt A Grosshög.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

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

BJUD NÅGON  
DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

TRE AV FYRA BARN  
ÖVERLEVER CANCER

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0   

Tel 020-902090

Inte blir det enklare 
om man börjar höra lite 
dåligt. Ring Hörsellinjen 

0771-888 000.
www.horsellinjen.se

Tycker du 
att din chef
är otydlig?

Hörselskadades Riksförbund

Greta Jansson, Bohus 
har avlidit. Född 1920 och 
efterlämnar barnen Börje 
och Berit med familjer som 
närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Anna Larsson. I Kilanda 
kyrka hölls onsdagen 13 fe-
bruari begravningsgudstjänst 
för Anna Larsson, Kilanda. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Björn Nilsson.

Inger Bengtsson. I Surte 
kyrka hölls fredagen 15 fe-
bruari begravningsgudstjänst 
för Inger Bengtsson, Bohus. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Harry Hultén.

Elisabeth Ekberg. I Berg-
salen, Kungälv hölls freda-
gen 15 februari begravnings-
akt för Elisabeth Ekberg, 
Skepplanda. Offi ciant var 
Johan Ekstedt.

Döda

Vår käre

Liss
Johansson
* 26 november 1929

har lämnat oss i stor sorg
och saknad

Dals-Ed den 4 februari
2013

Syskonbarn med familjer
Svägerska

Övrig släkt och vänner

Fort rinner tiden
som en ström

och sköljer alla bort.
Vår levnad liknar

mest en dröm
förgäten inom kort.

Begravningsgudstjänsten
en äger rum i

Dals-Eds kyrka
fredagen den 1 mars
kl. 11:00. Efter akten

inbjudes till minnesstund
i Sockenstugan. Svar om

deltagande till
Ernstssons Begr.byrå tel
0534-61333. Tänk på en

gåva till Hjärt &
lungfonden tel 0200-
832400 eller genom
begravningsbyrån.

För all visad vänlighet
och deltagande vid vår

käre Brors

Jan Ohlsson

bortgång, för alla vackra
blommor vid hans bår

och för minnesgåvorna,
vill vi till släkt, vänner,

grannar och Nols IK
framföra vårt varma

tack.

SYSKON MED
FAMILJER

Tack
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

Bilar köpes. Från 500-50000 
kr. Allt av intr. även def. Hämtas 
kont. Även husvagn.
tel. 0737-61 44 78
el. 0303-127 62
el. 0737-42 90 92

Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.
tel. 0736-47 85 01 Stefan

Plastbåt ca 4-6 meter. Även 
defekt eller i lite "gör det själv 
skick". Med eller utan motor. Det 
mesta av intresse.
tel. 0

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

Radhus vid Backa Säteri. 
Patron Ahlmans Allé 13. Pris 3,2 
milj eller högstbjudande.
tel. 0733-18 82 05

UTHYRES

Eeyore i Nol!
Pinjongen här har ett större 
garage och mecka i.
tel. 0704-77 54 99

ÖVRIGT

Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser. 

Peter Bergqvist
tel. 0761 - 74 30 99

Borttappat
Blåvitt Hansbo ridtäcke märkt 
"Louise P" och ev "MJ" någon-
stans mellan Landströms ridhus 
i Ryk och Färdsle kl 18.50-19.06 
fre 1/2. Du som hittat det, vvg 
ring Marie
tel. 0706-91 05 14

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

Välkomna till Hundfixarn
Vi tar emot hundar på dagis, 
även pensionat. Passa på 
att klippa/trimma er hund 
samtidigt då hunden är hos 
oss. Vi har trim med utbildad 
personal. Alltid bra priser och 
bra service.
tel. 0701-52 21 96
el. 0760-46 63 34
www.hundfixarn.se

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

Nu startar vårens kurser.
Vi har de flesta typer av kurser 
för hundägare.
Se mer www.kungalvbk.com

Hemstädning
för 298kr./tim. -50% rut-avdrag, 
då betalar du bara 149kr/tim. 
Flyttstädning från 15kr/kvm. 
Välkommen!
S optimal städ 
Tel: 0705-414150
Org.nr.0705-414150

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

Vem känner du 
som snart fyller?

Födda 

Den 5/12 kom vår älskade 
Hugo Birgander till oss. 

- Dina stolta föräldrar
Helen & Karl

Ett stort grattis
till vår solstråle

Maja
 på hennes 1-årsdag

den 20/2
Pussar & Kramar
Mamma och Pappa

Grattis
Isabella

på 4-årsdagen 24/2
önskar

Farmor & Farfar
Fam Strömberg

Grattis våran
Moa Kilmyr
på din 3-årsdag
den 19 februari

Puss & Kram från
Mamma, Pappa
& brorsan Noel

Den 22 februari blir
tionde barnbarnet tonåring

Grattis
Elin

önskar Farmor och Mads

Grattis
Mikaela

på 14-årsdagen
önskar 

Mamma o Pappa

Grattis
Atle

vår lilla solstråle
på 2-årsdagen

önskar
Mamma, Pappa
Mormor, Morfar

Grattis vår bästa
Linus

på 9-årsdagen, 16 februari
Kramar

Mamma, Pappa
och Lillebror
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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

Plastbåt ca 4-6 meter. Även 
defekt eller i lite "gör det själv 
skick". Med eller utan motor. Det 
mesta av intresse.
tel. 0

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

Radhus vid Backa Säteri. 
Patron Ahlmans Allé 13. Pris 3,2 
milj eller högstbjudande.
tel. 0733-18 82 05

UTHYRES

Eeyore i Nol!
Pinjongen här har ett större 
garage och mecka i.
tel. 0704-77 54 99

ÖVRIGT

Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser. 

Peter Bergqvist
tel. 0761 - 74 30 99

Borttappat
Blåvitt Hansbo ridtäcke märkt 
"Louise P" och ev "MJ" någon-
stans mellan Landströms ridhus 
i Ryk och Färdsle kl 18.50-19.06 
fre 1/2. Du som hittat det, vvg 
ring Marie
tel. 0706-91 05 14

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

Välkomna till Hundfixarn
Vi tar emot hundar på dagis, 
även pensionat. Passa på 
att klippa/trimma er hund 
samtidigt då hunden är hos 
oss. Vi har trim med utbildad 
personal. Alltid bra priser och 
bra service.
tel. 0701-52 21 96
el. 0760-46 63 34
www.hundfixarn.se

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

Nu startar vårens kurser.
Vi har de flesta typer av kurser 
för hundägare.
Se mer www.kungalvbk.com

Hemstädning
för 298kr./tim. -50% rut-avdrag, 
då betalar du bara 149kr/tim. 
Flyttstädning från 15kr/kvm. 
Välkommen!
S optimal städ 
Tel: 0705-414150
Org.nr.0705-414150

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

Vem känner du 
som snart fyller?

Födda 

Den 5/12 kom vår älskade 
Hugo Birgander till oss. 

- Dina stolta föräldrar
Helen & Karl

Ett stort grattis
till vår solstråle

Maja
 på hennes 1-årsdag

den 20/2
Pussar & Kramar
Mamma och Pappa

Grattis
Isabella

på 4-årsdagen 24/2
önskar

Farmor & Farfar
Fam Strömberg

Grattis våran
Moa Kilmyr
på din 3-årsdag
den 19 februari

Puss & Kram från
Mamma, Pappa
& brorsan Noel

Den 22 februari blir
tionde barnbarnet tonåring

Grattis
Elin

önskar Farmor och Mads

Grattis
Mikaela

på 14-årsdagen
önskar 

Mamma o Pappa

Grattis
Atle

vår lilla solstråle
på 2-årsdagen

önskar
Mamma, Pappa
Mormor, Morfar

Grattis vår bästa
Linus

på 9-årsdagen, 16 februari
Kramar

Mamma, Pappa
och Lillebror
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

9 5 7 8 3
7 1 3 9

1 9 5

3 4 9 7 1
5 1 8
1 7 2 8 9

2 9 3 7 8
4 3

7 5 1

2 6 5 7
5 7 4 2

9 6 1

2
1 7 6

3 1 2 9 5

3 6 5
4

7 5 4 1 9 3

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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WWW.SPORTLIFE.SE

TRÄNING 
FÖR ALLA!

ALLA AKTIVITETER

299KR/MÅN

GÄLLER PÅ 3 KLUBBAR I ALE

Riktpris 550kr

BONUSPAKET INGÅR Värde 2306kr

Väska, vattenflaska, 5 give away- 
card, handduk, sol- och 
massagekort, respass.
Gäller så långt lagret räcker.

kr

GYM & STYRKETRÄNING

KONDITION & LÖPBAND

GRUPPTRÄNING & CYKEL

PERSONLIG TRÄNING

SJUKGYMNASTIK

SOL, BASTU & VATTENMASSAGE

BARNPASSNING & LEKRUM

FRIA VIKTER

COFFEE LOUNGE

BARNDANS Start vecka 8

GLÖM INTE ATT ANMÄLA DITT BARN!

För mer info: www.sportlife.se

Vill du gå ner i vikt?
Boka för gratis infoträff!

www.xtravaganza.se

VIKTCENTER


