
Ale gymnasium
bästa UF-skola
NÖDINGE. Ale gymna-
sium utsågs i fredags 
till bästa UF-skola i 
regionen. Samtidigt 
cirkulerar rykten om 
nedläggning.
Det råder stor osäkerhet och mycket 
oro i Ale gymnasium för tillfället. 
Rykten kring vad Utbildningsnämn-
den ska fatta för beslut på onsdag 
cirkulerar i olika medier.

Läs sid 8 och 20

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Nr 8  |  vecka 9  |  2013  |  År 18  |  100% täckning  |

www.axums.se

 Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00

Olje- och vinägerspray
OBH Nordica
Ord pris 279:-

Jamie Oliver knivset 
3 knivar Ord pris 1295:-

79:- 599:-

Ale Torg

Öppet alla dagar 7–23
Även vår manuella delikatess
E-post: kundkontakt.ale@kvantum.ICA.se
Tel 0303-97500 • ICA.se/ale

Mat fort?
Upptäck vår färdigmat i delikatessen! 

/hg

ICA Kvantum Ale!
Så stor portion du vill!

Välkommen till oss på

Surte förlorade seriefi nalen
– Nu väntar kval 
för allsvenskt kontrakt

Lagkapten Adam Rohr och hans kamrater i Surte BK förlorade seriesegern i sista matchen. Otterbäcken blev för svåra i fi nalen och vann rättvist med 
8-6. Inramningen var folklig och festlig. 517 personer, varav ett 100-tal från Surte njöt av spänning och dramatik. Förlusten gör att Surte nu får kval-
spela mot Blåsut för att hålla drömmen om ett allsvenskt kontrakt nästa år vid liv.                Läs sid 36
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Ledetvägen 3, 449 51 Alafors • Tel 0303-74 26 80

Lördagsöppet 
varje vecka!
Telefonen är öppen för 

tidsbeställning lördagar kl 9-14

PAX  
strl 31-37
Ord. pris 799:-
Waterproof– Din skobutik för hela familjen

Göteborgsvägen 99 A, 0303-74 62 75, vard 9.30-18.00, lörd 9.30-14.00

 SLUTREA 50% på Vinterskor!

VÅREN ÄR PÅ VÄG!
Denna veckan 
100 kr rabatt 
på alla modeller och färger
Erbjudandet gäller endast 
denna vecka t o m 2/3-13

Nyheter från CONVERSE nu i butiken!

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

SE VÅR ANNONS PÅ SIDAN 15!

Gäller på ordinarie pris, ej beställn

20-70%
RABATT P

ALLT
I BUTIKEN

  

Lödöse 0520-66 00 10
Gäller mot kupong, t o m 3/3-13

/st

Måtidsmix från knorr

Lasange och 
lasagnette

Ord.pris 24.90:- 

Prisade elever. Sarah 
Abdulqader och Gabriella 
Gustafsson.



Det var inget annat 
än ödets ironi i och 
runt Ale gymnasium 

förra veckan. Ryktet om 
en nedläggning av skolan 
på grund av ett rekordlågt 
antal sökande till höstens 
program blev extra påtag-
ligt då Göteborgs-Posten i 
en artikel citerade ett antal 
utvalda Alepolitiker. Samma 
dag får lärare och elever 
mottaga fl era tunga priser i 
samband med UF-mässan 
(Ung företagsamhet) på 
Svenska Mässan i Göteborg. 
Bland annat utsågs Ale gym-
nasium till regionens bästa 
UF-skola. 

Lärare och elever är 
förtvivlade, i viss mån även 
föräldrar. Här har kommu-
nen och hela vårt offentliga 
system något att lära. Hur 
informerar vi och när? 
Förtroende valda i Ale har 
i olika medier sagt sig inte 
vilja föregå beslutet, men om 
beslutet är av sådan karak-
tär att det totalt förändrar 
livssituationen för flertalet 
inblandade bör de inte då få 
vara informerade före klub-
ban svingas och åtminstone 
före pressen? Jag tycker inte 
det har känts bra att ibland 
ha varit bättre underrättad 
än personal i Ale gymna-
sium.

På onsdag kommer 
Utbildningsnämnden att ta 
beslut om Ale gymnasiums 
framtid, men egentligen har 

domen redan fallit. Med 
det fria gymnasievalet där 
elever i årskurs nio erbjuds 
möjligheten att fritt välja 
gymnasieutbildning i regio-
nen är det elevernas val som 
avgör. 34 sökande till 166 
platser i Ale gymnasium 
som redan är glest befol-
kad utgör ingen grund för 
fortsatt verksamhet. Inte på 
lång sikt i alla fall. Varför 
det har blivit så kommer 
många att spekulera i och 
skolans storhetstid som ett 
ledande demokratiskt gym-
nasium under (1995-2002) 
kommer göra sig påmint. 
En del kommer att rikta all 
kritik mot skolan, att den 
inte har varit tillräckligt bra 
och attraktiv. Dessa röster 
tunnas ut när applåderna 
dånar från Svenska Mässan 
där Ale gymnasium återigen 
firat stora triumfer för sitt 
entreprenörskap.
Jag hoppas istället att analy-
sen blir mer nyanserad. Hur 
kunde det som var så bra 
plötsligt falla bort?

Svaren finns i de för-
ändrade förutsättning-
arna. Elevernas möjlighet 
att välja gymnasieskola, 
förbättrade kommuni-
kationer och attraktiva 
friskolor. Denna struk-
turella förändring har 
påverkat antalet sökande 
till Ale gymnasium under 
många år. De åtgärder 
som har 
vidtagits har 

inte varit tillräckliga eller så 
är det kanske inte möjligt att 
stoppa utflödet av elever?

Nu är det inte bara Ale 
kommun som har svårt att 
få runt sin gymnasieskola. 
Flera kommuner i Väst-
sverige brottas med samma 
problematik. Det finns för 
många utbildningsplatser 
i förhållande till antalet 
elever. Det råder med andra 
ord en tuff konkurrens, där 
marknadskrafterna råder. De 
som attraherar minst kunder 
tvingas stänga butiken. Om 
och när detta drabbar Ale 
gymnasium är det självklart 
ett tragiskt faktum, men vi 
kan inte lasta våra förtroen-
devalda i Ale för detta. Vad 
de har att ta ställning till är 
huruvida skolan ska stängas 
till sommaren eller om en 
successiv utfasning av elever 
ska ske. 

Ni följer utvecklingen på 
alekuriren.se

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Inget annat än ödets ironi

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

Röda Korsets
secondhandaffär KUPAN

AUKTION
Lördag 9 mars kl 11.00
Folketshus, Älvängen

Visning kl 10.00
Kaffe med dopp

OBS! Kupan öppnar kl 12.00

i Medborgarhuset, Alafors 
den 5 mars 2013  kl 19.00

På dagordningen sedvanliga 
årsmöteshandlingar såsom årsberättelse,

 bokslut och vägavgift samt framläggande av 
debiteringslängd 2013 och fastställande av 

förfallodag för debitering 2013-04-30

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

Nol - Alafors vägförening
kallar till årsstämma

Välkomna!
// styrelsen

PRO ALE NORRA

PRO Ale Norra

Kulturträff 
i Skepplanda Bygdegård

torsdag 7 mars
kl 15.00 Obs. tiden
Någonting att äta

Trubadur Christer Paulsson 
underhåller

Lotteri!
Anmälan senast tisdag 5 mars 
till Edith på tel 0303-74 21 74

Varmt Välkomna 
Kulturgruppen

Kulturföreningen 
Bruksongar  

inbjuder till

ÅRSMÖTE
tisdagen den 5 mars kl 19  

i Glasbruksmuseet

Kent Carlsson berättar om 
”Dansen på Furulund”

Vi bjuder på kaffe och  
smörgås

Välkomna

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

NÖDINGE VÄGFÖRENING

Torsdag 7 mars 
kl. 18.00 

Nödinge Bygdegård 
Gamla Kilandavägen (Vimmersjön)

Möteshandlingar: se hemsidan 
under fliken ”Aktuellt” 

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

Välkommen!
Styrelsen

ÅRSMÖTE

ÄLVÄNGENS FRISÖRTEAM

 

FRISÖR!
VI SÖKER EN NY MEDARBETARE

Hyrstol eventuellt anställning
ÄR DU INTRESSERAD? 
RING TOMMY PÅ TEL:

0303-74 64 71/0705-66 12 42

Årsmöte
Naturskyddsföreningen i Ale

Måndagen 4 mars kl 18 30
i musiksalen, Ale Gymnasium

Efter årsmötet kommer årets verksamhet 
presenteras i bilder och därefter kommer

Ann-Marie Andersson, Bohus,
att visa bilder och berätta om vackra

fjärilar i vår närhet.

Alla, även icke medlemmar,  
är välkomna!

i samarbete med
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Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
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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
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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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Vard 10-19, lörd 10-15, sönd 11-15 • Ale Torg 0303-22 93 17 
www.klippstudion.seAnita

Frisör
Emelie

Frisör
Sandra

Frisör
Sandra F

Frisör
Hanna

Frisör
Karin

Hudterapeut
Emma
Hudterapeut

Välkomna att 
fi ra med oss!
Fredag 1 mars kl 18.00 

öppnar vi ytterligare ett behandlingsrum 
med  ännu större utbud!

Vi bjuder på bubbel  och tilltugg 
och fantastiska erbjudanden

Gilla oss på 
Facebook

WWW.SPORTLIFE.SE

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

KOM I FORM!
– VÅRA PERSONLIGA TRÄNARE HJÄLPER DIG

PT SMALLGROUP

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

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

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

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

1995KR

EN TUFFARE UTMANING

PT PRO  8-10 pers

2 DAGAR/VECKA UNDER 8 VECKOR

995KR

PT START  8-10 pers

KOM-IGÅNG-PAKET
1 DAG/VECKA UNDER 8 VECKOR
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ÅRSMÖTE
Lördagen den 2 mars 

kl 10.00 - ca 14.00 
Folkets hus i Nol

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Lättare förtäring  kommer 

erbjudas under dagen
samt kaff e.

Hjärtligt välkomna!

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

”Varför blir världen mer rättvis om man 
till exempel dricker Fairtrademärkt kaffe 
och te, äter Fairtrademärkta bananer och 
kanske köper T-shirts som är schysst och 
ekologiskt producerade? Jo, för att man 
därigenom bland annat bidrar till att 
odlare och arbetare garanteras en lön som 
ger dem möjlighet att försörja sig själva 
och sina familjer. Barnen får möjlighet att 
gå i skolan och de förbättrar därigenom 
sina möjligheter att få en god försörjning 
och ett gott liv som vuxna, i stället för 
att arbeta som barnarbetare på planta-
ger. Är kaffet, bananerna, och bomullen 
dessutom ekologiskt producerade slipper 
odlarna att drabbas av sjukdomar, sterili-
tet och andra väl kända effekter av de mil-
jögifter som används. En annan oönskad 
effekt av besprutningen med kemikalier 
är att jorden utarmas på såväl näring som 
på dess mikroorganismer vilket medför 
att jorden blir steril och inte under många 
kan användas till odling.”  

Så skriver Christina Bernérus som 
är miljösamordnare för Svenska kyrkan i 
Göteborgs stift. 

Hon kommer till Starrkärrs försam-
lingshem onsdagen den 6/3 och utmanar 
oss hur vi tar ansvar för Skapelsen (se 
även annons). 

Björn Nilsson
Kyrkoherde

Allt mellan 
himmel och jord

Är det verkligen sant att 
kommunens fl aggskepp 
ska gå i kvav? Detta 

gymnasium som under 90- och 
första delen av 2000-talet var 
på alla skolors läppar för sina 
nydanande tankar om hur 
svenska skolor skulle utvecklas 
i en demokratisk anda! Är det 
verkligen sant?

Jag arbetade på Ale gymna-
sium från start och har aldrig 
tidigare eller senare upplevt 
något liknande i form av gemen-
skap, kompetens, professiona-
litet, omtanke och framåtanda 
både bland elever och personal. 
Denna resurs tog Ale gymna-
sium och Ale till svindlande 
höjder i hela vårt land och dess-
utom utanför våra gränser för 
sitt engagemang för att skapa en 
ny skolstruktur och visa genom 
praktisk handling att elever ihop 
med personal kan förändra en 
gammal och trög skola som inte 
tror på att elever kan! Tillsam-
mans kan elever och personal 
uträtta stordåd!

Det har i svenska medier skri-
vits spaltmetrar om underverket 
i Ale gymnasium. 1996, ett år 

efter start, var elever med och 
intervjuade och kom med förslag 
till vilka lärare som skulle anstäl-
las! Det blev ett uppvaknande 
i många svenska gymnasier om 
detta. Kan elever få ett dylikt 
förtroende? Elever, lärare och 
skolledare åkte runt i hela Sve-
rige och tog dessutom emot 
besök från när och fjärran för att 
delge sina enorma framsteg.

Låg i framkant
Många gymnasier tog efter 
detta och idag är det nog vanligt 
att man vågar lita på elevernas 
kompetens. Jag skulle kunna ge 
många ytterligare exempel på 
hur Ale gymnasium låg i fram-
kant på utvecklingen av svensk 
skola men nämner bara vilket 
högt förtroende som eleverna 
har för sin personal i varje mät-
ning som görs än idag.

Varför väljer man inte då 
denna fantastiska skola?

Jag är övertygad om att det 
gjorts noggranna undersök-
ningar om detta och då är min 
fråga till politikerna: Vad fick ni 
fram? Hur såg handlingsplanen 
ut för att motverka ”tappet” till 

Göteborg och Kungälv?
Nya program? Mer resurser? 

Mer personal?
Det är ju lätt att komma med 

kritik när man sitter med facit i 
hand men varför gick kranskom-
munerna med på att låta skatte-
betalarna stå för att låta eleverna 
välja ett program som fanns i Ale 
men ändå kunna välja Göteborg 
för samma program och dess-
utom betala resekostnaden? Jag 
minns att vi som personal blev 
oroliga och frågade politikerna, 
men fick till svar att det inte var 
några problem eftersom Ale 
gymnasium var så populärt  att 
elever från andra kommuner 
kom till Ale!

Jaha! Naivt?!

Friskolereformen
Göteborgs kommunala gym-
nasieskolor var halvtomma så 
därför var det viktigt för poli-
tikerna där att få in elever från 
närområdet! Sedan kom Frisko-
lereformen och det blev tappen 
ur tunnan!

Finns det något att lära av 
den här historien?

Kunde politikerna vänt på 

skutan? Företag som ligger i 
framkant brukar säga att det är 
viktigare att satsa hårt när det 
går bra för att inte tappa fart 
gentemot konkurrenterna! Var 
det så politikerna tänkte i Ale? 
Jag vet inte om politikerna i Ale 
tyckte att Ale gymnasium var 
som ett ”självspelande piano” så 
att man inte behövde satsa mer 
pengar, utan snarare dra ner ”för 
vi måste ju tänka på äldreomsor-
gen, grundskolan, hemtjänsten, 
kommunikationerna” etcetera?

Härryda kommun med Hule-
bäcksgymnasiet, som startade 
samtidigt som Ale gymnasium, 
hade likartade problem för några 
år sedan men har lyckats vända 
sökfrekvensen till det positiva. 
Finns det något att lära?

Jag hoppas av hela mitt hjärta 
att ett mirakel ska ske!  Skutan 
rätar upp sig, får vind i seglen 
och styr mot horisonten för nya 
djärva mål till hela kommunens, 
elevernas och personalens gagn!

Intressant om ”gamla” och 
nya politiker av olika kulörer kan 
delge sin analys!

Roland Färdmar

"Jag hoppas på ett mirakel"
En nostalgifundering runt Ale gymnasium

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.

Ale kommun största pro-
blem har de senaste dryga 
25 åren varit den stora 

symbolfrågan Ale gymnasium. 
Under 1980-talets socialdemo-
kratiska ledning i Ale fördes en 
lång och uppskruvad debatt om 
vi skulle bygga ett eget gymna-
sium eller inte. När de borger-
liga partierna vann valet 1992 
lades högsta växeln in för att 
avsluta åratals diskussioner och 
förverkliga tanken på ett eget 
gymnasium, där även plats fanns 
för Lilla Edets gymnasielever. 
Skolan planlades, arkitektritades 
och byggdes under den bor-
gerliga byggnadsnämnden med 
undertecknad Jan A. Pressfeldt 
som ordförande. Skolan invigdes 
1995 och hade från start drygt 
950 elever från Ale och Lilla 
Edets kommuner. Då fanns 
inte det fria gymnasievalet eller 
friskolorna, högstadieeleverna 
var tvungna gå på kommunens 
gymnasium. Idag är prognosen 
150 elever totalt!
Från och med höstterminen 
2002 infördes det fria 
gymnasievalet bland Göteborgs-
regionens 13 kommuner och 
ungefär samtidigt sjösattes sys-
temet med fria gymnasieskolor 
som sedan dök upp som svampar 
ur jorden! Eleverna kunde fritt 
välja mellan en uppsjö gymnasier 
och program i Göteborg och 
andra kommuner, både kommu-
nala och privata/fria. Detta var 
början till slutet för Ale gymna-
sium, som bara kan erbjuda ett 
fåtal program.

Under vänsterns sista 8-10 
år vid makten fick kommunfull-
mäktige varje år en redogörelse 
för resultaten både i grundsko-
lan och i gymnasiet och för varje 
år försämrades resultaten och 
Ale kommuns grundskolor och 
gymnasium rankades mycket 
lågt bland Sveriges kommuner, 
vad gäller resultaten vilket inte 

underlättade marknadsföringen. 
Tyvärr gjordes inget åt förfallet. 
Alla har vi dock ett ansvar för 
detta, det är inte bara Socialde-
mokraternas fel även om de hade 
huvudansvaret. När samtidigt 
antalet behöriga elever som 
söker till Ale gymnasium under 
de senaste åren dramatiskt har 
minskat så når man förr eller 
senare en kritisk punkt. Ale 
kommun befinner sig där nu. 
Saken blir inte enklare av att 
det i Göteborgsregionen finns 
cirka 5 000 gymnasieplatser mer 
än antalet elever och eftersom 
antalet elever inte väntas öka på 
många år så måste antalet platser 
helt enkelt minskas. 

I dag lockar de centralt 
belägna gymnasieskolorna i 
Göteborg. Våra ungdomar vär-
derar sociala funktioner högt 
och då väger kranskommunernas 
och ytterområdenas gymnasie-
skolor lätt: man vill träffa kom-
pisar på caféer, ha tillgång till 
storstadens alla utbud nära inpå, 
umgås med andra. Har man väl 
satt sig på pendeltåget för att åka 
till Nödinge kan man precis lika 
lätt fortsätta till Göteborg, några 
minuters ytterligare restid! Vi 
klarar inte den konkurrensen.

När den borgerliga AD-
Alliansen tog över 1 januari 
2011 hade situationen redan 
blivit akut och Aledemokraterna 
i Utbildningsnämnden (UBN) 
krävde då att Ale gymnasium 
skulle läggas ner om vi inte 
uppnådde ett mål med ett lägsta 
antal elever/klass och en max-
kostnad per elev. Vid avstäm-
ningen ett år senare, februari 
2012, låg vi långt från dessa mål. 
Övriga i Utbildningsnämnden 
vill dock ge skolan ytterligare en 
chans,  vilket vi ansåg vara eko-
nomiskt felaktigt. 

Inför budgeten 2013 hade vi 
genom stora uppoffringar på 

andra ställen, till exempel äldre-
omsorgen, kultur och fritid samt 
samhällsbyggnad, lyckats skapa 
en extrapott om 26 miljoner 
kronor som gick till Utbild-
ningsnämnden, utöver ordinarie 
budgetmedel! Meningen var att 
förbättra skolorna med bland 
annat:
1)  Ökad personaltäthet i försko-

lan 8,4 mkr.  
2)  Matematik i grundskolan 2,5 

mkr.  
3)  Särskild satsning svenska 2,9 

mkr.  
4)  Riktade insatser i engelska 2,0 

mkr.  
5) Specialpedagoger 3,3 mkr.
6) IT-pedagoger 1,1 mkr. 
7)  Specialpedagog förskolan 600 

tkr.  
8) Central förstärkning 750 tkr  
9)  Ny tjänst egenkontroll 450 

tkr.  
10)  Ökad personaltäthet i skol-

barnomsorgen. 
11)  Kompetensutveckling 

lärarna 2,6 mkr. 
Alla dessa föreslagna sats-

ningar åts upp av merkostnaden 
för Ale gymnasium på grund av 
det låga elevantalet.

Att nu driva Ale gymnasium 
vidare i stället för nedläggning 
är kostnadsberäknat till cirka 
20 mkr extra per år, pengar som 
måste tas från andra verksamhe-
ter och då främst grundskolan. 
Vi kommer aldrig att få en chans 
att höja kvaliteten på under-
visningen i grundskolan och 
genomföra den förbättring vi 
alla önskar om gymnasiet drivs 
vidare. Det säger sig självt att det 
inte går att driva ett gymnasium 
med drygt 30 behöriga elever/
årskull i en skola som är byggd 
för det 10-dubbla!

ALEDEMOKRATERNA VILL: 
Ale gymnasium läggs ner och intag-

ningen av årsklass 1 stoppas. Årskull 3 

går ut i vår. Samtidigt måste vi värna 
om de elever som nu går i årskurs 1 
och 2. De som inte vill flytta till annan 
skola eller inte kan skall vi i möjligaste 
mån hjälpa att få gå kvar och ta 
studenten i Ale gymnasium om 1-2 år. 
Detta har våra ledamöter i Utbildnings-
nämnden för övrigt fört fram vid flera 
tillfällen.

• Den planerade byggnationen av ny 
högstadieskola med förskola med 
mera vid Norra Kilandavägen stoppas 
och projektet läggs i malpåse. 
Inbesparing: 200 milj kronor!

• Ale gymnasieskola byggs om till 
högstadieskola och vi får utan vidare 
plats under de 1-2 åren det handlar 
om att eventuellt även bereda plats 
för de nuvarande gymnasieeleverna 
som inte kan/vill flytta till annan skola 
i regionen. 

• Nödinge- och Kyrkbyskolorna renove-
ras/byggs om för de yngre årskullarna 
inklusive förskola

Vi löser med andra ord ett 
stort antal problem och Ale 
kommun kan faktiskt till och 
med gå stärkt ur denna kris och 
ingen gymnasielev skall behöva 
känna sig illa behandlad!

Låt oss inte glömma: Det 
är inte vi politiker som stänger 
Ale gymnasium, det är eleverna 
själva och deras föräldrar! För 
den bistra sanningen är att 94% 
av Ales högstadieelever aktivt 
har valt bort Ale gymnasium och 
endast 6% söker sig dit!

Helene Ahlberg (AD)
ledamot Utbildningsnämnden

Helena Solving (AD)
ersättare Utbildningsnämnden

Jan A. Pressfeldt (AD)
gruppledare 

kommunfullmäktigegruppen
Ingela Nordhall (AD)

ledamot Kommunstyrelsen

Öppet brev om Ale gymnasium
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Lättare förtäring  kommer 

erbjudas under dagen
samt kaff e.

Hjärtligt välkomna!

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

”Varför blir världen mer rättvis om man 
till exempel dricker Fairtrademärkt kaffe 
och te, äter Fairtrademärkta bananer och 
kanske köper T-shirts som är schysst och 
ekologiskt producerade? Jo, för att man 
därigenom bland annat bidrar till att 
odlare och arbetare garanteras en lön som 
ger dem möjlighet att försörja sig själva 
och sina familjer. Barnen får möjlighet att 
gå i skolan och de förbättrar därigenom 
sina möjligheter att få en god försörjning 
och ett gott liv som vuxna, i stället för 
att arbeta som barnarbetare på planta-
ger. Är kaffet, bananerna, och bomullen 
dessutom ekologiskt producerade slipper 
odlarna att drabbas av sjukdomar, sterili-
tet och andra väl kända effekter av de mil-
jögifter som används. En annan oönskad 
effekt av besprutningen med kemikalier 
är att jorden utarmas på såväl näring som 
på dess mikroorganismer vilket medför 
att jorden blir steril och inte under många 
kan användas till odling.”  

Så skriver Christina Bernérus som 
är miljösamordnare för Svenska kyrkan i 
Göteborgs stift. 

Hon kommer till Starrkärrs försam-
lingshem onsdagen den 6/3 och utmanar 
oss hur vi tar ansvar för Skapelsen (se 
även annons). 

Björn Nilsson
Kyrkoherde

Allt mellan 
himmel och jord

Är det verkligen sant att 
kommunens fl aggskepp 
ska gå i kvav? Detta 

gymnasium som under 90- och 
första delen av 2000-talet var 
på alla skolors läppar för sina 
nydanande tankar om hur 
svenska skolor skulle utvecklas 
i en demokratisk anda! Är det 
verkligen sant?

Jag arbetade på Ale gymna-
sium från start och har aldrig 
tidigare eller senare upplevt 
något liknande i form av gemen-
skap, kompetens, professiona-
litet, omtanke och framåtanda 
både bland elever och personal. 
Denna resurs tog Ale gymna-
sium och Ale till svindlande 
höjder i hela vårt land och dess-
utom utanför våra gränser för 
sitt engagemang för att skapa en 
ny skolstruktur och visa genom 
praktisk handling att elever ihop 
med personal kan förändra en 
gammal och trög skola som inte 
tror på att elever kan! Tillsam-
mans kan elever och personal 
uträtta stordåd!

Det har i svenska medier skri-
vits spaltmetrar om underverket 
i Ale gymnasium. 1996, ett år 

efter start, var elever med och 
intervjuade och kom med förslag 
till vilka lärare som skulle anstäl-
las! Det blev ett uppvaknande 
i många svenska gymnasier om 
detta. Kan elever få ett dylikt 
förtroende? Elever, lärare och 
skolledare åkte runt i hela Sve-
rige och tog dessutom emot 
besök från när och fjärran för att 
delge sina enorma framsteg.

Låg i framkant
Många gymnasier tog efter 
detta och idag är det nog vanligt 
att man vågar lita på elevernas 
kompetens. Jag skulle kunna ge 
många ytterligare exempel på 
hur Ale gymnasium låg i fram-
kant på utvecklingen av svensk 
skola men nämner bara vilket 
högt förtroende som eleverna 
har för sin personal i varje mät-
ning som görs än idag.

Varför väljer man inte då 
denna fantastiska skola?

Jag är övertygad om att det 
gjorts noggranna undersök-
ningar om detta och då är min 
fråga till politikerna: Vad fick ni 
fram? Hur såg handlingsplanen 
ut för att motverka ”tappet” till 

Göteborg och Kungälv?
Nya program? Mer resurser? 

Mer personal?
Det är ju lätt att komma med 

kritik när man sitter med facit i 
hand men varför gick kranskom-
munerna med på att låta skatte-
betalarna stå för att låta eleverna 
välja ett program som fanns i Ale 
men ändå kunna välja Göteborg 
för samma program och dess-
utom betala resekostnaden? Jag 
minns att vi som personal blev 
oroliga och frågade politikerna, 
men fick till svar att det inte var 
några problem eftersom Ale 
gymnasium var så populärt  att 
elever från andra kommuner 
kom till Ale!

Jaha! Naivt?!

Friskolereformen
Göteborgs kommunala gym-
nasieskolor var halvtomma så 
därför var det viktigt för poli-
tikerna där att få in elever från 
närområdet! Sedan kom Frisko-
lereformen och det blev tappen 
ur tunnan!

Finns det något att lära av 
den här historien?

Kunde politikerna vänt på 

skutan? Företag som ligger i 
framkant brukar säga att det är 
viktigare att satsa hårt när det 
går bra för att inte tappa fart 
gentemot konkurrenterna! Var 
det så politikerna tänkte i Ale? 
Jag vet inte om politikerna i Ale 
tyckte att Ale gymnasium var 
som ett ”självspelande piano” så 
att man inte behövde satsa mer 
pengar, utan snarare dra ner ”för 
vi måste ju tänka på äldreomsor-
gen, grundskolan, hemtjänsten, 
kommunikationerna” etcetera?

Härryda kommun med Hule-
bäcksgymnasiet, som startade 
samtidigt som Ale gymnasium, 
hade likartade problem för några 
år sedan men har lyckats vända 
sökfrekvensen till det positiva. 
Finns det något att lära?

Jag hoppas av hela mitt hjärta 
att ett mirakel ska ske!  Skutan 
rätar upp sig, får vind i seglen 
och styr mot horisonten för nya 
djärva mål till hela kommunens, 
elevernas och personalens gagn!

Intressant om ”gamla” och 
nya politiker av olika kulörer kan 
delge sin analys!

Roland Färdmar

"Jag hoppas på ett mirakel"
En nostalgifundering runt Ale gymnasium

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.

Ale kommun största pro-
blem har de senaste dryga 
25 åren varit den stora 

symbolfrågan Ale gymnasium. 
Under 1980-talets socialdemo-
kratiska ledning i Ale fördes en 
lång och uppskruvad debatt om 
vi skulle bygga ett eget gymna-
sium eller inte. När de borger-
liga partierna vann valet 1992 
lades högsta växeln in för att 
avsluta åratals diskussioner och 
förverkliga tanken på ett eget 
gymnasium, där även plats fanns 
för Lilla Edets gymnasielever. 
Skolan planlades, arkitektritades 
och byggdes under den bor-
gerliga byggnadsnämnden med 
undertecknad Jan A. Pressfeldt 
som ordförande. Skolan invigdes 
1995 och hade från start drygt 
950 elever från Ale och Lilla 
Edets kommuner. Då fanns 
inte det fria gymnasievalet eller 
friskolorna, högstadieeleverna 
var tvungna gå på kommunens 
gymnasium. Idag är prognosen 
150 elever totalt!
Från och med höstterminen 
2002 infördes det fria 
gymnasievalet bland Göteborgs-
regionens 13 kommuner och 
ungefär samtidigt sjösattes sys-
temet med fria gymnasieskolor 
som sedan dök upp som svampar 
ur jorden! Eleverna kunde fritt 
välja mellan en uppsjö gymnasier 
och program i Göteborg och 
andra kommuner, både kommu-
nala och privata/fria. Detta var 
början till slutet för Ale gymna-
sium, som bara kan erbjuda ett 
fåtal program.

Under vänsterns sista 8-10 
år vid makten fick kommunfull-
mäktige varje år en redogörelse 
för resultaten både i grundsko-
lan och i gymnasiet och för varje 
år försämrades resultaten och 
Ale kommuns grundskolor och 
gymnasium rankades mycket 
lågt bland Sveriges kommuner, 
vad gäller resultaten vilket inte 

underlättade marknadsföringen. 
Tyvärr gjordes inget åt förfallet. 
Alla har vi dock ett ansvar för 
detta, det är inte bara Socialde-
mokraternas fel även om de hade 
huvudansvaret. När samtidigt 
antalet behöriga elever som 
söker till Ale gymnasium under 
de senaste åren dramatiskt har 
minskat så når man förr eller 
senare en kritisk punkt. Ale 
kommun befinner sig där nu. 
Saken blir inte enklare av att 
det i Göteborgsregionen finns 
cirka 5 000 gymnasieplatser mer 
än antalet elever och eftersom 
antalet elever inte väntas öka på 
många år så måste antalet platser 
helt enkelt minskas. 

I dag lockar de centralt 
belägna gymnasieskolorna i 
Göteborg. Våra ungdomar vär-
derar sociala funktioner högt 
och då väger kranskommunernas 
och ytterområdenas gymnasie-
skolor lätt: man vill träffa kom-
pisar på caféer, ha tillgång till 
storstadens alla utbud nära inpå, 
umgås med andra. Har man väl 
satt sig på pendeltåget för att åka 
till Nödinge kan man precis lika 
lätt fortsätta till Göteborg, några 
minuters ytterligare restid! Vi 
klarar inte den konkurrensen.

När den borgerliga AD-
Alliansen tog över 1 januari 
2011 hade situationen redan 
blivit akut och Aledemokraterna 
i Utbildningsnämnden (UBN) 
krävde då att Ale gymnasium 
skulle läggas ner om vi inte 
uppnådde ett mål med ett lägsta 
antal elever/klass och en max-
kostnad per elev. Vid avstäm-
ningen ett år senare, februari 
2012, låg vi långt från dessa mål. 
Övriga i Utbildningsnämnden 
vill dock ge skolan ytterligare en 
chans,  vilket vi ansåg vara eko-
nomiskt felaktigt. 

Inför budgeten 2013 hade vi 
genom stora uppoffringar på 

andra ställen, till exempel äldre-
omsorgen, kultur och fritid samt 
samhällsbyggnad, lyckats skapa 
en extrapott om 26 miljoner 
kronor som gick till Utbild-
ningsnämnden, utöver ordinarie 
budgetmedel! Meningen var att 
förbättra skolorna med bland 
annat:
1)  Ökad personaltäthet i försko-

lan 8,4 mkr.  
2)  Matematik i grundskolan 2,5 

mkr.  
3)  Särskild satsning svenska 2,9 

mkr.  
4)  Riktade insatser i engelska 2,0 

mkr.  
5) Specialpedagoger 3,3 mkr.
6) IT-pedagoger 1,1 mkr. 
7)  Specialpedagog förskolan 600 

tkr.  
8) Central förstärkning 750 tkr  
9)  Ny tjänst egenkontroll 450 

tkr.  
10)  Ökad personaltäthet i skol-

barnomsorgen. 
11)  Kompetensutveckling 

lärarna 2,6 mkr. 
Alla dessa föreslagna sats-

ningar åts upp av merkostnaden 
för Ale gymnasium på grund av 
det låga elevantalet.

Att nu driva Ale gymnasium 
vidare i stället för nedläggning 
är kostnadsberäknat till cirka 
20 mkr extra per år, pengar som 
måste tas från andra verksamhe-
ter och då främst grundskolan. 
Vi kommer aldrig att få en chans 
att höja kvaliteten på under-
visningen i grundskolan och 
genomföra den förbättring vi 
alla önskar om gymnasiet drivs 
vidare. Det säger sig självt att det 
inte går att driva ett gymnasium 
med drygt 30 behöriga elever/
årskull i en skola som är byggd 
för det 10-dubbla!

ALEDEMOKRATERNA VILL: 
Ale gymnasium läggs ner och intag-

ningen av årsklass 1 stoppas. Årskull 3 

går ut i vår. Samtidigt måste vi värna 
om de elever som nu går i årskurs 1 
och 2. De som inte vill flytta till annan 
skola eller inte kan skall vi i möjligaste 
mån hjälpa att få gå kvar och ta 
studenten i Ale gymnasium om 1-2 år. 
Detta har våra ledamöter i Utbildnings-
nämnden för övrigt fört fram vid flera 
tillfällen.

• Den planerade byggnationen av ny 
högstadieskola med förskola med 
mera vid Norra Kilandavägen stoppas 
och projektet läggs i malpåse. 
Inbesparing: 200 milj kronor!

• Ale gymnasieskola byggs om till 
högstadieskola och vi får utan vidare 
plats under de 1-2 åren det handlar 
om att eventuellt även bereda plats 
för de nuvarande gymnasieeleverna 
som inte kan/vill flytta till annan skola 
i regionen. 

• Nödinge- och Kyrkbyskolorna renove-
ras/byggs om för de yngre årskullarna 
inklusive förskola

Vi löser med andra ord ett 
stort antal problem och Ale 
kommun kan faktiskt till och 
med gå stärkt ur denna kris och 
ingen gymnasielev skall behöva 
känna sig illa behandlad!

Låt oss inte glömma: Det 
är inte vi politiker som stänger 
Ale gymnasium, det är eleverna 
själva och deras föräldrar! För 
den bistra sanningen är att 94% 
av Ales högstadieelever aktivt 
har valt bort Ale gymnasium och 
endast 6% söker sig dit!

Helene Ahlberg (AD)
ledamot Utbildningsnämnden

Helena Solving (AD)
ersättare Utbildningsnämnden

Jan A. Pressfeldt (AD)
gruppledare 

kommunfullmäktigegruppen
Ingela Nordhall (AD)

ledamot Kommunstyrelsen

Öppet brev om Ale gymnasium

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

Mars

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

5 mars 14.00-16.00  Handelsbankens informerar om sina 
internettjänster

12 mars 14.00-16.00  Köp och Sälj på internet. Konsument 
Göteborg informerar

19 mars 14.00-16.00 Prova på dator och Internet

2 april 14.00-16.00 Släktforska med datorn

RES TILL INDIEN MED BIBLIOTEKETS BOKCIRKEL
3 träffar på Ale bibliotek, Nödinge. Vi diskuterar en bok vid varje träff.
>> Onsdag 6 mars kl. 17 - 18  
Mr Alis äktenskapsbyrå av Farahad Zama 
>> Onsdag 17 april kl. 17 - 18  
Delhis vackraste händer av Mikael Bergström 
>> Onsdag 8 maj kl. 17 - 18  
Den vita tigern av Aravind Adiga 
Böckerna finns att låna på biblioteket. 
Anmäl dig till en eller flera träffar på biblioteket,  
tel 0303-33 02 16 eller e-posta till  
birgitta.svensson-berg@ale.se.

TIDNINGSMAKARE IGÅR, IDAG, IMORGON
Per-Anders Klöversjö berättar
Älvängens bibliotek
>> Onsdag 6 mars kl. 19.00
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.
Läsesalen, Ale bibliotek, Nödinge
>> Lördag 9 mars kl. 10.00 
Frukosten är framdukad från 9.30
Entré inkl. frukost 80 kr. 
Arr: Studieförbundet Vuxenskolan, Ale kommun

FÖRNYA DIN TRÄDGÅRD — HÄR FÅR DU IDÉERNA 
Annika och Nicklas Ulfheden från Alafors arbetar med trädgårdar. 
Annika är trädgårdsmästare och Nicklas arbetar med trädgårdsdesign.
Nu skall de ge oss idéer om hur vi kan förändra våra egna trädgårdar 
utan att det kostar stora pengar. Ta med dig dina frågor och ställ dem. 
>> Tisdag 12 mars kl. 19.00 Skepplanda bibliotek
Fika / Inträde 40:-.
Arr: Bibliotekets vänner i norra Ale

PÅ GÅNG I ALEStudien Ale H2O är snart slut! 
Under ett års tid har projektet Ale H2O studerat 
vattenkonsumtion och hälsa i Ale kommun. Nu börjar vi 
sammanställa resultat men en sista del i undersökningen 
genomförs under mars.

Under vecka 10 genomförs en 7-dagars studie om 
vattenkonsumtion. Det är ett urval av ca 200 deltagare från 
panelen som är med i den.

Som en sista del i Ale H2O skickas en webbenkät ut till samtliga 
deltagare. Enkäten innehåller viktiga kompletterande frågor om 
bl.a. hälsa och konsumtion.

Resultat från studien kommer att presenteras för allmänheten 
senare under 2013. Mer information om detta kommer i 
Alekuriren och på kommunens hemsida www.ale.se.

Livsmedelsverket och Chalmers tekniska högskola tackar alla 
som bidragit till studien!

Mötesplats Föräldrar
på biblioteken i Ale
Drop-in 18.00–19.30
Bra lättlagad vardagsmat – snabbt, enkelt och gott! Du får 
mattips som passar familjer med barn i alla åldrar. Träffa också 
kommundietisten Kristine.
>> Måndag 4 mars Skepplanda bibliotek vid Albotorget
>> Tisdag 12 mars Surte bibliotek, Göteborgsvägen
>> Onsdag 20 mars Älvängens bibliotek, Aroseniusskolan

Lättlagad vardagsmat 

på biblioteken

Emelie ett gott föredöme 2010 
– vem blir det i år?
Emelie Bergstrand, aktiv i Jennylunds ridklubb, tog emot priset.
 
Hur kändes det att bli utnämnd till Ett gott föredöme?
- Det var väldigt oväntat och stort för mig. Man fick en 
stor bekräftelse på att det man gjort i flera år är väldigt 
uppskattat och att man är en person som yngre kan se 
upp till. Så det var väldigt roligt och man kände sig väldigt 
stolt över att få en sån titel!

Vad innebar det för dig?
- Det fick mig att ännu mer vilja sträva mot att alltid vara 
en trygg person som yngre kan se upp till och som vuxna 
kan lita på.

Vad gör du nu?
- För tillfället är jag inte lika aktiv på samma sätt i Ale - 
Jennylunds ridklubb, men försöker hjälpa till med de saker 
som jag kan. Som att sköta hemsidan, fotografera aktiviteter som händer, ge lektionshästarna lite extra 
kärlek och finnas till för ungdomarna i stallet.
Annars jobbar jag främst som djurkommunikatör men också som tidningsbud och massör just nu. Men 
hoppas på att en dag kunna slå ihop djurkommunikationen tillsammans med olika behandlingsmetoder 
och kunna starta ett rehab för djur. Så även fler människor kan få upp ögonen för djurkommunikation.



BOHUS. Det blev delta-
garrekord när frukost-
mötet för pigga företa-
gare arrangerades hos 
Klädkällaren i Stora 
Viken.

Satsningen har 
skapat stor nyfi kenhet 
hos både kollegor och 
konkurrenter.

– Jag hoppas vi ska 
tillföra något till kom-
munen som har varit 
fantastisk att sam-
arbeta med, säger vd 
Peter Lindberg.

130 företagare, politiker 
och kommunala tjänstemän 
trängdes om utrymmet. Tur 

då att Klädkällaren inte har 
snålat med kvadratmeter. 

– Varuhuset blir dubbelt 
så stort som vårt nuvarande, 
cirka 7000 kvm säljyta. Vi har 
minskat vårt lager och försö-
ker ha så mycket som möj-
ligt ute i butiken. Samtidigt 
breddar vi nu vårt sortiment, 
bland annat har vi tagit in lite 
skoj för "gubbarna", verk-
tyg, gräsklippare och dylikt, 
berättar Peter Lindberg.

Etableringen i Stora 
Viken har redan inneburit tio 
nya arbetstillfällen.

– Vi hade 600 sökande till 
dessa tjänster så intresset är 
positivt. Förhoppningsvis 
får vi den utveckling vi hop-

pats på och då kommer vi att 
behöva utöka med mer per-
sonal.

Det var 2003 som Klädkäl-
laren efter att ha fått nobben 
av stadsbyggnadskontoret i 
Göteborg för en utbyggnad i 
Hjällbo bestämde sig för att 
förvärva fastigheten i Stora 
Viken. Exakt tio år senare är 
bygget klart. Totalt är detalj-
planen på 70 000 kvm med 
en godkänd byggrätt på 30 
000 kvm. 10 000 kvm har nu 
exploaterats.

– Det har tagit sin tid, men 
vi ville först och främst att 
vägen skulle bli klar innan vi 
flyttade verksamheten. Det 
tror jag ni som har levt under 

vägutbygg-
naden har 
f ö r s t å e l s e 
för, säger 
Lindberg.

Under två 

veckor har Klädkällaren haft 
stängt butiken i Hjällbo för 
att flytta allt till Stora Viken. 
Ett spännande moment som 
gick över förväntan.

– Med bra medarbetare, 
lojala leverantörer som stäl-
ler upp är mycket vunnet. 
Det är en stor satsning vi gör, 
men vår strategi har varit att 
klara driften av det nya varu-
huset med samma omsätt-
ning som vi har idag.

Efter detta positiva och 
energigivande föredrag var 
det dags för en motvikt. 
Arbetsförmedlingens kon-
junkturanalytiker i Västra 
Götaland, Sara Andersson, 
gav en allt annat än ljus fram-
tidsbild.

– Vi har dålig fart i ekono-
min just nu och tillväxten är 
mycket låg. Arbetslösheten 
kommer tyvärr att öka. Vi 
får räkna med att sysselssätt-

ningen minskar med 40 000 
tjänster under 2013-2014. 
Arbetslösheten beräknas 
stanna på 8,5% nästa år, 
avslöjade hon.

Det som kan förändra 
bilden 2014 är det faktum att 
det är ett valår.

– Anders Borg kanske 
lättar lite på plånboken och 
det kan ge konjunkturen en 
knuff i rätt riktning.

Att det kommer bättre 
tider var hon noga med att 
betona, frågan är bara när det 
vänder. Redan idag finns det 
dock bristyrken.

– Inom data och IT efter-
frågas kompetens, likaså 
inom sjukvården. Tuffast just 
nu är det inom byggsektorn, 
även tillverkningsindustrin 
har det svårt, menade Sara 
Andersson men underströk 
att det finns undantag.

– Ja vi har gott om lediga 

hantverkare, men konstigt 
nog nästan inga plåtslagare. 
Även anläggare kommer att 
behövas när det Västsvenska 
paketet ska genomföras.

Med beskedet om att den 
svenska ekonomin och kon-
junkturen återhämtar sig 
ytterst långsamt kände Jonas 
Kewenter på BS Elcontrol 
att det behövdes en insats.

– Vi kan faktiskt hjälpa 
till. Om alla vi som sitter här 
idag går hem och gör en av 
de investeringar som vi har 
skjutit på framtiden skulle 
det vara en god gärning. Låt 
oss säga att vi köper något till 
företaget för 10 000 kronor. 
Bara vi som är här skulle 
då omsätta mer än 1 miljon 
kronor. Det är det Sverige 
behöver!
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Hur är hälsoläget 
hos Din personal?
Adina Hälsan kan nu erbjuda 

hälsovård för företag:
Hälsoundersökningar

Utbildning

Adina Hälsan vårdcentral 
och Företagstjänster i Nol
 Intresserad av företagstjänster kontakta

 Karin Svensson 031-383 04 04

Bohus centrum • Tel: 031 – 98 22 98

Fotvård 
Hudvård 
Friskvård
Massage
Salong Beauty
Glamour Nyponrosen

och www.nyponrosen.se
www.beautyglamour.se

Infraröd bastuVÅLD 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

Inne & utebelysning
Ale Lampan

Vid Statoil, Göteborgsvägen 94, Älvängen, 
Tel: 0303-74 88 54 

Öppet vardagar 10-18 & lördagar kl 10-14

VI GÖR PLATS FÖR 
ÅRETS NYHETER!

30-50% 
på utgående 

modeller 
(märkta varor)

Gäller t o m 10 mars 2013

Konstutställning
Surte Glasbruk

24/2-15/3 2013

Bildkonstnärer
Lena Gustafsson, Britt Hedén,
Inkeri Karlsson, Dieter Kock,

Ove Lundqvist, Lena Maijanen,
Magnus Mogenfeldt, Birgitta Norrgren,

Ann-Charlotte Fogel

Smideskonst
Niklas Fännick

Textil
Linda Friis-Ekström

Deltagarrekord. 130 personer hade sökt sig till frukostmötet i Stora Viken där Klädkällaren presenterade vad 
som komma skall.

Stor nyfi kenhet kring Klädkällaren
– Slog deltagarrekord på frukostmötet för pigga företagare

Peter Lindberg gav en histo-
risk tillbakablick på Klädkäl-
laren och berättade om vägen 
till Stora Viken. Nyfi kenheten 
kring etableringen är stor 
även hos företagskollegor. På 
onsdag i denna vecka öppnar 
butiken.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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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

Inne & utebelysning
Ale Lampan

Vid Statoil, Göteborgsvägen 94, Älvängen, 
Tel: 0303-74 88 54 

Öppet vardagar 10-18 & lördagar kl 10-14

VI GÖR PLATS FÖR 
ÅRETS NYHETER!

30-50% 
på utgående 

modeller 
(märkta varor)

Gäller t o m 10 mars 2013

Konstutställning
Surte Glasbruk

24/2-15/3 2013

Bildkonstnärer
Lena Gustafsson, Britt Hedén,
Inkeri Karlsson, Dieter Kock,

Ove Lundqvist, Lena Maijanen,
Magnus Mogenfeldt, Birgitta Norrgren,

Ann-Charlotte Fogel

Smideskonst
Niklas Fännick

Textil
Linda Friis-Ekström

Deltagarrekord. 130 personer hade sökt sig till frukostmötet i Stora Viken där Klädkällaren presenterade vad 
som komma skall.

Stor nyfi kenhet kring Klädkällaren
– Slog deltagarrekord på frukostmötet för pigga företagare

Peter Lindberg gav en histo-
risk tillbakablick på Klädkäl-
laren och berättade om vägen 
till Stora Viken. Nyfi kenheten 
kring etableringen är stor 
även hos företagskollegor. På 
onsdag i denna vecka öppnar 
butiken.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

LÅGA PRISER
7000 M²

PREMIÄR 
Välkommen!

Lunchrestaurang
 & café
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VÄLKOMMEN IN!

* gäller vid köp av portm
odell g60 & Satin sam

t så långt lagret räcker, dock längst t.o.m
 17 m

ars 2013.

Portmotor på 
köpet!

Köp en valfri, ny, säker och  välisolerad garageport ur 
Crawfords g60- & Satin-serie inkl montage så får du en 

portöppnare Crawford Magic med en fjärrkontroll 

UTAN EXTRA KOSTNAD!*   
(värde fr ca 4 415:–.)

Köp ny g60-  
eller Satinport 
inkl montage - 
du får motorn  
på köpet!

CC Gbg Nord 
Bultgatan 13 B, Rollsbo 
Mobil 070-810 65 35 
kungalv@crawfordcenter.com

KAMPANJ  

1-17 MARS!

En riktigt bra garageportsaffär

Vill du också ha tänder som sitter fast?
Tandimplantat är inte längre någon nyhet. Vi använder oss 
av en väl beprövad metod utvecklad av världsledande for-
skare. Det är en enkel behandling med bara en operation. 
Du spar tid och får ny livskvalitet inom ett par veckor.
För mer information ring 0303-74 60 51 
www.aletandhalsa.praktikertjanst.se

Vi arbetar med implantat 
och protetik från Välkomna!

"I någon kostym går vi vidare"
Ale gymnasiums rektor Jonas Widén optimistisk trots allt:

NÖDINGE. Det blåser 
snålt runt Ale gymna-
sium.

Artiklar i Göteborgs-
Posten skapade stor 
oro och rädsla för 
nedläggning hos såväl 
personal som elever.

– Det känns konstigt 
att informeras via tid-
ningar och när vi frågar 
våra lärare så vet de 
ingenting heller, säger 
Jonathan Holén, elev i 
Ale gymnasium.
De läser andra terminen på 
det samhällsvetenskapliga 
programmet i Ale gym-
nasium. Det låga antalet 
sökande till skolan har med-
fört en diskussion i media om 
att skolans framtid kan vara 
hotad. Vill det sig riktigt illa 
har det till och med talats om 
en nedläggning efter vårter-
minen. Den informationen 
har nått även eleverna, men 
att det skedde genom tid-
ningsartiklar irriterar dem.

– Problemet som jag har 

förstått det är att inte heller 
lärarna vet vad som är på 
gång. Nu har vi blivit lovade 
att få information så snart 
nämnden har fattat beslut, 
säger Julia Segerström.

– Det som har sagts är att 
vi inte ska lita på vad som 
skrivs i tidningarna, fyller 
Jonathan Holén i.

Eleverna berättar att 
många redan har börjat leta 
efter en alternativ skola. En 
del är oroliga för att inte 
kunna tillgodoräkna sig alla 
kurser och det finns också 
en rädsla för att börja en ny 
skola utan kända ansikten. 
De är också noga med att 
betona att de faktiskt har valt 
Ale gymnasium av bestämda 
skäl.

– Närheten var ju nummer 
ett, att slippa resa, säger 
Batoul Raad som har gång-
avstånd till skolan.

Jonathan Holén menar 
att de hyllade kommunika-
tionerna på sätt och vis har 
blivit skolans fall.

– Snabbtåget gör det lätt 
att ta sig in till Göteborg och 
när det plötsligt tar 20 minu-
ter till stan från Lödöse, men 
40 minuter till Nödinge, då 
är det inte konstigt att Ale 

gymnasium förlorar elever.
Helst av allt vill de gå kvar 

i Ale gymnasium, men de 
erkänner att de börjat fun-
dera på vad som händer om 
skolan skulle stänga.

– Både Mimers Hus i 
Kungälv och Göteborg 
ligger ju bra till. Med tåget 
går det snabbt till Göteborg, 
men Kungälv känns när-
mare, säger Milana Garieva.

Vad de mest av allt önskar 
råder det inga tvivel om. 
Raka besked om framtiden.

Vill veta vad som händer, men inte genom pressen

NÖDINGE. Ale gymnasiums rektor, Jonas Widén, 
är trots en negativ mediastorm positiv.

– Jag tror att vi går vidare fast i en ny kostym, 
säger han.

Som många andra ogillade han den information 
som politiker spred om skolans framtid.

Beskedet om det låga sök-
trycket till Ale gymnasium 
slog ner som en bomb den 
1 februari. Jonas Widén fick 
som rektor i uppdrag att 
omgående ta fram ett antal 
olika scenarior och konse-
kvensbeskrivningar. Hur 
påverkas kostnadsbilden, 
personalstyrkan och lokalbe-
hovet av en fortsatt verksam-
het?

– Jag tog fram ett utred-
ningsmaterial och överläm-
nade det till sektorn. Sedan 
dess har vi från skolled-
ningen inte deltagit i arbe-
tet om skolans framtid. Det 
ligger nu helt i politikernas 
händer. Anledningen till att 
vi inte har kunnat informera 
personal och elever bättre 
beror på att vi inte har något 
att berätta. Det är först när 
nämnden har tagit beslut 
som vi vet vad som kommer 
att hända och vilka konse-
kvenser det får, säger Jonas 
Widén.

Vad tror du om Ale gym-
nasiums framtid?

– Jag tror att vi går vidare 

fast i en ny kostym. Den 
kommer som alla säkert har 
förstått att vara smalare och 
vi kommer att behöva effek-
tivisera ytterligare. Jag vet att 
det är möjligt och jag tycker 
dessutom att skolan fortfa-
rande har fantastiska förut-
sättningar. Det vore väldigt 
tråkigt för Ale kommun om 
vi inte försökte överleva 
den här krisen, svarar Jonas 
Widén.

Påtaglig optimism
Optimismen är påtaglig i 
rektorsrummet. I Widéns 
värld existerar inte nedlägg-
ning. Det är enligt honom ett 
otänkbart beslut.

– Nej, det skulle vara 
oerhört dramatiskt. Ale 
kommun och dess förtroen-
devalda har ju ett ansvar för 
de elever som faktiskt har valt 
och påbörjat sin utbildning 
här. De måste åtminstone få 
slutföra den. Dessutom tror 
jag inte att det blir riktigt 
så illa som det preliminära 
beskedet angav. Vi vet sedan 
tidigare att många tänker om 

under sommaren. Vi hade 
sex sökande till Barn- och 
fritidsprogrammet förra 
året. I augusti var det 20 som 
började. Teknik- och nature-
lever kan vi hitta en lösning 
för som gör att de kan sam-
läsa flertalet kurser. Med ett 
antal förändringar skulle det 
vara möjligt att starta upp 
ett antal program till hösten 
även om det är väldigt få 
sökande, anser Jonas Widén.

Han tillträdde i somras 
med drömmar, mål och 
visioner för skolan. Framför 
allt var det uppdraget som 
pedagogisk ledare som lock-
ade. Nu är han rädd för att bli 
en som ska avveckla en skola.

– Jag är rädd för det, men 
jag hoppas verkligen att det 
inte blir så. När jag är ute 
bland eleverna så möts jag 
bara av positiva röster. Alla 
trivs och stämningen är på 
topp. Därför blev det lite 
oroligt när det plötsligt bör-
jade cirkulera rykten om att 
skolan skulle läggas ner. Hos 
personalen är reaktionerna 
blandade, vissa är ledsna, 

andra arga eller rent av för-
bannade. Alla förstår allva-
ret, men visst önskar även 
jag att hanteringen hade sett 
annorlunda ut, säger Jonas 
Widén.

– Det var inte särskilt 
genomtänkt och förbättrade 
ju definitivt inte vår situa-
tion. Jag tvingades mejla alla 
studievägledare med infor-

mation om att inga beslut 
är tagna och att de elever 
som sökt Ale gymnasium 
ska invänta besked, berättar 
Jonas Widén.

Rektor Jonas Widén har 
knappt hunnit bli varm i klä-
derna förrän ryktet om att 
Ale gymnasium ska läggas 
ned spreds.
Arkivbild: Johanna Roos

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ifrågasätter bristen på information. Jonathan Holén, Julia Segerström, Milana Garieva, Zeinab Mohamed Hassan och Batoul 
Raad läser alla första året på det samhällsvetenskapliga programmet i Ale gymnasium.

Informationen har varit bristfällig

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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perra@alekuriren.se
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TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

www.trafikverket.se

– Gör inte det!

– Ta den säkra vägen över järnvägen i stället. 

Det är olagligt och medför stränga böter men  

framför allt är risken att bli påkörd större än du tror  

och det kan få fruktansvärda följder. 

 Riskerar du livet

 för att vinna tid?
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Försäkra ditt boende 
hos oss och få sänkt 
personbilspremie!

Ring 0520-49 49 64 och boka tid eller 
kom in till mig på kontoret i Ale. 
 
Anna Turäng, Säljare Privat Försäkring

 
lansforsakringar.se/alvsborg

A-hus Kungälv
Håkan & Yvonne
031-83 45 34
0303-120 70
www.a-hus.se

Din lokala husleverantörsedan 1947

MÅNGA OLIKA VILLOR OCH ETT 
OÄNDLIGT ANTAL HEM

SPORTLIFE NOL FOLKETSHUSVÄGEN 1, 449 44 NOL  |  TEL 0303-74 16 50 

Gör som Fredrik,  
gå ner i vikt du också!

Ring nu! 0303-741650 
ale@xtravaganza.se

Viktklubb

Boka dig på en 
kostnadsfri infoträff!

Vill du gå 
ner i vikt?

WWW.SPORTLIFE.SE

BOHUS. I måndags 
smygöppnade Klädkäl-
laren med en Vip-kväll.

På onsdag i denna 
vecka slår portarna upp 
för allmänheten.

Tio år efter köpet har 
visionen blivit verklig-
het i Stora Viken.

Ett par hundra särskilt 
inbjudna, främst leverantö-
rer, samarbetspartners och 
nyckelpersoner bakom Kläd-
källarens nyetablering i Stora 
Viken, Bohus, fanns på plats 

när ett välfyllt fyndvaruhus 
smög upp dörrarna. 7000 
kvm säljyta är en mäktig syn.

– Vi är väldigt nöjda. Vi 
har kommit så långt som vi 
önskade, men tiden stannar 
inte efter den 27:e. Butiken 
kommer att utvecklas allt 
eftersom, säger Marie Lind-
berg.

Förutom ett utvidgat och 
breddat sortiment kommer 
Klädkällaren att driva 
restaurang-, café- och konfe-
rensverksamhet.

– Där har vi uppfattat att 

det finns ett stort behov att 
fylla. Herrgården är unik och 
miljön är minst sagt stimu-
lerande att konferera i. Det 
finns rum för både små och 
större sällskap. För denna 
verksamhet blir ju restau-
rangen en stor tillgång. Det 
ska bli spännande att se hur 
det utvecklar sig, säger Peter 
Lindberg.

Klädkällaren smygöppnade

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Redo för kundstorm. På onsdag i denna vecka öppnar Klädkällaren i Stora Viken, Bohus. Ma-
rie och Peter Lindberg har planerat etableringen i tio år och ser fram mot öppningen.
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källarens nyetablering i Stora 
Viken, Bohus, fanns på plats 

när ett välfyllt fyndvaruhus 
smög upp dörrarna. 7000 
kvm säljyta är en mäktig syn.

– Vi är väldigt nöjda. Vi 
har kommit så långt som vi 
önskade, men tiden stannar 
inte efter den 27:e. Butiken 
kommer att utvecklas allt 
eftersom, säger Marie Lind-
berg.

Förutom ett utvidgat och 
breddat sortiment kommer 
Klädkällaren att driva 
restaurang-, café- och konfe-
rensverksamhet.

– Där har vi uppfattat att 

det finns ett stort behov att 
fylla. Herrgården är unik och 
miljön är minst sagt stimu-
lerande att konferera i. Det 
finns rum för både små och 
större sällskap. För denna 
verksamhet blir ju restau-
rangen en stor tillgång. Det 
ska bli spännande att se hur 
det utvecklar sig, säger Peter 
Lindberg.

Klädkällaren smygöppnade

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Redo för kundstorm. På onsdag i denna vecka öppnar Klädkällaren i Stora Viken, Bohus. Ma-
rie och Peter Lindberg har planerat etableringen i tio år och ser fram mot öppningen.
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Har du svårt att 
bestämma dig?

Fråga Sarah!
Vår inredningsrådgivare hjälper dig att välja rätt.

Boka hembesök för 300 kr och få 
ett komplett inredningsförslag! 0303-74 60 85.

25%
RABATT
PÅ VALFRI TAPET*

Lär dig om trender av  
 vår inredningsrådgivare 

Designa din egen unika  
 fototapet 

Få inspirationstidningen  
 Mitt Hem (värde 49 kr)

* Erbjudandet gäller nedanstående varumärken mellan 27/2-9/3 och kan  
inte kombineras med andra erbjudanden. Lokala avvikelser kan förekomma.  
(Gäller ej kollektionerna Borosan och Decorama)

TAPETVECKOR – just nu i våra butiker!

www.colorama.se

COLORAMA ÄLVÄNGEN GÖTEBORGSV 88, TELEFON 0303-74 60 85 • MÅNDAG-FREDAG 07–18, LÖRDAG 10–14 • WWW.COLORAMA.SE
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NÖDINGE. I torsdags 
var det rymdfest i Ale 
gymnasiums teatersa-
long.

Samtidigt var det 
fi nal för projektet ”Ska-
pande skola” i årskurs 
2.

Elever från olika delar 
av kommunen deltog i 
festligheterna som bjöd 
på musik, sång och 
dans.

Bild-, sång, och musiklä-
rare från Ale Kulturskola 
har under de gångna termi-
nerna varit ute i skolorna 
och undervisat eleverna i 
kulturens olika uttrycksfor-
mer. Skapande skola är tänkt 
att stärka samverkan mellan 
skolan och det professionella 
kulturlivet.

– Att det blev tema 
rymden beror på att det har 
en tydlig koppling till läro-
planen, berättar Heléne 
Gustafsson.

Barnen har fått måla 
bilder, gjort rymdgubbar och 
övat in sånger. På torsdags-
morgonens rymdfest i Ale 
gymnasium visade man upp 
de alster som skapats under 
projektets gång. Därutöver 

framfördes sånger som repe-
terats.

– Vi har sjungit sånger 
gjorda av Linda Börjes-
son, men klasserna har också 
komponerat egna låtar, säger 

Heléne Gustafsson.
Rymdfesten blev en värdig 

avslutning på ett projekt, 
som alla inblandade parter 
tycktes mycket förtjusta över.

JONAS ANDERSSON

Rymdfi gurer av alla de sorter. Eleverna tog del av varandras 
skapelser.

Surteskolan framförde ”Solsystemskalas”.

En dans fi ck symbolisera 
jorden, solen och månen.

Rymdfest i Ale gymnasium

ALE. Arbetslösheten 
bland ungdomar i Ale 
minskade något i ja-
nuari, medan den i Lilla 
Edet steg med närmare 
en procentenhet. 

Andreas Witt, verk-
samhetschef för AME 
önskar att man kunde 
inkludera fl er stödjande 
instanser. 

– Det jag ser från AME:s sida 
är att ett flertal av de vi hjäl-
per har psykisk ohälsa och 
om jag får drömma skulle jag 
vilja ha förstärkning i form av 
kontakt med en socialpsyko-
log. Arbetsförmedlingen har 
en coachande funktion, men 
det är även viktigt att kunna 
se hela människan efter-
som allt hänger ihop, säger 
Andreas Witt.

Han menar att en stram 
ekonomi försvårar möjlig-
heterna att utöka stödet och 
försöker nu lyfta frågan i 
kommunen. 

Ale har 15,5 procent 
arbetslöshet bland ungdo-
mar, vilket kan jämföras med 
Lilla Edet som ligger på 
17,7 procent. Räknat på alla 
arbetslösa är siffran 6,5 res-
pektive 8,6. 

Överlag var antalet rela-
tivt oförändrat i januari jäm-
fört med december månad 
och detsamma gäller för hela 
riket. 

– Man brukar kunna se en 
ökning i början av året när 
alla som gått ut skolan och 
inte fått jobb skriver in sig på 
Arbetsförmedlingen, säger 
Andreas Witt.

JOHANNA ROOS

Helhetstänk för
minskad arbetslöshet

ARBETSLÖSHETEN I ALE

Arbetslösa ungdomar (18-24 år) 
i januari 2013 i % (december 
månad inom parantes)
Kungälv: 9,3 (9,2) 
Lerum: 10,8 (10,6)
Ale: 15,5 (15,8)
Lilla Edet: 18,4 (17,7)
Alingsås: 17,5 (17,4)
Göteborg: 16,0 (16,2)
Hela riket: 18,2 (18,4)

Alla arbetslösa (16-64 år) i 
januari 2013 i % (december 
månad inom parantes)
Kungälv: 4,2 (4,1) 
Lerum: 3, 8 (3,9)
Ale: 6,5 (6,2)
Lilla Edet: 8,6 (8,3)
Alingsås: 7,9 (7,8)
Göteborg: 9,6 (9,5)
Hela riket: 8,9 (8,9)

– 6,5 procent arbetslösa i Ale
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PÅSKENS GODSAKER

NOL. Det populära tv-
programmet ”Talang” 
har fått en lokal följe-
slagare.

Fredagen före sport-
lovet var det fi naldags 
på Nolskolan.

Segrade gjorde Maja 
Larsson, Mickaela 
Storck och Alexandra 
Jägerholt som bjöd 
publiken på ett spekta-
kulärt dansnummer.

Det som tidigare hette Mel-
lanstjärnorna har på senare 
år utvecklats och blivit till 
Talang. Numera är alla års-
kurser, 1-5, välkomna att 
delta. Konceptet bygger på 
programidén från TV4 med 
samma namn.

– Vem som helst får ställa 
upp och varje klass har en 
egen uttagning och klassens 
bidrag får sedan vara med på 
den stora finalen. Föreställ-
ningen framförs två gånger 
för publik som består av sko-
lans elever. Juryn består av 
personal från skolan, men 
som inte är inne i någon klass, 
berättar Fredrik Blomqvist.

– Vi brukar kalla Nolsko-
lan för ”En skola i rörelse” 
och många av våra projekt 

bygger på att vi ska röra på 
oss i olika sammanhang, 
men vi försöker även att 
lyfta fram andra sidor hos 
eleverna där till exempel de 
estetiska förmågorna kan få 
utrymme exempelvis genom 
”Talang”. Det är härligt att 
se barnens nervositet innan 
de ska in på scenen, men när 
de väl kommer ut på scenen 
växer de, säger Fredrik 
Blomqvist.

I år var det Emelie 
Berntsson och Emma 
Hilmér från 5A som hälsade 
hela Nolskolan välkomna till 
gymnastiksalen, innan de 
drog igång ”Talang 2013”. 
Det var sammanlagt nio täv-
lande bidrag, allt från dans 
och sång till jonglering, ljud 
från armhålan och akrobatik.

Det vinnande bidraget 
blev ett dansuppträdande 
och kom från 4B. Maja Lars-
son, Mickaela Storck och 
Alexandra Jägerholt gick 
under namnet MMA. Juryns 
motivering var: ”Proffsigt, 
säkert och snyggt. Väl inövat 
nummer med enhetlig klädsel.”

På andra plats kom Afro-
dite Sörensson och Maja 
Hedin från 1A. Övriga 
bidrag kom på tredje plats.

– För att hålla liv i vårt 
andra projekt "Alla vägar bär 
till Rom” kom Don Calzone 
och pizzabagaren Glenn på 
besök. Tillsammans med 
Ragne Bengtsson bildade 
de gruppen ”Ragnezzz” och 
hade en bejublad mellanakt. 
De framförde låten ”Alla 
vägar bär till Rom”, berättar 
Fredrik Blomqvist. 

Hittills i projektet har 
Nolskolans elever tillryg-
galagt 3 107 kilometer. Det 
återstår 1 567 kilometer att 
vandra innan målet är nått.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Dansnummer vann förstapris
Talangtätt på Nolskolan

Vinnare! Alexandra Jägerholt, Maja Larsson och Mickaela Storck tog hem förstapriset i Nol-
skolans populära talangtävling.            Foto: Erik Rubensson

NOL. Skolcup om än i 
miniformat.

Ale IBF:s klassiska 
innebandyturnering har 
fått sin motsvarighet 
på Nolskolan.

Årets upplaga i Nol-
hallen bjöd på målrika 
fi naler.

Förra måndagen var det 
finalklart i Nolskolans årliga 
innebandyturnering. Tje-
jerna var först ut och här var 
det 1D-Girls (5A) som ställ-
des mot Delicatobollarna 
(3AB). De förstnämnda skaf-
fade sig tidigt kommandot i 
matchen och när domaren 

Ragne Bengtsson blåste för 
eld upphör visade slutsiff-
rorna 4-1.

I pojkklassen blev det 
också tre måls differens lagen 
emellan. Alegrens grabbar 
(4B) tog hem förstapriset 
genom att slå Blå potatis (5A) 
med 5-2.

– Det kändes stabilt och 
jag var aldrig orolig över att 
vi skulle förlora, förklarade 
Marcus Berndtsson som 
prickade in fyra bollar i fina-
len. 

I NOLHALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Årets innebandyturnering avgjord i Nolhallen

Segrare i tjejklassen blev 1D-Girls som besegrade 
Delicatobollarna i en välspelad fi nal.Alegrens grabbar vann sin fi nal med 5-2 över Blå potatis.

Årets
märkesrea

28/2 kl. 10

ALE Ale Torg, telefon 0303-972 76, www.smycka.se

20-70%
ALE. Nu kan företagare 
från Ale som är födda i 
andra länder än Sverige få 
en mentor för att få hjälp 
att handla med sina gamla 
hemländer. Projektet är en 
ny satsning från regeringen 
som ska lyfta svensk utrikes-
handel.

Det är Almi som har hand 
om satsningen som löper 
över de närmaste två åren. 
Därför söker nu Almi Före-

tagspartner Väst företagare 
i Ale  som antingen redan, 
eller i framtiden vill, expor-
tera eller importera från sina 
tidigare hemländer.

Att få en mentor är en 
stor möjlighet för den 
enskilda företagaren. Sam-
tidigt gynnar det samhället 
i stort om fler utlandsfödda 
använde sitt kontaktnät och 
sin kompetens om sina forna 
hemländer.

– Det här främjar Sveriges 
export och import. Rörlig-
heten med varor över grän-
serna ökar. Det är livsavgö-
rande för oss här i Sverige, 
säger Carin Ramneskär, 
projektledare på Almi Före-
tagspartner Väst.

Syftet med mentorsinsat-
sen är att öka andelen före-
tagare med utländsk bak-
grund som exporterar eller 
importerar, samt dra nytta av 

dessa företagares kompetens 
och kontaktnät för att främja 
svensk export.

Regeringens satsning 
omfattar fem miljoner 
kronor per år 2013-2015 
och kommer att hanteras av 
Almis moderbolag, för att 
det ska komma hela landet 
till del.

❐❐❐

Företagare erbjuds mentorshjälp

Delins
storsäljare

Grillad kyckling 
Grillade kamben
Mor Matildas skinka
Vinmarinerad rostbiff
Grillade Spareribs
Svartrökt bog
Kalvkorv

Madde tipsar!
Lägg några skivor parmaskinka, ett par 

skivor brieost, cocktailtomater och 

parmesanost i ett tortillabröd. Vik ihop och 

värm i ugn på ca 200 grader tills osten 

smälter. Gott under 

matlagningen, till förrätt, 

som godis och när du är 

sugen på något gott!

Vår nya färdigmat från Kvantumköket. 
Köp så mycket du vill, värm och ät!
- Du hittar bland annat Kvantums krämiga pastasallad, fransk 

potatissallad, potatisgratäng, kycklingspett och mycket mer!

Delikatesser, ost
och färdigmat!

Pssst..! 
Vi är en av Sveriges bästa 

grillbutiker och kom på 3:e 

plats i årets Grillbutik 2012!Madde Fjellström

Gilla oss på 
Facebook

Ale Torg

Grattis!
Här handlar du i en
Svanmärkt butik!

Öppet alla dagar 7–23
Även vår manuella delikatess

E-post: kundkontakt.ale@kvantum.ICA.se
Tel 0303-97500 • ICA.se/ale

Nu säljer vi recept-
fria läkemedel i 
butiken!

Beställ tårtan/
festfatet hos oss

Telefon: 0303-97504

Nu fi nns vi 
på facebook,

Gilla oss och ta 
del av fi na 

erbjudanden.

OXFILÉ
Ursprung Brasilien. 

Vac. Ca 1,8 kg.

 /kg

Klipp!
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PÅSKENS GODSAKER

NOL. Det populära tv-
programmet ”Talang” 
har fått en lokal följe-
slagare.

Fredagen före sport-
lovet var det fi naldags 
på Nolskolan.

Segrade gjorde Maja 
Larsson, Mickaela 
Storck och Alexandra 
Jägerholt som bjöd 
publiken på ett spekta-
kulärt dansnummer.

Det som tidigare hette Mel-
lanstjärnorna har på senare 
år utvecklats och blivit till 
Talang. Numera är alla års-
kurser, 1-5, välkomna att 
delta. Konceptet bygger på 
programidén från TV4 med 
samma namn.

– Vem som helst får ställa 
upp och varje klass har en 
egen uttagning och klassens 
bidrag får sedan vara med på 
den stora finalen. Föreställ-
ningen framförs två gånger 
för publik som består av sko-
lans elever. Juryn består av 
personal från skolan, men 
som inte är inne i någon klass, 
berättar Fredrik Blomqvist.

– Vi brukar kalla Nolsko-
lan för ”En skola i rörelse” 
och många av våra projekt 

bygger på att vi ska röra på 
oss i olika sammanhang, 
men vi försöker även att 
lyfta fram andra sidor hos 
eleverna där till exempel de 
estetiska förmågorna kan få 
utrymme exempelvis genom 
”Talang”. Det är härligt att 
se barnens nervositet innan 
de ska in på scenen, men när 
de väl kommer ut på scenen 
växer de, säger Fredrik 
Blomqvist.

I år var det Emelie 
Berntsson och Emma 
Hilmér från 5A som hälsade 
hela Nolskolan välkomna till 
gymnastiksalen, innan de 
drog igång ”Talang 2013”. 
Det var sammanlagt nio täv-
lande bidrag, allt från dans 
och sång till jonglering, ljud 
från armhålan och akrobatik.

Det vinnande bidraget 
blev ett dansuppträdande 
och kom från 4B. Maja Lars-
son, Mickaela Storck och 
Alexandra Jägerholt gick 
under namnet MMA. Juryns 
motivering var: ”Proffsigt, 
säkert och snyggt. Väl inövat 
nummer med enhetlig klädsel.”

På andra plats kom Afro-
dite Sörensson och Maja 
Hedin från 1A. Övriga 
bidrag kom på tredje plats.

– För att hålla liv i vårt 
andra projekt "Alla vägar bär 
till Rom” kom Don Calzone 
och pizzabagaren Glenn på 
besök. Tillsammans med 
Ragne Bengtsson bildade 
de gruppen ”Ragnezzz” och 
hade en bejublad mellanakt. 
De framförde låten ”Alla 
vägar bär till Rom”, berättar 
Fredrik Blomqvist. 

Hittills i projektet har 
Nolskolans elever tillryg-
galagt 3 107 kilometer. Det 
återstår 1 567 kilometer att 
vandra innan målet är nått.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Dansnummer vann förstapris
Talangtätt på Nolskolan

Vinnare! Alexandra Jägerholt, Maja Larsson och Mickaela Storck tog hem förstapriset i Nol-
skolans populära talangtävling.            Foto: Erik Rubensson

NOL. Skolcup om än i 
miniformat.

Ale IBF:s klassiska 
innebandyturnering har 
fått sin motsvarighet 
på Nolskolan.

Årets upplaga i Nol-
hallen bjöd på målrika 
fi naler.

Förra måndagen var det 
finalklart i Nolskolans årliga 
innebandyturnering. Tje-
jerna var först ut och här var 
det 1D-Girls (5A) som ställ-
des mot Delicatobollarna 
(3AB). De förstnämnda skaf-
fade sig tidigt kommandot i 
matchen och när domaren 

Ragne Bengtsson blåste för 
eld upphör visade slutsiff-
rorna 4-1.

I pojkklassen blev det 
också tre måls differens lagen 
emellan. Alegrens grabbar 
(4B) tog hem förstapriset 
genom att slå Blå potatis (5A) 
med 5-2.

– Det kändes stabilt och 
jag var aldrig orolig över att 
vi skulle förlora, förklarade 
Marcus Berndtsson som 
prickade in fyra bollar i fina-
len. 

I NOLHALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Årets innebandyturnering avgjord i Nolhallen

Segrare i tjejklassen blev 1D-Girls som besegrade 
Delicatobollarna i en välspelad fi nal.Alegrens grabbar vann sin fi nal med 5-2 över Blå potatis.

Årets
märkesrea

28/2 kl. 10

ALE Ale Torg, telefon 0303-972 76, www.smycka.se

20-70%
ALE. Nu kan företagare 
från Ale som är födda i 
andra länder än Sverige få 
en mentor för att få hjälp 
att handla med sina gamla 
hemländer. Projektet är en 
ny satsning från regeringen 
som ska lyfta svensk utrikes-
handel.

Det är Almi som har hand 
om satsningen som löper 
över de närmaste två åren. 
Därför söker nu Almi Före-

tagspartner Väst företagare 
i Ale  som antingen redan, 
eller i framtiden vill, expor-
tera eller importera från sina 
tidigare hemländer.

Att få en mentor är en 
stor möjlighet för den 
enskilda företagaren. Sam-
tidigt gynnar det samhället 
i stort om fler utlandsfödda 
använde sitt kontaktnät och 
sin kompetens om sina forna 
hemländer.

– Det här främjar Sveriges 
export och import. Rörlig-
heten med varor över grän-
serna ökar. Det är livsavgö-
rande för oss här i Sverige, 
säger Carin Ramneskär, 
projektledare på Almi Före-
tagspartner Väst.

Syftet med mentorsinsat-
sen är att öka andelen före-
tagare med utländsk bak-
grund som exporterar eller 
importerar, samt dra nytta av 

dessa företagares kompetens 
och kontaktnät för att främja 
svensk export.

Regeringens satsning 
omfattar fem miljoner 
kronor per år 2013-2015 
och kommer att hanteras av 
Almis moderbolag, för att 
det ska komma hela landet 
till del.

❐❐❐

Företagare erbjuds mentorshjälp

Delins
storsäljare

Grillad kyckling 
Grillade kamben
Mor Matildas skinka
Vinmarinerad rostbiff
Grillade Spareribs
Svartrökt bog
Kalvkorv

Madde tipsar!
Lägg några skivor parmaskinka, ett par 

skivor brieost, cocktailtomater och 

parmesanost i ett tortillabröd. Vik ihop och 

värm i ugn på ca 200 grader tills osten 

smälter. Gott under 

matlagningen, till förrätt, 

som godis och när du är 

sugen på något gott!

Vår nya färdigmat från Kvantumköket. 
Köp så mycket du vill, värm och ät!
- Du hittar bland annat Kvantums krämiga pastasallad, fransk 

potatissallad, potatisgratäng, kycklingspett och mycket mer!

Delikatesser, ost
och färdigmat!

Pssst..! 
Vi är en av Sveriges bästa 

grillbutiker och kom på 3:e 

plats i årets Grillbutik 2012!Madde Fjellström

Gilla oss på 
Facebook

Ale Torg

Grattis!
Här handlar du i en
Svanmärkt butik!

Öppet alla dagar 7–23
Även vår manuella delikatess

E-post: kundkontakt.ale@kvantum.ICA.se
Tel 0303-97500 • ICA.se/ale

Nu säljer vi recept-
fria läkemedel i 
butiken!

Beställ tårtan/
festfatet hos oss

Telefon: 0303-97504

Nu fi nns vi 
på facebook,

Gilla oss och ta 
del av fi na 

erbjudanden.

OXFILÉ
Ursprung Brasilien. 

Vac. Ca 1,8 kg.

 /kg

Klipp!
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Flytta med Länsförsäkringar

Nödinge, Ale Torg 14, 0303-33 16 40

lansfast.se/ale

ADRESS KÄRRVÄGEN 18 BOAREA CA 108 M² / 4 ROK
TOMTYTA 198 M² ACCEPTERAT PRIS 1 395 000 KR VISAS
SÖ 3/3 13.00-14.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE
FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42

RADHUS - NOL
Nu erbjuder vi detta trevliga radhus i två plan. Barnvänligt
område med närhet till skolor, lekplats och
kommunikationer. Mycket hus för pengarna!

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

Redan innan du vet när du ska fl ytta.

�
�

åELA�ES�TSAFSNALåËPåREMåSÛ,

ALAFORS. Tisdagen den 19 mars blir 
det en riktig högtidsstund för dig 
som tycker om natur, foto, fi lm och 
fi ske. 

Då kommer naturfotografen och 
sportfi skeprofi len Martin Falklind 
till Alafors för att berätta om sina 
äventyr bakom kulisserna under 
inspelningen av sin TV-fi lm ”Expedi-
tion den gamle och havet”. 

Till vardags är Martin Falklind chefredak-
tör på tidningen Fiskejournalen, men för 
gemene man är han nog mest känd för sina 
internationellt prisbelönade naturfilmer om 
ekofiske tillsammans med WWF och SVT. 
Just nu är han aktuell för sitt nya föredrag 
där han berättar om arbetet med TV-filmen 
”Expedition den gamle och havet”. 

Som 14-åring läste Martin Falklind 
Ernest Hemingways roman ”Den gamle 
och havet”. Sedan dess har han närt dröm-
men om att någon gång få dras fram över 
havet av en fisk större än både han själv och 
båten. Mitt i livet bestämmer sig Martin för 
att försöka förverkliga sin dröm. Det blir en 
expedition långt svårare än vad han någonsin 
kunnat tro…

Finner ett levande hav
Det som börjar som ett personligt äventyr, 

förvandlas snart till något ännu större. I sin 
jakt på den stora spjutfisk som Hemingway 
skriver om, gör han den sorgliga upptäckten 
att dessa fiskar idag är på randen till utrot-
ning i de flesta delar av våra världshav. 

– Men så hittade mitt team och jag en 
stad i Mexiko, där havet utanför fortfarande 
kokar av liv. Valar, sjölejon, hajar, fåglar och 
spjutfisk – precis som på Hemingways tid. 
Den naturliga frågan vi ställde oss var: Vad 
har de gjort här, som resten av världen inte 
har gjort? 

Det visade sig att för bara några årtionden 
sedan var staden, Cabo san Lucas, en fattig 

fiskarby. Men de framsynta byborna insåg 
att framtiden var mörk om de fortsatte att 
tömma havet. De stängde helt enkelt ned 
sin konservfabrik och startade ett ekologiskt 
hållbart turistfiske istället. 

– Idag har byn förvandlats till en välmå-
ende stad som lever gott av havet, utan att 
förbruka det. Detta goda exempel vill jag 
nu visa upp för oss i Sverige, säger Martin 
Falklind.

Mycket vedermödor
Att filma i det salta Stilla havet, där fyra-

metesvågor rullar in, var en extra stor utma-
ning.

– Det är allt från detaljer som hur man 
håller mikrofonerna torra till större problem 
som 30-tons sillvalar under kajaken. Man lär 
sig nya saker hela tiden, till exempel att man 
inte ska ha med sig extra beten släpandes 
i relingen på kajaken. Det hade jag första 
gången och det dröjde inte länge förrän 
jag hade sällskap av en hammarhaj. Jag fick 
avvärja hajattacken genom att peta hajen i 
ansiktet med mitt spö och sen släppa betes-
påsen.

Det blev till slut fyra Mexikoexpeditioner 
innan filmen var klar. Filmteamet var flera 
gånger nära att ge upp, men precis som den 
gamle mannen i Hemingways roman väg-
rade att ge sig, så gjorde Martin Falklind och 
hans filmteam inte det heller.

– Det är vi glada för nu. Det känns riktigt 
bra att projektet är i hamn och att ingen kom 
till skada. 

Föredraget är en mix av underhållning 
och inspiration, allvar och komiska dråplig-
heter. Det blir en tankeväckande resa där 
vi får perspektiv på havens tillstånd idag, 
kontra den tid då Hemingway skrev sin pris-
belönta roman.

– Budskapet är att vi aldrig ska ge upp 
hoppet, varken på våra egna drömmar eller 
om att det finns lösningar för att återställa 
livet i havet.

Martin Falklind med en spjutfi sk, en så kallad “striped marlin”. Fisken har precis fått en 
märkbricka under ryggfenan och ska släppas tillbaka i havet.              Foto: Pasi Helin

Det är inte helt ofarligt att sitta i en kajak när en spjutfi sk bestämmer sig för att hoppa.
 Foto: Pasi Helin

Fotokväll med Falklind

Vi fyller två år som Team Sportia på Ale Torg. 

Detta vill vi fira med er!

Gäller på ordinarie pris, ej beställningsvaror

Tack Ale!

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

20-70% 

RABATT PÅ 

ALLT
I BUTIKEN!
Torsdag 28/2 - söndag 3/3

Gilla Team Sportia Ale Torg  
på facebook
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BOBUTIKEN ALE TORG, 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE
*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

Monica Carlsson, Daniel Eriksson,
Nadia Largo Westin, Lars-Erik Eriksson, Marie Engström

Välkommen att kontakta oss!
Alebutiken, Ale Torg , -  .

ACCEPTERAT PRIS 2 980 000 kr/bud. TOMT 672 kvm.
EP 52 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Fyrklövergatan 34. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE NÖDINGE 7 rok, 190+22 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 975 000 kr/bud. AVGIFT 4 363 kr/
mån. VISAS Ring för tidsbokning. Sörgårdsvägen 4. ALE
Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 4 rok, 96,5 kvm
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PRIS 2 975 000 kr/bud. TOMT 3 731 kvm .
EP 71 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning. Ryd Gläntan
412. ALE Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE RYD 5 rok, 178,3 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 595 000 kr. TOMT 1 840 kvm.
VISAS Sö 10/3. Ring för tidsbokning. Brobacken 7. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE ALAFORS 4 rok, 77+42 kvm
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VARUDEKLARERAT*

PRIS 1 985 000 kr/bud. TOMT 1 257 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Alevägen 19. ALE Monica Carlsson
0303-74 90 03.

ALE NOL 5 rok, 126 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 800 000 kr/bud. TOMT 2 237
kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Holmevattnet Brinken
470. ALE Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE HÅLANDA 4 rok, 136 kvm
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PRIS 3 300 000 kr/bud. TOMT 432 kvm.
EP 69 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Båtsmansvägen 36. ALE Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ÄLVÄNGEN 5 rok, 196,2 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 575 000 kr/bud. AVGIFT 3 030 kr/
mån. VISAS Ring för tidsbokning. Grangärdesvägen 15b.
ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 2 rok, 62,5 kvm
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VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Måndag 18 februari
Spritstöld
En yngre kvinna tillgriper en 
flaska sprit på Systembolaget 
i Nödinge. Personal försöker 
stoppa kvinnan som då blir 
aggressiv. Hon försvinner från 
platsen. Spaningstips finns i 
ärendet.

Tisdag 19 februari
Klotter
Skadegörelse i form av klotter 
rapporteras från Skepplanda 
församlingshem.

Onsdag 20 februari
Stöldförsök
Stöldförsök sker på JSS Stål-
teknik i Älvängen. Grinden 
bryts upp liksom en förråds-
dörr. Elledning hittas sönder-
klippt.

Missbruk av larmanordning 
i Surte. En grupp ungdomar 
avfyrar nödraketer i Surte 
varpå räddningstjänst och polis 
rycker ut. Även en helikopter 
beger sig till platsen för att 
söka efter eventuellt nöd-
ställda personer.

Torsdag 21 februari
Kabelstöld
Tillgrepp av elkabel från Ale-
krossens anläggning i Bohus.

Inbrott i ett fritidshus i 
Ryd. Det är oklart om något 
tillgripits.

Fredag 22 februari
Villainbrott
Villainbrott i Skönningared. Tju-
varna krossar en ruta till altan-
dörren. Diverse gods tillgrips.

Söndag 24 februari
Tjuvtankning
Bensinstöld rapporteras från 
Shell i Nol. Spaningstips finns.

Måndag 25 februari
Inbrott
Tidigt på morgonen sker ett 
inbrott hos Frukt & Grönt i 
Nödinge. Gärningsmännen 
bryter upp kassaapparaten och 
tillgriper kontanter.

Antalet anmälda brott under 
perioden 18/2 – 25/2: 41. Av 
dessa är fyra bilinbrott och ett 
biltillgrepp.

Om- och nybyggnation av förskolor i Surte och Nol
ALAFORS. Hur ska 
barngrupperna minska i 
förskolan.

Dennis Ljunggren (S) 
fi ck sin fråga besvarad 
av Utbildningsnämn-
dens ordförande, Elena 
Fridfelt (C), i månda-
gens fullmäktige. 

Socialdemokraten Dennis 
Ljunggren hade i en inter-
pellation ställt frågor om 
Alliansens vallöften kring 
storleken på barngrupperna 
i förskolan.

– I valrörelsen lovade ni 
att det skulle vara max tolv 
barn i de yngre grupperna 

och 18 i de äldre. Idag vet vi 
att det inte blev så. Hur ska 
ni infria ert löfte till väljarna?

Elena Fridfelt menar 
att det inte kan ske utan att 
bygga ut kapaciteten, det vill 
säga nya och större förskolor.

– På onsdag kommer vi att 
lyfta frågan i nämnden och 

vårt mål är att både bygga 
om och bygga nya förskolor i 
Surte och Nol, där trycket är 
stort. Vi för dessutom en kre-
ativ diskussion med exploa-
tören Green Village om att 
försöka starta en utomhus-
förskola. Det känns väldigt 
spännande. Dessutom har 

införandet av kommunalt 
vårdnadsbidrag inneburit 17 
färre barn i förskolan.

Dennis Ljunggren 
menade dock att åtgärderna 
kommer för sent och anser 
att Alliansen har svikit väl-
jarna.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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storleken på barngrupperna 
i förskolan.

– I valrörelsen lovade ni 
att det skulle vara max tolv 
barn i de yngre grupperna 

och 18 i de äldre. Idag vet vi 
att det inte blev så. Hur ska 
ni infria ert löfte till väljarna?

Elena Fridfelt menar 
att det inte kan ske utan att 
bygga ut kapaciteten, det vill 
säga nya och större förskolor.

– På onsdag kommer vi att 
lyfta frågan i nämnden och 

vårt mål är att både bygga 
om och bygga nya förskolor i 
Surte och Nol, där trycket är 
stort. Vi för dessutom en kre-
ativ diskussion med exploa-
tören Green Village om att 
försöka starta en utomhus-
förskola. Det känns väldigt 
spännande. Dessutom har 

införandet av kommunalt 
vårdnadsbidrag inneburit 17 
färre barn i förskolan.

Dennis Ljunggren 
menade dock att åtgärderna 
kommer för sent och anser 
att Alliansen har svikit väl-
jarna.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Älvängen • Tel. 0303-74 60 12

REA
HERR • DAM & UNGDOMSKLÄDER

TORSDAG-LÖRDAG (VECKA 9)

FINAL
HALVA REAPRISET

Älvängen 0303-74 62 50 • www.fastighetsbyran.se

Utgångspris: 845 000:-
Boarea: 68 kvm
Avgift: 3.496:-/mån inkl V/VA, K-tv
Adress: Brukstorget 1 D, vån 2 av 3
Visas sön 3/3 13.00-13.30
och mån 4/3 17.30-18.00
Sms:a: FB 5410-3670 till 72456 för
beskrivning

Charmig och trevlig 3:a med bra
planlösning. En ljus och luftig
lägenhet med ca 2,70 m i takhöjd.
Möjlighet till snabbt tillträde! Bra
belägen i Nol, i lugnt område. Här
bor man med både bra
kommunikationer till Göteborg
samt med närhet till naturen.
Mäklare Joakim Olsson
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3670.

3:A NOL

Accepterat pris: 750 000:-
Boarea: 55,4 kvm
Avgift: 2.661:-/mån inkl V, VA,
Balkong : Ja.
Energiprestanda: 132 kWh/kvm år
Adress: Granhäcksvägen 3D, vån 1
av 3
Sms:a: FB 5410-3704 till 72456 för
beskrivning

Möjlighet till snabbt tillträde!
Välkommen till två rum och kök i
toppskick. Lägenhet med hög
standard, ljusa färgval och bra
planlösning. Här bor man med
både bra kommunikationer till
Göteborg samt med närhet till
naturen. Balkong med kvällssol!
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3704.

2:A SURTE

Utgångspris: 1 995 000:-
3 rok, varav 2 sovrum
Boarea: 80 kvm, biarea: 45 kvm
Tomt: 2 079 kvm
Byggt: 1939
Adress: Brobacken 5
Visas sön 3/3 13.00-13.45
Sms:a: FB 5410-1770 till 72456 för
beskrivning

Med högt fint läge finner ni den
här , äldre fina 1 1/2 plansvillan
med charm. Fräscht, inrett med
ljusa trevliga färger .Fint kök och
vardagsrum med braskamin.
Carport. Närhet till badsjö,
skidbacke, skolor, förskolor och
kommunikationer. Mäklare
Lennart Olsson
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-1770.

ALAFORS

Utgångspris: 1 695 000:-
5 rok, varav 2 sovrum
Boarea: 115 kvm, biarea: 48 kvm
Tomt: 3 066 kvm
Byggt: 1974, ombyggt 1980
Adress: Skinnbo Myrberget 240
Visas sön 10/3 13.00-13.45
Sms:a: FB 5410-3454 till 72456 för
beskrivning

Med fritt lantligt läge finner du
denna trevliga etagevillan. Huset
har flera möjligheter. Generösa
utrymmen och två fina
braskaminer. Tvåbils garage och
friggebod. Natursköna
omgivningar. Mäklare Lennart
Olsson Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3454.

NOL

NÖDINGE. Vinnaren i 
kampanjen ”Vita da-
gar” är nu korad.

I onsdags hyllades 
Jennifer Gothilander 
vid en ceremoni på 
Sportlife.

Den 23-åriga Surte-
tjejen fi ck ta emot både 
blommor och presenter.

Det var i höstas som Ale 
kommun utmanade kom-
muninvånarna med kam-
panjen Vita dagar. Efter en 
sommar med god mat och 
dryck i form av öl, vin, cider 
och andra alkoholhaltiga 
drycker kunde det vara läge 
för en nystart.

– Syftet var inte att göra 
alla alebor till nykterister. 
Vi ville dock att var och en 
skulle fundera över sin alko-
holkonsumtion, säger drog-
förebyggare Thomas Berg-
gren.

Som samarbetspartner 
i projektet involverades 
Sportlife och Team Sportia, 
två aktörer med tydlig inrikt-
ning på folkhälsa.

I onsdags var det dags 
för prisutdelning i kam-
panjen Vita dagar. Jennifer 
Gothilander uppvaktades av 
Thomas Berggren och Sara 
Bohman från Sportlife. Jen-
nifer förärades en vacker 
bukett tulpaner, ett present-
kort från Team Sportia, ett 
tio-kort från Sportlife samt 
en timmes specialträning 

med en personlig tränare.
– Tack så jättemycket! 

Jag vet precis vad jag har för 
önskemål när det gäller trä-
ningen. Jag ska springa ett 
tjejmaraton till sommaren 
som mäter 5,3 mil. För att 
klara det behövs uthållighet 
och benstyrka, säger Jenni-
fer.

Hur fick du upp ögonen 
för kampanjen?

– Jag såg en blänkare i 
tidningen och tänkte att det 
kunde vara något för mig. 
Tidigare var jag en riktig 
festprisse, men insåg att det 

inte skulle hålla i längden. 
Vita dagar blev en inspi-
rationskälla. Jag har styrt 
om mitt liv och älskar att 
träna, förklarar Jennifer som 
numera är väldigt återhåll-
sam med alkohol.

– Jag kan tänka mig att 
ta ett glas vin om det är ett 
högtidligt tillfälle. I annat 
fall avstår jag, säger Jennifer 
Gothilander innan hon gör 
sig redo för ännu ett pass i 
träningslokalen.

GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Jennifer Gothilander tog hem priset i Ale kommuns kampanj 
”Vita dagar”. I onsdags uppvaktades hon av drogförebyggare 
Thomas Berggren och Sara Bohman från Sportlife. Belöning-
en blev både blommor och presenter.

Jennifer prisad för sina vita dagar
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NÖDINGE. Nu tar Klipp-
studion ytterligare ett 
steg inom skönhets-
vård.

På fredag invigs ett 
nytt behandlingsrum 
där hudterapeuten 
Emma Bergdahl bland 
annat kommer att 
utföra permanent bort-
tagning av oönskad 
hårväxt genom epile-
ring.

Förra året var det peruker 
som introducerades, en trend 
som tagit rejäl fart enligt 
Klippstudions ägare Anita 
Lindeberg. 

– Perukerna har blivit hur 
populära som helst, säger 
hon. 

Årets nyhet går i motsatt 
riktning – nämligen mot 
borttagning av hår.

På salongen i Nödinge har 
man redan ett brett utbud 
av skönhets- och kropps-
behandlingar som massage, 
fotvård, ansiktsbehandling, 
frans- och brynfärgning och 
vaxning. Nu tar man ett 
steg till och erbjuder även 
epilering, som innebär per-

manent hårborttagning av 
grova strån, ofta i ansiktet, 
med hjälp av elektrisk ström. 

Ström används också för 
att ta bort ytliga blodkärl och 
godartade hudförändringar 
som exempelvis ”skintags”, 
det vill säga mjuka utväxter 
på huden. 

Stort intresse
Emma Bergdahl har drivit på 
att man ska införa behand-
lingarna ända sedan hon 
började som hudterapeut på 
Klippstudion för två år sedan 
och nu ser hon med spänning 
fram emot att få köra igång.

– Intresset för att ta bort 
oönskad hårväxt visade sig 
vara stort, både hos kvin-
nor och män. Oftast är det 
mindre partier som behand-
las, som strån på hakan, runt 
bröstvårtorna eller under 
naveln. Många får grova hår 
med åldern och män kan till 
exempel vilja ta bort hårstrån 
på öronen. Det är bara grova 
strån som kan tas bort på det 
här sättet. Man får komma 
ihåg att det kan ta tid, kanske 
ett år av behandlingar, innan 
hårväxten är helt borta efter-

som håret växer i olika cykler 
vilket gör att alla strån inte är 
aktiva samtidigt. 

Epilering är en gammal 
beprövad metod som använ-
des för att ta bort oönskad 
hårväxt redan på 1800-talet.

För att epilera bort håret 
använder hon en minimal 

engångsnål i guld, som är 
ansluten till en strömkälla. 
Nålen sticker hon försiktigt 
ner i hårsäcken och med 
hjälp av en liten fotpedal 
aktiverar hon strömmen 
samtidigt som hon lirkar loss 
hårstråt med en pincett. 

– Det känns, men gör inte 

ondare än att man klarar av 
det. Som man brukar säga, 
vill man vara fin får man lida 
pin, säger Emma.

Med ett releaseparty nu på 
fredag inviger Klippstudion 
det nya behandlingsrum-
met och även om det inte 
blir någon epilering just på 

invigningskvällen kan Anita 
Lindeberg lova andra över-
raskningar.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Permanent hårborttagning. Emma Bergdahl (t.v) och Karin Eriksson jobbar båda som hudterapeuter på Klippstudion i Nö-
dinge. Här demonstrerar Emma hur epilering går till på ägaren Anita Lindeberg, men skarpt läge blir det först efter invig-
ningen på fredag.  

– Epilering introduceras 
på Klippstudion

Hårlöst hos frisören

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 
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Markström

Henrik 
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Roger  
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Lars 
Staberg
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Karlsson
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Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson
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Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!

Äntligen en 3:a i Bohus! 

Snygg och fräsch 3:a i Bohus på andra våningen med balkong i söderläge! Bra 
läge nära centrum, skolor och inte minst pendeln. Fiberkabel och mycket bra 
förening. Välkommen på visning! Vån. 2/3. 65 kvm. Avg. 3.816:- 

Pris 675.000:- som utgångspris. Ring för bokad visning 3/3 och 5/3. 
Adress Byvägen 20 B. 

Bohus

Se gärna våra samtliga 44 
objekt på vår hemsida!

www.axelssonsfast.se

Besök hemsidan 

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

Bland annat fritidshus i Hålanda och tomt i Båstorp!
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GRÖNNÄS. Restau-
rangen i Grönnäs har 
genomgått en rejäl 
ansiktslyftning.

På måndag öppnar 
Grönnäs Kök & Bar.

– Jag har haft ögonen 
på detta ställe ganska 
länge. Det känns kul att 
kunna få förverkliga de 
tankar jag burit på, sä-
ger nye ägaren Razvan 
Ionescu.

Razvan, eller Rasmus som 
alla kallar honom, är ett väl-
bekant ansikte för många 
alebor då han tidigare setts 
som krögare på såväl Backa 
Säteri som Kungsgården i 
Alvhem. 

– Golfrestaurangen i 
Alvhem lämnade jag 2011. 
Sedan dess har min fru och 
jag drivit Bilias restaurang i 
Kungälv, berättar Rasmus för 
lokaltidningen.

Verksamheten på andra 
sidan Göta älv sålde han i 
oktober. Samtidigt gjorde 
han slag i saken och köpte 
rörelsen i Grönnäs.

– Redan för ett år sedan 
började jag spana in det här 
stället. Läget med den nya 
vägen och motet alldeles 
intill är suveränt. Jag har en 
produkt som jag vill utveckla 

och som inte finns någon 
annanstans i Ale. Jag har haft 
framgång i den här kommu-
nen tidigare, så varför inte 
försöka här 
i Grönnäs? 
D e s s u t o m 
bor jag all-
deles i när-
heten. För-
delarna är 
många, säger 
Rasmus.

I n l e d -
ningsvis kommer Grön-
näs Kök & Bar enbart att 
hålla öppet för frukost- och 
lunchgäster. Lunchmenyn 
kommer att bestå av traditio-
nell husmanskost.

– Det blir buffé. Det 
kommer att serveras kött, 
pasta och fisk varje dag. Där-
till bjuds det ett rikligt sal-
ladsbord, säger Rasmus.

– Eftersom jag kommer 
att finnas på plats tidigt varje 
morgon kommer jag att 
öppna upp för dem som vill 
ha frukost. Jag tänker erbjuda 
ägg och bacon, varma mackor 
med mera. I Kungälv hade vi 
väldigt många frukostgäster 
och jag hoppas få se en lik-
nande utveckling i Grönnäs.

I början av april hoppas 
Rasmus att serveringstill-
ståndet ska vara godkänt och 

klart. I samband med det drar 
kvällsverksamheten igång. 

– Jag ska ha en pubmeny, 
men även à la carte. Jag vet 

från min tid 
i Alvhem 
att det är 
ett koncept 
som fung-
erar, säger 
Rasmus som 
öppnar upp 
för trubadur-
kvällar vad 

det lider.
– Dessutom vill jag att 

idrottsintresserade alebor 
ska hitta hit för att se matcher 
i Champions Leauge och 
hockeyns slutspel. Att kalla 
detta för en engelsk pub är 
kanske att höja ribban lite väl 
högt, men folk ska känna att 
det är en varm och välkom-
nande miljö.

Razvan Ionescu har inves-
terat närmare en halv miljon 
kronor i nya köksmaskiner 
och ny interiör i matsa-
len. Väl investerade slantar 
hoppas han.

– Jag hoppas och tror att 
Grönnäs Kök & Bar ska falla 
gästerna i smaken.

Razvan Ionescu är ny ägare till restaurangen i Grönnäs. Från och med den 4 mars står 
lunchbuffén uppdukad. 

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Lokal krögare som har hittat hem igen

Grönnäs Kök & Bar öppnat

Att kalla detta för en 
engelsk pub är kanske 
att höja ribban lite väl 

högt, men folk ska känna 
att det är en varm och 

välkomnande miljö.
Razvan Ionescu

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



alekuriren  |   nummer 8  |   vecka 9  |   201320

GÖTEBORG/ALE. Återi-
gen triumferade Ale 
gymnasium på UF-mäs-
san "Våga vara egen" 
2013.

Inte nog med att 
Slaskrens UF vann 
titeln Bästa UF-företag 
så utsågs gymnasiet 
också till Årets UF-
skola. 

Dessutom kammade 
aleeleverna hem ytter-
ligare fyra priser.

Om Ale gymnasium skrällde 
högt på fjolårets UF-mässa 
"Våga vara egen" på Svenska 
Mässan, så överträffade man 
sig själv i år. 

Slaskrens UF tog hem den 
mest prestigefulla titeln av 
dem alla: Bästa UF-företag 
och får därmed representera 
Göteborgsregionen på SM 
som avgörs i Älvsjö, Stock-
holm, i början av maj. 

När Alekuriren träffade 
två av företagets represen-
tanter, Sofia Axelsson och 
Rasmus Andersson, någon 
timme innan prisutdelningen 
i fredags menade Rasmus 
att drömmen vore att hålla 
Slaskrens UF levande även 
efter att de tagit studenten.

– Drömscenariot vore att 
driva företaget vidare med 
hjälp av en investerare alter-
nativt att sälja idén. Vi har 
fått många nya kontakter på 
mässan som kan tänka sig att 
hjälpa till med produktionen.

De har uppfunnit en 
behållare för att slippa exem-
pelvis potatisskal i vasken. 
Skräpet töms sedan genom 
ett hål direkt ner i soptunnan 
eller komposten.

– Vi ville lösa ett vardags-
problem och kom fram till 
att det kan vara svårt att dra 
av matrester från tallrikarna 
i soptunnan utan att det 
hamnar utanför. 

De har slitit hårt med sin 
idé, som de har utvecklat från 
pappersskisser till färdig pro-
dukt. Dessutom tog de fram 
en ny prototyp efter respons 
från kunderna.

Årets UF-skola
I ett regn av guldskimrande 
konfetti fick företagets 

representanter springa upp 
på scenen för att ta emot 
utmärkelsen ”Årets UF-
företag” efter att prisutdela-
ren Birgitta L-Öfverholm 
från Göteborg & Co och 
Näringslivsgruppen läst upp 
juryns motivering som löd:

”Med stort engagemang och 
härligt driv, har företaget mot 
framtiden tagit stora kliv. Med 
allt från idé till produkt och 
affärsplan så vass, är företaget 
bäst i denna klass. Att lyckas 
finns för företaget ingen gräns, 
Göteborgsregionens Bästa UF-
företag är Slaskrens.”

Rasmus Andersson fick 
även ett specialpris, som 
innebär att han kommer att 
få möjlighet till personlig 
coachning av kända ledare, 
bland andra Stefan Löv-
gren.

Glädjerusen avlöste 
varandra under prisutdel-
ningen och det var en rörd 
lärarkår med Sveriges bästa 
UF-lärare 2012 Jan Rag-
narsson i spetsen, som fick 
ta emot utmärkelsen Årets 
UF-skola. I motiveringen 
nämndes bland annat sko-

lans långsiktiga UF-arbete 
med verklighetsförankrade 
uppgifter som motiverar till 
samarbeten – internationella 
såväl som regionala. Man har 
lyckats integrera entrepre-
nörskap i fler program än 
någonsin tidigare och UF-
arbetet har blivit hela sko-
lans angelägenhet, som även 
involverar kommunen och 
näringslivet.

Rekordmässa
Smartcard UF från Ale gym-
nasium har tagit fram ett 
multiverktyg med elva olika 
funktioner, allt från kniv till 
kapsylöppnare. Företagets 
vd, Fatima Rekic, kom på 
andra plats i kategorin Årets 
säljare. 

Tap On UF, som säljer en 
rolig tillsats till vattenkra-
nen, hade lagt mycket krut på 
hemsidan, vilket resulterade 
i en tredjeplats i kategorin 
Bästa webb. 

– Vi har fått bra respons 
från besökarna och en 
från UF berättade att de 
aldrig sett rinnande vatten 
i en monter förut, berättar 

Louise Paulsson, produkt-
ansvarig.

En tredjeplats blev det 
även för Gröna väskan UF, i 
Bästa hantverk. 

– Vi återvinner jeans, 
skärp, halsband, ja allt möj-
ligt från second hand, och 
gör handväskor av det. Väs-
korna är inte bara unika utan 
även miljövänliga, säger 

Sarah Abdulqader, som 
driver företaget tillsammans 
med Gabriella Gustafsson.

Ung företagsamhets 
mötesplats Våga vara egen 
på Svenska mässan den 21-22 
februari utgjorde Västsveri-
ges största UF-mässa någon-
sin. Över 300 UF-företag 
uppdelade på närmare 1200 
elever är nytt rekord. 

För Ale gymnasiums del 
blev det en riktigt lyckad 
mässa för såväl elever som 
lärare och nu väntar nästa 
stora utmaning för storvin-
narna Slaskrens UF: SM i 
Stockholm. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Ale gymnasium starkast lysande stjärnan på UF-mässan

Gjorde det igen!

Bästa UF-företag. Slaskrens UF får representera Göteborgsregionen på SM i Stockholm. Niklas Karlsson, Marcus Hansson, 
Sophia Axelsson, Rasmus Andersson och Michael Hintze tillsammans med prisutdelaren Birgitta L-Öfverholm.

Stolta lärare. Ingela Gergils-Ryd, Otto Lundell, Bodil Ahnoff, Jan Ragnarsson, Marita Elheim 
och Peter Lindberg med dottern Julia mottog med stolhet utmärkelsen Årets UF-skola.

Tap On UF. Caroline Wormdal, Louise Paulsson, Elin Jansson 
och Josef Khalaf hade rinnande vatten i montern.

Skär UF. Josefi n Nordin och Emma Larsson, två av de fyra 
medlemmarna.

Cool bed UF. Totte Albinsson, Johan Lansenheim och Robin 
Amaya tillsammans med rådgivaren Claes Andersson.

Sarah Abdulqader och Gabri-
ella Gustafsson.

Fatima Rekic blev tvåa i 
Årets säljare.
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Tisdag 19 mars, kl 18.00 
Medborgarhuset, Alafors 

Entré 60:-

Fri entré för alla under 18 år.  
Gratis fika för ungdomar, vuxna 20:-. 

Varmt välkomna!

GALNA FISKEHISTORIER – VACKRA BILDER
SPÄNNANDE FILMKLIPP – FILMSIGNERING  

Allt överskott från kvällen går till 
fiskevård och ungdomsaktiviteter.

FISKEÄVENTYR
NYTT FÖREDRAG!
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ALE. Vårens omgång av 
”Mötesplats föräldrar” 
inleds nu på måndag, 4 
mars.

Träffarna kommer att 
äga rum på biblioteken 
i Skepplanda, Surte och 
Älvängen.

– Vi har tagit fram 
teman som vi tror 
engagerar föräldrarna 
och biblioteken känns 
som en naturlig mö-
tesplats för dessa 
sammankomster, säger 
kommundietist Kristine 
Arhage.

”Mötesplats föräldrar” är 
uppdelat under två separata 
rubriker. Först blir det var-
dagsmat där Kristine Arhage 
kommer att ge mattips som 
passar familjer med barn i 
alla åldrar.

– Kanske kan det vara en 
hjälp för föräldrar att få ihop 
vardagspusslet. Jag ska tipsa 
om mat som går snabbt att 
tillaga, som är enkelt men 

samtidigt gott och nyttigt, 
säger Kristine Arhage och 
fortsätter:

– Tiden brukar vara den 
stora boven i sammanhanget. 
Av den anledningen är för-
äldrarnas planering väldigt 
viktig. Förhoppningsvis kan 
jag ge besökarna lite inspi-
ration på bra maträtter. Jag 
kommer att ha med mig 
recepthäften att dela ut.

Fånga frågor
Efter att Kristine Arhage 
har varit runt på bibliote-
ken blir det drogförebyg-
gare Thomas Berggrens 
tur att göra samma runda, 
från Skepplanda, via Surte 
och sedan till Älvängen. 
Programpunkten lyder: Om 
alkohol och droger.

– Det handlar inte om 
någon föreläsning rakt upp 
och ner, det är inte syftet. 
Istället gäller det att fånga de 
frågor och funderingar som 
finns på respektive ort. Vi 
sitter inte på alla svar, men vi 

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kommundietist Kristine Arhage och drogförebyggare Thomas Berggren är huvudpersonerna 
för ”Mötesplats föräldrar”. Första träffen äger rum på Skepplanda bibliotek nu på måndag.

Mötesplats föräldrar drar igång

NÖDINGE. Planeringen 
inför årets Festivalborg 
är i full gång.

Ett 25-tal ungdomar 
är med i förberedel-
serna.

Nathali Altamirano 
gör sitt projektarbete 
på Mötesplats Ungdom 
och är den som har fått 
i uppgift att vara med 
och utveckla Festival-
borg 2013.

Det blir sjunde året som Fes-
tivalborg arrangeras i Ale 
gymnasium. I fjol kom när-
mare 1 000 ungdomar för 
att ta del av de drogfria fest-
ligheterna då Kapten Röd 
utgjorde dragplåstret. Årets 
artist lär också bli ett affisch-
namn som heter duga.

– Vi hoppas få kontraktet 
underskrivet någon av de 
närmaste dagarna. Går allt i 
lås, så blir det fantastiskt. Det 
är ungdomarnas förstaval. 
Mer än så kan jag inte säga i 
dagsläget, förklarar Nathali 
Altamirano.

Ett ökat programutbud i 
form av discjockey och fler 
artister har efterfrågats av 
besökarna. Det önskemålet 
kommer att infrias.

– Det är viktigt att lyssna 
på ungdomarna och ta del av 

deras tankar. Vi befinner oss 
fortfarande i ett tidigt skede 
när det gäller planeringen, 
så programmet är inte helt 
spikat ännu, säger Nathali.

Arrangörsgruppen träffas 
varannan onsdag i samband 
med Mötesplats Ungdom. 
Snart ska de olika ansvars-
områdena fördelas mellan 
ungdomarna och temperatu-
ren stiger ju närmare valborg 
man kommer.

– Det är ett jättelikt 
arrangemang och det är just 
det som är utmaningen. All-
ting ska fungera när 1 000 
personer samlas under ett 
och samma tak. Det är kitt-
lande och häftigt på samma 
gång, säger Nathali.

B i l j e t t f ö r s ä l j n i n g e n 

kommer att påbörjas ons-
dagen den 3 april. Arrangö-
ren har förhoppningar om 
att kunna upprepa fjolårets 
publikrekord.

– Faller alla bitar på plats 
så är det inte alls otänkbart. 
Det känns som att arrang-
emanget utvecklas för varje 
år som går och det väcks 
nya idéer hela tiden. Nyck-
eln är att Festivalborg är en 
tillställning skapad av ung-
domar för ungdomar. Jag 
hoppas verkligen att ungdo-
marna känner att de utgör en 
viktig kugge i systemet och 
att de faktiskt kan påverka 
saker, avslutar projektledare 
Jonas Ekstrand.

JONAS ANDERSSON

Här är gänget som ska arrangera årets Festivalborg. Planeringen är i full gång och inom kort 
presenteras den artist som ska locka kommunens ungdomar till Ale gymnasium den sista 
april.

Nathali Altamirano är an-
litad som projektledare för 
Festivalborg.

– Planeringen 
igång för 
Festivalborg

Fjolårets publikrekord ska upprepas

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!

kan åtminstone lotsa föräld-
rarna vidare till rätt person, 
säger Thomas Berggren som 
kommer att ha sällskap av en 
fritidsledare när han besöker 
biblioteken.

Det är drop in till ”Mötes-
plats föräldrar” och såle-
des behövs ingen anmälan. 
Arrangören kommer att 
bjuda på kaffe och macka.

Under söndagen 11 febru-
ari hade Socialdemokratiska 
ungdomsförbundet SSU i 
Ale sitt första årsmöte på 
flera år där bland annat en ny 
styrelse valdes. 

Utöver flera nya medlem-
mar gästades årsmötet av det 
socialdemokratiska kommu-
nalrådet Paula Örn och vice 
ordförande i Utbildnings-
nämnden Dennis Ljungren. 

– SSU Ale är en av SSU-

distriktet Norra Älvsborgs 
snabbast växande föreningar. 
Det vi har kunnat konstatera 
är att allt fler ungdomar upp-
lever ett behov av att enga-
gera sig politiskt, vilket är ett 
positivt tecken i en samhälls-
utveckling med ökad ojäm-
likhet. Denna kraft med nya 
medlemmar har varit viktig 
att stödja från distriktets håll 
och därför är det nu gläd-
jande att SSU Ale startats 

upp, säger distriktsombuds-
mannen Blerta Hoti. 

Kristina Raad som valdes 
till ordförande har varit 
engagerad i SSU i flera år. 

– Jag är väldigt tacksam 
för det förtroende som jag 
har fått att axla rollen som 
ordförande och är hoppfull 
om SSU Ales framtid med 
tanke på att att fler nya med-
lemmar vill engagera sig.

❐❐❐

SSU Ales styrelse 2013: Josefi n Oscarsson, ledamot, Lina Nashabat, ledamot, Kristina Raad, 
ordförande, Batoul Raad, kassör.

Lyckat årsmöte för snabbt växande SSU
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Fjolårets publikrekord ska upprepas

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!

kan åtminstone lotsa föräld-
rarna vidare till rätt person, 
säger Thomas Berggren som 
kommer att ha sällskap av en 
fritidsledare när han besöker 
biblioteken.

Det är drop in till ”Mötes-
plats föräldrar” och såle-
des behövs ingen anmälan. 
Arrangören kommer att 
bjuda på kaffe och macka.

Under söndagen 11 febru-
ari hade Socialdemokratiska 
ungdomsförbundet SSU i 
Ale sitt första årsmöte på 
flera år där bland annat en ny 
styrelse valdes. 

Utöver flera nya medlem-
mar gästades årsmötet av det 
socialdemokratiska kommu-
nalrådet Paula Örn och vice 
ordförande i Utbildnings-
nämnden Dennis Ljungren. 

– SSU Ale är en av SSU-

distriktet Norra Älvsborgs 
snabbast växande föreningar. 
Det vi har kunnat konstatera 
är att allt fler ungdomar upp-
lever ett behov av att enga-
gera sig politiskt, vilket är ett 
positivt tecken i en samhälls-
utveckling med ökad ojäm-
likhet. Denna kraft med nya 
medlemmar har varit viktig 
att stödja från distriktets håll 
och därför är det nu gläd-
jande att SSU Ale startats 

upp, säger distriktsombuds-
mannen Blerta Hoti. 

Kristina Raad som valdes 
till ordförande har varit 
engagerad i SSU i flera år. 

– Jag är väldigt tacksam 
för det förtroende som jag 
har fått att axla rollen som 
ordförande och är hoppfull 
om SSU Ales framtid med 
tanke på att att fler nya med-
lemmar vill engagera sig.

❐❐❐

SSU Ales styrelse 2013: Josefi n Oscarsson, ledamot, Lina Nashabat, ledamot, Kristina Raad, 
ordförande, Batoul Raad, kassör.

Lyckat årsmöte för snabbt växande SSU
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Försäljning av bostadsområde 
i Kronogården, Älvängen
BoKlok Housing AB har byggt mer än 5000 bostäder i Sverige.  
Nu söker vi köpare av ett färdigprojekterat bostadsområde för 
upplåtelse av hyresrätter. Området innehåller 36 lägenheter 
(12 st 2 RoK, 12 st 3 RoK och 12 st 4 RoK) med utvändiga  
komplementbyggnader och 47 parkeringar.

Total bostadsyta: 2433 kvm
Tomtyta ca: 8400 kvm
Uppvärmning: Fjärrvärme inkl FTX
Tillträde ca: Maj 2014
Pris:  50 miljoner kr/bud

Kontakta Martin Johansson på tel 010-448 47 04 senast 27 mars 2013.  

Välkommen till Konradssons Kakels stora…

tjejkväll
7 mars kl 18.30

…njut av Italien

MÖLNDAL (EKLANDA)JOLENGATAN 21B 031-86 89 60

Läs mer på www.konradssons.com eller på www.facebook.com/konradssonskakel

KÖP BILJETT PÅ: Konradssons Kakel (Mölndal) , RBL (Frölunda torg) eller Elixia (Sisjön)

PRIS: 150 KR, OBS! BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER

Glenn Strömberg

KAKEL & INREDNING  |  MODE  |  MAT

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

 

Hemtjänst för datorer
BOHUS. Ale kommun 
arrangerade ett eget 
Draknäste och lät UF-
företagen i Ale gymna-
sium presentera sina 
affärsidéer inför en 
lokal jury.

I samband med fru-
kostmötet på Klädkäl-
laren i onsdags fi ck 
Dobis Datorservice UF 
mottaga förstapriset.

2000 friska riksdaler.

Inför årets UF-mässa i Göte-

borg arrangerade Ale gym-
nasium ett tillfälle för UF-
företagen att öva sin presen-
tationsteknik. Inför en jury 
bestående av bland andra 
företagare från Ale kommun 
fick de också ta emot kon-
struktiv kritik.

Dobis Datorservice 
beskriver sin verksamhet 
som hemtjänsten är för äldre, 
fast deras målgrupp är dato-
rer.

– Idag finns det en dator i 
nästan varje hem, men alla är 

inte alltid överens med dem. 
Vi tillhör generationen som 
är uppväxta med dem och  
kan dem utantill. Det är bara 
att slå oss en signal så rycker 
vi ut, marknadsför vd Oskar 
Jangtoft företaget.

På frukostmötet inför 130 
företagare fick de ta emot en 
prischeck om 2000 kronor 
från Ale kommun för sin 
utmärkta presentation under 
draknästet.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Vinnare! Dobis Datorservice UF vann förtroendet hos juryn för Ales lokala draknäste och 
belönades med 2000 kronor från Ale kommun. Pontuz Aronsson, David Ahl, Johan Kjelltoft 
och Oskar Jangtoft. Saknas på bild gör Gentian Gashi.



Inklusive syntest 
Båge • Fodral

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

Västra gatan 68, Kungälv 
Tel 0303-101 58

Enkelslipade   400:-

Fr 800:-Dubbelslipade

Fr 1.800:-Progressiva

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

Mån–fre10–18, lör 10–15 
www.forex.se

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

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

F.d. Boutique Nilla & Herrcity

VÅRNYHETER I BUTIKEN
TILL HONOM  REDGREEN, MEYER, SUNWILL, OSCAR JACOBSON,  

OSCAR of SWEDEN, CALIDA, CLIPPER.

TILL HENNE  ZORBÉ, MOLLY- JO, TONI JEANS, MIRAKELJEANS N.Y.D.J.,  
OUI, SKOVHUUS, JOFOMA, STEILMANN, FALKE.

Västra Gatan 60, Kungälv, 0303-20 76 60

Öppet: 26/2 kl 07-20,  27/2 kl 10-19, 
28/2 kl 10-20  GULDKVÄLL

Extraöppet på sönd 3/3 kl 11-15

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

Bowla och ät gott hos oss!
Vi har fullständiga rättigheter

Alla kan slå en strike!

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

 www.nordmannabowling.se

Torsdag 28 februari

Kl 18-20Välkomna till centrum och våra kvällsöppna butiker 
som står redo att bistå just dig med fantastisk service.

Kungälvs centrumbutiker håller extra öppet
mellan kl. 18.00-20.00 för Dig!

Margrethe-set
8 delar

Skålset med lock
0,75 liter
1,5 liter
2,0 liter
3,0 liter

TEL 0303-166 75
VÄSTRA  GATAN 71 • KUNGÄLV  • VARDAGAR 10-18 • LÖRDAG 10-15
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399:-

Ord pris 815:-

Design Sigvard Bernadotte

VÅRENS 
NYHETER 
ÄR HÄR!

Södra Gränden 1, KUNGÄLV Telefon 100 34
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Värmedagar hos Stures Spisar
2-3 mars kl 10-14 i Alafors

Kaminer för varje hem
MADE IN SWEDEN       M

A
D
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STRÅLANDE
tider för dig som vill

SPARA

Gäller t o m 8 mars 2013

SPARA 
upp till 
4.000:-

Alla kampanjmodellerna 
hitta r Du på 

www.contura.se

CONTURA 660T
Ord. pris från 27.100:-

JUST NU från 23.180:-

Spara 
3.920:-

CONTURA 35T
Ord. pris från 32.900:-

JUST NU från 29.900:-

Spara 
3.000:-

Världens mysigaste eluppror. 

Pris från 10.490 kr  

(ord. pris från 11.990 kr).

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

keddy.se

Kamin ILD 1 till 
marstugan eller villan

• Effekt 3-8 kW
• Verkningsgrad 86%
• Vedlängd 30 cm
• 5 års garanti

Priset är efter ROT avdrag och 
med max 4 meter skorsten

KOMPLETT 
inkl kamin, skorsten 

& installation  

NU 25.000:-
inkl moms.

STURES 
SPISAR AB

Tel. 0303-74 98 98, 0730-64 89 00 
Lunnavägen 6, Alafors 

e-post: lars@sturesspisar.se 

www.sturesspisar.se

NOL. Med bara några 
månader kvar till bad-
säsongen börjar det bli 
trångt på gymmen.

Att komma i form 
med hjälp av en per-
sonlig tränare blir allt 
vanligare och Malin 
Josefsson på Sportlife 
i Nol, menar att det lig-
ger i tiden att investera 
i sin hälsa. 

– Veckorna efter nyår och 
efter semestern är det som 
mest folk i gymmet. Sedan 
blir det ofta en liten ned-
gång vid den här tiden kring 
början av mars, men snart går 
det upp igen när alla ska börja 
träna inför sommaren, säger 
Malin Josefsson. 

Som personlig tränare 
träffar hon alla sorts männ-
iskor – allt från nybörjare 
som vill komma igång till täv-
lingsidrottare som behöver 

en extra push. Att vara upp-
märksam och ha förmågan att 
känna in människor är därför 
värdefulla egenskaper. 

– Man får gå utanför sin 
egen karta och tänka på att 
alla kanske inte ens vet vad 
kolhydrater och proteiner är 
och hur de påverkar kroppen. 

Från att ha varit något av 
en exklusivitet är det numera 
inte ovanligt att vem som 
helst tar hjälp av en personlig 
tränare för att nå sina mål. 

– Det är viktigt att ha en 
målbild när man börjar, att 
veta vad man vill uppnå med 
sin träning och det kan vara 
allt från att komma i favorit-
jeansen till att springa maran. 
För ett tag sedan hade jag en 
dam som bokade PT-timmar 
för att få hjälp med avslapp-
ning och stretching och hon 
var jättenöjd. För mig är alla 
önskemål lika viktiga, säger 
Malin.

Hållbara förändringar
Många av klienterna hon 
träffar är nybörjare som vill 
få hjälp med att komma igång 
och lägga upp en hälsosam 
livsstil. 

– Man kan inte tro att man 
ska bli vältränad på en vecka 
utan det gäller att göra håll-
bara förändringar. Många vill 
gå ner i vikt och jag kan ge 
dem en matsedel som gör att 

de går ner, men förstår man 
inte varför och hur det funge-
rar så kommer man att gå upp 
igen. Jag skulle till exempel 
aldrig sätta någon som är helt 
frisk på en jättesträng diet, 
för det är inte hållbart i läng-
den. Är det däremot så att 
man snabbt behöver gå ner, 
kanske inför en operation, då 
är det en annan sak. Jag utgår 
alltid från personens mål och 
ger redskap för att kunna nå 
dit, men jobbet får man göra 
själv.

Funktionell träning
Fortfarande är det den funk-
tionella träningen, med fokus 
på den egna kroppen som 
redskap, som dominerar. 

– Jag skulle inte kalla det 
trend utan snarare fakta, 
eftersom man vet att kombi-
nation av styrka och smidig-
het är den bästa träningsfor-
men. Så det kommer alltid att 
finnas.

Att allt fler väljer att lägga 
lite extra pengar på personlig 
träning tror Malin Josefsson 
är ett tecken i tiden. 

– Det hänger nog ihop 
med att man överlag lägger 
mer pengar på sig själv. Man 
har bara en kropp som man 
ska bära runt på resten av 
livet, så det gäller att ta hand 
om den. 

JOHANNA ROOS
Människokännare. Som personlig tränare möter Malin alla sorts människor med olika trä-
ningsmål – allt från att komma i smaljeansen till att springa maran. 

– Allt fl er kommer i form med personlig tränare

Träning i tiden

MALIN JOSEFSSON
Ålder: 23 Fyller 24 i mars
Bor: Kungälv
Gör: Personlig tränare, instruktör, 
kostrådgivare, hälsokonsult och 
receptionist på Sportlife i Nol
Intressen: Träning, hälsa och 
umgås med vänner
Tränar helst: Crossfi t, men även 
löpning, spinning och funktionell 
träning.

Peppar. Funktionell träning med den egna kroppen som redskap 
menar Malin Josefsson, personlig tränare på Sportlife i Nol, är 
en effektiv träningsmetod som är här för att stanna. Här till-
sammans med kollegan Anna Smedberg. 
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ning och stretching och hon 
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kanske inför en operation, då 
är det en annan sak. Jag utgår 
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ger redskap för att kunna nå 
dit, men jobbet får man göra 
själv.

Funktionell träning
Fortfarande är det den funk-
tionella träningen, med fokus 
på den egna kroppen som 
redskap, som dominerar. 

– Jag skulle inte kalla det 
trend utan snarare fakta, 
eftersom man vet att kombi-
nation av styrka och smidig-
het är den bästa träningsfor-
men. Så det kommer alltid att 
finnas.

Att allt fler väljer att lägga 
lite extra pengar på personlig 
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– Det hänger nog ihop 
med att man överlag lägger 
mer pengar på sig själv. Man 
har bara en kropp som man 
ska bära runt på resten av 
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om den. 

JOHANNA ROOS
Människokännare. Som personlig tränare möter Malin alla sorts människor med olika trä-
ningsmål – allt från att komma i smaljeansen till att springa maran. 

– Allt fl er kommer i form med personlig tränare

Träning i tiden

MALIN JOSEFSSON
Ålder: 23 Fyller 24 i mars
Bor: Kungälv
Gör: Personlig tränare, instruktör, 
kostrådgivare, hälsokonsult och 
receptionist på Sportlife i Nol
Intressen: Träning, hälsa och 
umgås med vänner
Tränar helst: Crossfi t, men även 
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Peppar. Funktionell träning med den egna kroppen som redskap 
menar Malin Josefsson, personlig tränare på Sportlife i Nol, är 
en effektiv träningsmetod som är här för att stanna. Här till-
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Kampanjerbjudanderna gäller på ordinarie pris gäller t.o.m. 8:e mars och kan ej 
kombineras med andra erbjudande. Vi reserverar oss för ev. tryckfel.

ALLT VI SÄLJER 
KAN VI 

INSTALLERA!
Välkomna in och fynda!

MASSOR AV 
KAMPANJERBJUDANDE!

ÄVEN LÖRDAGSÖPPET 2 MARS KL 10-14

BLANDARE
PÅ KÖPET!
Just nu ingår en blandare från INR
när du köper valfri möbel från Aspen.

Erbjudandet gäller vid köp av en komplett möbel (underskåp + tvättställ + spegelskåp/spegel) 
från valfri möbelserie. Gäller t.o.m. 31 augusti 2013 och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

25% 
på allt kakel, 

klinker och mosaik 
från Bricmate

T.ex. Vit blank eller vit matt 
25x40 kakel platta 149:-/m2

Takdusch 
160cc 
Nu 5295:- 
Ord. 7495:-

Tvättställsblandare 
vattenfall  
Nu 1495:- 
Ord. 1995:-

20% 
på hela 

Tapwells 
sortiment

20% 
på INR:s 

sortiment

20% 
på hela 

Dansanis 
sortiment

20% 
på hela 
Svedbergs 
sortiment

20% 
på hela 
Vedums 

sortiment

Månd-torsd 09-18
Fredag09-16

Lunchstängt 12-13
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www.bat t reb i l . se

Bättre BilAuktoriserad återförsäljare av 
nya person- & transportbilar

FRI LÅNEBIL VID BOKAD SERVICE

GÖR-DET-SJÄLV-TVÄTT

RÄNTEFRI AVBETALNING I BIL- & DÄCKVERKSTAD

Lätt att göra rätt
hos oss på Bättre Bil

• FULLSERVICEVERKSTAD
• 4-HJULSINSTÄLLNING
• AC-SERVICE & REPARATOINER
• DÄCKVERKSTAD
• DÄCKHOTELL

PERSON- & TRANSPORTBILAR

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

DAMMEKÄRR. Inte 
mycket kan stoppa 
skidveteranerna Göran 
Andéasson, Claes-Gö-
ran Claesson och Leif 
Abrahamsson.

Ett 30-tal gånger har 
de åkt Vasaloppet och 
på söndag har det blivit 
dags igen att ge järnet 
de nio milen mellan 
Sälen och Mora.

– Det fina är att man håller 
sig frisk eftersom man måste 
vara vältränad. Det krävs 
mycket styrka i hela kroppen 
för att orka och det räcker 
inte med att träna sådär lite 
halvt, säger Leif Abrahams-
son, nyss fyllda 76.

I år åker han sitt 30:e vasa-
lopp och kan från och med 
nästa år titulera sig veteran.

Tillsammans med klubb-
kamraterna i OK Alehof 
Göran Andréasson, 73 och 
Claes-Göran Claesson, 65 
tränar han nu för fullt i Dam-
mekärrs skidspår, som tack 
vare konstsnön håller sig fina 
även i töväder. 

Sommartid är det rullski-
dor som gäller och den hårda 
träningen ger resultat. 

– Man försöker alltid 
förbättra sin tid och visst är 
det lite tävling sinsemellan i 
klubben, säger Claes-Göran. 

Mycket förväntan
Det är inte bara skidåk-
ningen i sig som lockar vete-
ranerna att delta i Vasaloppet 
år efter år. 

– Det är en väldigt bra 
stämning som man dras med 
i. Mycket förväntan ligger 
i luften vid starten då alla 
skidåkare står och väntar och 
det rasslar bland skidor och 
stavar, säger Leif. 

Efter nio mil i skidspå-
ren är man rätt mör i krop-
pen och när klockstapeln vid 
målet i Mora uppenbarar sig 
infinner sig en stor lättnad.

– Jag ser ingen njutning 
alls med själva loppet, men 
efteråt däremot. Då sitter 
det fint med en kall öl efter 
duschen, säger Claes-Göran. 

Numera är varje tävlings-
deltagare utrustad med ett 
digitalt chip runt foten som 
gör att de går att följa via 
datorn eller mobilen. Man 
kan räkna ut ungefärlig tid 
för målgång och efteråt får 
man en kurva över sitt lopp. 

– Det går minsann inte att 
smyga, säger Göran.

De tycker att det är synd 
att inte fler ungdomar intres-
serar sig för längdskidåk-
ning, något de tror grundar 
sig i ett allt större utbud av 
andra aktiviteter.

– Förr fanns det inte så 
många sporter att välja på 

och det man gjorde på vin-
tern var att åka längdskidor. 
Vintrarna var också mer 
rejäla förr, säger Leif.

Nu håller gänget från OK 
Alehof tummarna för att de 
får vara friska och krya fram 
tills på söndag då hårdträ-
ningen sätts på prov, men lite 
krämpor har aldrig stoppat 
veteranerna tidigare…

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Vasaloppet innebär friskvård hela året

Veteranerna laddar upp

NÖDINGE. Sol, några 
minusgrader och per-
fekta spår.

Förutsättningarna 
var de bästa tänkbara 
när Barnens Vasalopp 
ägde rum i söndags.

Ett 40-tal deltagare 
stod beredda när star-
ten gick klockan 13.

Det blåste kallt på sina håll, 
men faktum var att skogen 
runt Dammekärr skyd-
dade åkarna från den isande 
vinden. Arrangörerna i OK 
Alehof hade egentligen 
inget att klaga på denna sista 
februarisöndag, veckan före 
den riktiga Vasaloppsstarten.

Låt vara att Barnens Vasa-
lopp bara mätte drygt 600 
meter, för många blev det 
ändå en kraftmätning utöver 
det vanliga. Mycket var att 
känna igen från det ”riktiga” 

arrangemanget i Dalarna. 
Alehof hade skyltar där start-
platsen var märkt med Sälen 
och målet Mora. Givetvis 
fanns det blåbärssoppa att 
tillgå för dem som önskade.

Åldern på de tävlande 
varierade och några behövde 
lite hjälp av mamma eller 
pappa för att ta sig runt den 
utstakade slingan. Andra för-

äldrar stod vid sidan av spåret 
och hejade på de sina. 

Efter målgång förära-
des samtliga deltagare med 
medalj som belöning för sin 
prestation.

Starten har just gått för Barnens Vasalopp i Dammekärr.

Rasmus och Klara Persson pustar ut efter loppet.

Barnens Vasalopp bjöd på fi nt skidföre

I DAMMEKÄRR

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Förväntansfulla skidveteraner. OK Alehofs Göran Andéasson, 
Claes-Göran Claesson och Leif Abrahamsson tränar året om 
inför Vasaloppet och på sommarhalvåret är det rullskidor 
som gäller.
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*Gäller Swift 1,2 Comfort 3d t.o.m. 31/3 2013. Blandad körning 5,0 l/100 km. CO2 116 g/km. 36 månader/ 
1.000 mil/år, rörlig ränta, garanterat restvärde. Leasing inkl. moms. Övermilsdebitering vid längre körsträcka. 
3 års vagnskadegaranti, 3 års assistans & 12 års rostskyddsgaranti. Bilen på bilden är extrautrustad.

ORDSPRÅK FRÅN FJÄRRAN ÖSTERN

PRIVATLEASA EN 
SUZUKI SWIFT
FRÅN 1.598: /MÅN. O:  KONTANT.*

VI HAR SUZUKI FULLSERVICEVERKSTAD MED FRI LÅNEBIL VID SERVICE. VÄLKOMMEN! 

Orrekulla Industrigata.12, Hisings Kärra, Tel. 031-570320, 
www.gotecarlsson.se, Mån-Fre 9-18, Lör 11-15

I Sverige är det lagom. 
Lagom och rättvist. 
Gång på gång toppar 

vi listan över världens mest 
jämställda länder, något vi är 
väldigt stolta över. 

Här gör vi så lite skill-
nad på könen att vi måste 
uppfinna ett nytt ord för att 
bevisa hur jämställda män 
och kvinnor är. Här säger 
vi hen.

Hur kommer det sig då 
att jag var och varannan dag 
lägger ifrån mig morgon-
tidningen med en klump i 
magen och en känsla av att 
ha blivit lurad? Lurad att tro 
att jag kan känna mig trygg. 
Lurad att tro att maktstruk-
turer inte finns. Lurad efter-
som jag så gärna vill tro att 
vågskålen står jämnt. 

I ett avsnitt av SVT:s 
Uppdrag granskning i 
början av februari berättade 
flera kvinnliga journalister, 
bloggare, nyhetsankare och 
samhälldebattörer om det 
hat de utsätts för på inter-
net. Med hot om mord och 
våldtäkter ska de tystas ner 

– inte främst för vad de gör 
eller tycker utan för att de är 
kvinnor med makt. Hoten är 
personligt riktade och ofta 
av sexuell karaktär. 

Det här är ett direkt hot mot 
demokratin och yttrande-
friheten, som är två av de 
viktigaste stöttepelarna i ett 
väl fungerande samhälle. 

Hur kan det få vara så här 
i världens mest jämställda 
land år 2013?

Vad som är värre än hoten 
om våldtäkt är då det verkli-
gen händer och varje vecka 
rapporteras det om nya 
överfall. Ingen kan undgå 
att ta del av nyhetsinslagen 
och tidningsrubrikerna och 
många kanske knappt rea-
gerar, men för varje våldtäkt 
som sker tar jämställdheten 
ett steg tillbaka då rädslan 
får fäste, sprider sig och 
begränsar friheten – inte 
bara för kvinnorna som 
drabbas utan även för många 
andra i omgivningen. Våld-
täkter har i alla tider använts 
som ett maktmedel och man 

Bohus IF Friidrott är högst 
delaktig i Inomhus-EM i 
form av att vi har åtta volon-
tärer som ska hjälpa till att 
säkerställa olika saker under 
dessa fyra tävlingsdagar. 
Vi har en domare i form av 
Marthin Krantz, vi har två 
som ska jobba med doping 
(Christina Hedman och 
Helene Elfstigen), i säker-
hetsteamet har vi Ahmed 
Magan, Anneli Menader, 
Frida Hedman (grupp-
ledare) och Per Carlsson 
(gruppledare), i den viktiga 
funktionen ackreditering har 
vi Eva Dahl.

I London-OS så gick man 
ifrån att ha modeller som bar 

fram priser och blommor 
till pristagarna och istället 
hade man eldsjälar som man 
ville lyfta fram för deras 
goda insatser inom idrotten. 
Inomhus-EM i Göteborg 
kommer att använda sig 
av samma koncept och har 
valt ut elva eldsjälar inom 
friidrotten i Göteborg och 
en av dessa är VAKNA-pris-
tagaren 2012: Per Carlsson 
från Bohus IF Friidrott. 

Nu hoppas vi på många 
härliga idrottsliga fram-
gångar under Inomhus-EM 
och vi hoppas att ni följer 
tävlingen live eller via TV.

Bohus IF Friidrott

Bohus IF ska vara med 
på Inomhus-EM i friidrott

BESÖK VÅR HEMSIDA
SURTEFORMVERKSTAD.SE

Komplett
mekanisk verkstad

Du når oss på

Surte formverkstad tillgodoser alla 
behov av bearbetade detaljer i de 
vanligaste materialen. 

På vår hemsida får ni en överblick över våra 
tjänster, kompetenser och mycket mer. 

031-98 01 60 el. 0706-89 25 54
info@surteformverkstad.se

kan undra när det ska vara 
nog. Hur många fler kvinnor 
ska bli berövade på sitt liv, 
sin trygghet och sin sexu-
alitet på grund av att någon 
annan ska få sitt maktbegär 
stillat?

Att diskutera kring jäm-
ställdhet och feminism är 
inte helt okomplicerat och 
jag undrar ofta vad det är 
som är så provocerande. 
Inte sällan övergår samtalet 
i en låghumordiskussion om 
utseende och kroppsbehå-
ring, som om det skulle ha 
med strävan efter att skapa 
ett rättvist samhälle att göra. 
Plötsligt har hela skutan 
kantrat och man är tillbaka 
på ruta ett, just som jag 
började inbillade mig att vi 
faktiskt sitter i samma båt. 

Fortfarande finns det 

mycket att jobba på och det 
gäller att vara uppmärksam 
på vilka signaler vi sänder 
ut, framför allt till unga 
som håller på att formas. Vi 
måste vara medvetna om de 
attityder och jargonger som 
används och varifrån de här-
stammar. Skapar de vingar 
eller vingklipper de? 

Om vågskålen hade stått 
jämnt hade inte löneskill-
naden mellan kvinnor och 
män varit 14,1 procent, 
vilket innebär att räknat på 
en arbetsdag mellan 8 och 
17 jobbar kvinnor gratis från 
klockan 15.52. 

”15.51-rörelsen”, som 
drogs igång förra året av 
fackliga organisationer, kvin-
norörelsens organisationer 
och de partipolitiska kvin-
noförbunden, har nu bytt 

Krönika

Vågskålarnas välsignade land

Nytt och begagnat! Kanonpriser!
Kungälv, Kareby. Tel. 0303-22 20 01
Öppet Mån-fred 10-18, Lördag 11-15

www.karebybil.se

Köp din bil i Kareby
Audi A6 3,0 TDI Quattro Tiptronic -08  209.900 kr 
Audi RS4 Avant -07  275.000 kr 
BMW 123 D M-Sport 204hk -08  164.900 kr 
BMW 520 I Sedan -05  69.900 kr  
BMW 635 D M-Sportpaket -08  298.000 kr 
Citroën C1 1,0I SX 5-dörr -07  44.900 kr  
Ferrari 355 Targa cab Gts -98  479.900 kr 
Fiat 500 1,2 3-DR  Acc -11  94.900 kr 
Fiat Strada 1,3 D Adventure -07  44.900 kr 
Ford Fiesta 1,6 TDCI -10  92.900 kr 
Ford Focus 2,0 GHIA Kombi -00  9.900 kr  
Hyundai Coupe 2,0 2-DR -04  59.900 kr 
Hyundai Getz 1,3 GLS Sport -05  39.900 kr 
Hyundai Getz 1,5 CRDI 5D drag -07  64.900 kr 
Hyundai i30 1,6 CRDI CW -10  104.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDI EX -08  89.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDI EX Premium Edition -12 144.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDI EX SW Komfort -11  139.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDI SW Komfort -08  89.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 Crdi ECO -08  79.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 Crdi ECO SW -10  129.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 EX CRDI SW Komfort -10  129.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 EX CRDI SW Komfort  -11  138.500 kr 
Kia Cee´d 1,6 GDI EX 5-Dr Komfort -13  159.900 kr 
Kia Magentis 2,0 CRDI EX Acc/drag -06  69.900 kr 
Kia Optima 1,7 CRDI Komfort -12  229.900 kr
Kia Picanto 1,1 ECO EX Sport 5-dörr -10  74.900 kr 
Kia Picanto 1,1 ECO Sport -10  74.900 kr 
Kia Picanto 1,1 EX ECO Komfort -11  79.000 kr  
Kia Rio 1,4 CRDI EX Komfortpaket -12  149.900 kr 
Kia Rio 1,4 EX ECO Komfort -12  118.900 kr 

Kia Sorento 2,2 PP Aut 7-sits -12  297.900 kr 
Kia Soul 1,6 EX CRDI Komfort -12  159.900 kr  
Kia Venga 1,4 CRDI ECO EX Komfort -10  114.900 kr 
Lincoln Navigator LIMO 10m -98  275.000 kr  
Mazda BT-50 2,5D Double Cab 4X4 -08  120.000 kr
Mitsubishi Lancer 1,6 Kombi -06  59.900 kr 
Mitsubishi Lancer 1,8 Sportback -09  89.900 kr 
Mitsubishi Lancer Evolution X -11  294.900 kr 
Mitsubishi Outlander 2,4 Intence -06  84.900 kr 
Mitsubishi Pajero 3,2 DI-D Automat -03  79.900 kr
Mitsubishi Lancer 1.8 Business -08 89.900 kr 
Nissan Micra 1,2 Visia 5-dörrar -10  67.500 kr 
Nissan Navara 2,5 DCI Double Cab -06  89.900 kr 
Peugeot 5008 1,6 HDI-10  154.900 kr
Peugout 307 combi 1.6 aut -05  39.900 kr 
Renault Laguna III 2,0 Touring -09  98.900 kr 
Saab 9-3 2,0T SE -99  9.900 kr 
Saab 9-3 2,8 V6 Aero Sportcombi -09  129.900 kr  
Saab 9-5 2,0T SE Kombi -00  12.900 kr 
Saab 9-5 Aero Aut Sportcombi -05  74.900 kr 
Scania T93 -92   112.375 kr 
Skoda Roomster 1,9 TDI -08  69.900 kr  
Toyota Corolla 1,6 5-Dörr Acc -05  59.900 kr 
Toyota Corolla Verso 1,8 Automat -10  159.900 kr 
Toyota Yaris 1,4D-4 / 5-D -09  98.900 kr 
Toyota iQ Automat -09  74.900 kr 
Volkswagen Polo 1,6I  -98  9.900 kr  
Volkswagen Scirocco 1,4 TSI Sport -09  129.900 kr 
Volkswagen Touareg 3,0 V6 TDI Aut -08  199.900 kr 
Volvo S80 D5 185HK Momentum -08  133.900 kr
Volvo v50 2.0d -07  94.900 kr 

namn till ”15.52-rörelsen” 
eftersom det gjorts framsteg 
och kvinnor nu jobbar en 
minut mindre gratis. 

Med lika könsfördelning 
på de högsta beslutspositio-
nerna hade man förmod-
ligen hittat andra sätt att 
spara pengar på än att göra 
nedskärningar inom typiska 
kvinnoyrken, som exempel-
vis förlossningsvården, där 
såväl barnmorskornas som 
kvinnors och barns hälsa 
äventyras när resurserna 
minskar. Att man inte kan 
se att det är bland det vik-
tigaste vi har i samhället 
gör mig både ledsen och 
frustrerad.

Vi har kommit långt 
i Sverige när det gäller 

jämställdhet – längst i värl-
den, men framme… det är 
vi inte.
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Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller avtal. Bränsleförbrukning blandad körning 4,3–7,4 l/100km. CO2 utsläpp blandad körning 114–174 g/km. Miljöklass Euro 5. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. 5 års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti 
+ 3 års förlängd garanti. Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 10 000 mil på fem år. 

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

års
nybils-
garanti

INTE EN I MÄNGDEN

HELT NYA OPEL MOKKA!  Från 179 900 kr

Finansieringsränta

4,95%
Vinterhjul på köpet!

Värde 9 900 kr.

Erbjudande!

Komfortpaket 5 900 kr
Ord pris 9 900 kr

Finansieringsränta

4,95%Vinterhjul på köpet!

Värde 9 900 kr.

Opel Astra toppar redan DEKRA:s kvalitetsrap-
port över begagnade bilar, en rapport baserad 
på över 15 miljonerinspektioner av mer än 230 
olika bilmodeller. Nu vrider vi upp nivån ytterli-
gare med vår nya Astra. 

NYA OPEL ASTRA

www.kongahallabil.se

Vi bjuder på Komfortpaket Plus (värde 10.900 kr) med bl a: 
Tvåzons klimatanläggning, Uppvärmd läderratt med automatisk 
farthållare och radiokontroller på ratten, färddator, justerbart 
lastgolv(endast 5dr), läslampor bak och upplysta sminkspeglar.

Astra 1.6 Enjoy 115 hk:

Från 169 900 kr
Kombi tillägg endast 8 000 kr.

Skoda Citigo är tjeckernas 
sjunde modell som är tänkt 
att locka unga köpare. Men 
för att inte stänga några 
dörrar tillägger Skoda att 
bilen även ska charma den 
äldre generationen, vilket 
känns rätt så givet med tanke 
på att det är där pengarna 
finns. Men varför ska man då 

välja just Skoda Citigo?
Bilarna är lika som bär 

och det som skiljer dem åt 
är egentligen inte så mycket 
mer än grill, strålkastare 
och emblem. Lådformen 
är påtaglig och exteriören 
extremt anonym. 

Inredningen präglas av 
en stilren instrumentpanel 

med enkla, tydliga knappar 
och reglage. Citigo kommer 
att finnas med såväl tre- som 
fem dörrar, den sistnämnda 
kostar 2 800 spänn extra men 
det är utan tvekan värt slan-
tarna för att slippa trixet med 
att ta sig in i baksätet. När du 
väl placerat baken är kom-
forten mycket god och man 
sitter utmärkt såväl fram som 
bak. 

Bagageutrymmet sväl-
jer 251 liter men fäller vi 
ryggstödet så får hela 951 
liter plats, vilket är mer än 
godkänt för en bil som har 
356 centimeter mellan stöt-
fångarna. Men trots den 
lilla kupén finns det gott om 
utrymmen att lägga prylar, 
plus en fiffig krok att hänga 
handväskan på.

Låga utsläpp
Under huven erbjuds trecy-
lindriga bensinmotorer på 
antingen 60 eller 75 hästkraf-

ter. Det är samma maskiner 
som arbetar i Seat Mii och 
Volkswagen Up. Vi provkör 
minstingen som dricker 0,45 
liter milen, klarar sprinten 
till hundra på 14,4 sekunder 
och toppar 160. 

Om du kombinerar 
motorn med Skodas Green-
Tec-teknik som exempelvis 
har start/stopp-teknik och 
lågfriktionsdäck så kryper 
förbrukning och utsläpp ner 
till 0,41 liter milen och kol-
dioxidutsläppet till 96 gram 
per km. Vill du hellre ”gasa 
för miljön” så finns en motor 
på 68 hästar som drivs med 
biogas/naturgas. Grund-
priset startar från 102 800, 
vilket betyder att Citigo 
prismässigt hamnar i mitten 
av trillingskaran. Det känns 
lite märkligt med tanke på 
att Skoda marknadsförs som 
koncernens prispressare!   

STAFFAN SWEDENBORG
JOHANNES GARDELÖF

SKODA CITIGO AMBITION 1,0
Motor: 3-cyl bensinmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar och 
fyra ventiler per cylinder. Max effekt: 
60 hk vid 5 000 varv/minut. Max 
vridmoment: 95 Nm mellan 3 000-4 
300 varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, 
framhjulsdrift. 5-växlad manuell. 
Fjädring: Skruvfjädring. Fram: 
fjäderben med undre triangellänkar 
och krängningshämmare. Bak: 
halvstel axel. 
Styrning: Kuggstång med elek-
tromekanisk servo. Vändcirkel 9,8 
meter.
Bromsar: Ventilerade skivor fram 

och trummor bak. ABS. ESP.
Mått/vikt: (cm/kg) Axelavstånd 242, 
längd 356, bredd 164, höjd 148. Tjäns-
tevikt 854. Bränsletank 35 liter. 
Prestanda: Toppfart 160 km/h. Ac-
celeration 0-100 km/h 14,4 sek.
Förbrukning/miljö: 4,5 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
105 g/km. 
Pris: 102 800 kronor. 
Plus för: Samma citybil som Volks-
wagen Up, snål förbrukning, låga 
utsläpp, generös standardutrustning 
och bra grundpris
Minus för: Borde varit billigast i 
trion och snåla garantier

Sista trillingen ut
Siffran tre är heligt i många kulturer och nu tycks 
även bilbranschen ha drabbats av treenighet med 
Volkswagen-koncernen i spetsen. 

Först ut var Volkswagen Up, kort därefter pre-
senterades Seat Mii och nu är det således dags 
för den sista trillingen att göra debut, nämligen 
Skoda Citigo. 

Bilarna liknar varandra på pricken och för att 
undvika syskongnabb hade det måhända varit 
smartare att bara tillverka en modell. 

Men det sägs ju att alla goda ting är tre!

Skoda Citigo Ambition 1,0.
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Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller avtal. Bränsleförbrukning blandad körning 4,3–7,4 l/100km. CO2 utsläpp blandad körning 114–174 g/km. Miljöklass Euro 5. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. 5 års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti 
+ 3 års förlängd garanti. Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 10 000 mil på fem år. 

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

års
nybils-
garanti

INTE EN I MÄNGDEN

HELT NYA OPEL MOKKA!  Från 179 900 kr

Finansieringsränta

4,95%
Vinterhjul på köpet!

Värde 9 900 kr.

Erbjudande!

Komfortpaket 5 900 kr
Ord pris 9 900 kr

Finansieringsränta

4,95%Vinterhjul på köpet!

Värde 9 900 kr.

Opel Astra toppar redan DEKRA:s kvalitetsrap-
port över begagnade bilar, en rapport baserad 
på över 15 miljonerinspektioner av mer än 230 
olika bilmodeller. Nu vrider vi upp nivån ytterli-
gare med vår nya Astra. 

NYA OPEL ASTRA

www.kongahallabil.se

Vi bjuder på Komfortpaket Plus (värde 10.900 kr) med bl a: 
Tvåzons klimatanläggning, Uppvärmd läderratt med automatisk 
farthållare och radiokontroller på ratten, färddator, justerbart 
lastgolv(endast 5dr), läslampor bak och upplysta sminkspeglar.

Astra 1.6 Enjoy 115 hk:

Från 169 900 kr
Kombi tillägg endast 8 000 kr.

Skoda Citigo är tjeckernas 
sjunde modell som är tänkt 
att locka unga köpare. Men 
för att inte stänga några 
dörrar tillägger Skoda att 
bilen även ska charma den 
äldre generationen, vilket 
känns rätt så givet med tanke 
på att det är där pengarna 
finns. Men varför ska man då 

välja just Skoda Citigo?
Bilarna är lika som bär 

och det som skiljer dem åt 
är egentligen inte så mycket 
mer än grill, strålkastare 
och emblem. Lådformen 
är påtaglig och exteriören 
extremt anonym. 

Inredningen präglas av 
en stilren instrumentpanel 

med enkla, tydliga knappar 
och reglage. Citigo kommer 
att finnas med såväl tre- som 
fem dörrar, den sistnämnda 
kostar 2 800 spänn extra men 
det är utan tvekan värt slan-
tarna för att slippa trixet med 
att ta sig in i baksätet. När du 
väl placerat baken är kom-
forten mycket god och man 
sitter utmärkt såväl fram som 
bak. 

Bagageutrymmet sväl-
jer 251 liter men fäller vi 
ryggstödet så får hela 951 
liter plats, vilket är mer än 
godkänt för en bil som har 
356 centimeter mellan stöt-
fångarna. Men trots den 
lilla kupén finns det gott om 
utrymmen att lägga prylar, 
plus en fiffig krok att hänga 
handväskan på.

Låga utsläpp
Under huven erbjuds trecy-
lindriga bensinmotorer på 
antingen 60 eller 75 hästkraf-

ter. Det är samma maskiner 
som arbetar i Seat Mii och 
Volkswagen Up. Vi provkör 
minstingen som dricker 0,45 
liter milen, klarar sprinten 
till hundra på 14,4 sekunder 
och toppar 160. 

Om du kombinerar 
motorn med Skodas Green-
Tec-teknik som exempelvis 
har start/stopp-teknik och 
lågfriktionsdäck så kryper 
förbrukning och utsläpp ner 
till 0,41 liter milen och kol-
dioxidutsläppet till 96 gram 
per km. Vill du hellre ”gasa 
för miljön” så finns en motor 
på 68 hästar som drivs med 
biogas/naturgas. Grund-
priset startar från 102 800, 
vilket betyder att Citigo 
prismässigt hamnar i mitten 
av trillingskaran. Det känns 
lite märkligt med tanke på 
att Skoda marknadsförs som 
koncernens prispressare!   

STAFFAN SWEDENBORG
JOHANNES GARDELÖF

SKODA CITIGO AMBITION 1,0
Motor: 3-cyl bensinmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar och 
fyra ventiler per cylinder. Max effekt: 
60 hk vid 5 000 varv/minut. Max 
vridmoment: 95 Nm mellan 3 000-4 
300 varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, 
framhjulsdrift. 5-växlad manuell. 
Fjädring: Skruvfjädring. Fram: 
fjäderben med undre triangellänkar 
och krängningshämmare. Bak: 
halvstel axel. 
Styrning: Kuggstång med elek-
tromekanisk servo. Vändcirkel 9,8 
meter.
Bromsar: Ventilerade skivor fram 

och trummor bak. ABS. ESP.
Mått/vikt: (cm/kg) Axelavstånd 242, 
längd 356, bredd 164, höjd 148. Tjäns-
tevikt 854. Bränsletank 35 liter. 
Prestanda: Toppfart 160 km/h. Ac-
celeration 0-100 km/h 14,4 sek.
Förbrukning/miljö: 4,5 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
105 g/km. 
Pris: 102 800 kronor. 
Plus för: Samma citybil som Volks-
wagen Up, snål förbrukning, låga 
utsläpp, generös standardutrustning 
och bra grundpris
Minus för: Borde varit billigast i 
trion och snåla garantier

Sista trillingen ut
Siffran tre är heligt i många kulturer och nu tycks 
även bilbranschen ha drabbats av treenighet med 
Volkswagen-koncernen i spetsen. 

Först ut var Volkswagen Up, kort därefter pre-
senterades Seat Mii och nu är det således dags 
för den sista trillingen att göra debut, nämligen 
Skoda Citigo. 

Bilarna liknar varandra på pricken och för att 
undvika syskongnabb hade det måhända varit 
smartare att bara tillverka en modell. 

Men det sägs ju att alla goda ting är tre!

Skoda Citigo Ambition 1,0.
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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



LILLA EDET. I tisdags 
bjöd Företagscentrum 
in till årets första fru-
kostmöte.

Göteborgsregionens 
omvärldsanalytiker 
Mårten Andersson gav 
en bild av konjunk-
turläget och rådande 
arbetsmarknadssitua-
tion.

Knappt 20 personer 
tog del av redogörelsen 
i Folkets Hus.

När frukostbuffén avnjutits 
och näringslivsutvecklare 
Kajsa Jernqvist hälsat väl-
kommen flyttades fokus till 
morgonens gästföreläsare 
Mårten Andersson. Med 
hjälp av olika indikatorer 
och undersökningar belyste 
han den verklighet som GR:s 
företagare upplever och för-

väntar sig under den när-
maste framtiden.

– Mycket talar för en 
negativ tillväxt för det när-
maste kvartalet. Nedgången 
i höstas blev värre än vad 
företagarna hade trott på för-
hand. Det är svagt läge än så 
länge, sade Mårten Anders-
son.

Frukostgästerna fick också 
ta del av Arbetsförmedling-
ens siffror för januari beträf-
fande arbetslösheten i de 13 
GR-kommunerna. I Lilla 
Edet är arbetslösheten 8,6 
% vilket motsvarar 549 per-
soner. 

– Arbetslösheten är främst 
koncentrerad till ungdomar 
och utrikesfödda. Andelen 
ungdomar mellan 18-24 år 
som är arbetslösa är 18,4 % 
och siffran för utrikesfödda 
är 18,7 %. Här står samhället 

inför en stor utmaning.
Under fjolåret märktes 

en befolkningstillväxt i hela 
Göteborgsregionen. För 
Lilla Edets kommun var 
ökningen 0,2 %.

– Efter många år med 
befolkningsminskning ser vi 
nu att trenden har vänt. Det 
är oerhört positivt för vår 
kommun. Vi har goda möj-
ligheter att fortsätta växa, 
förklarade kommunalrådet 
Ingemar Ottosson (S) som 
fanns på plats i Folkets Hus 
liksom oppositionsrådet 
Peder Engdahl (M).

Nästa frukostmöte i Före-
tagscentrums regi äger rum 
på Thorskogs Slott tisdagen 
den 7 maj.

LILLA EDET. Nästan ett 
år har gått sedan det 
första spadtaget togs.

Under april sker 
infl yttning i det nya 
Centrumhuset.

I söndags arrang-
erade Leifab en premi-
ärvisning av lägenhe-
terna.

Allt har gått som planerat 
och inom kort sker slutbe-
siktning av Centrumhuset. 

– Vi har upplevt ett väl-
digt positivt samarbete med 
entreprenören Tommy Byg-
gare från Alingsås, säger 
Lars Ivarsbo (C), vice ord-
förande i Leifab.

19 av de 26 lägenheterna 
är redan tecknade. Ytterli-

gare intressenter är säkerli-
gen att vänta efter söndagens 
välbesökta premiärvisning.

– Den uppfattning som vi 
har hittills är att det är kom-
muninvånare som lämnar 
sina villor för att istället hyra 
en lägenhet i centrum. Detta 
innebär att bostäder frigörs 
och Lilla Edets kommun ges 
potential att växa. Intresset 

för Centrumhuset har mot-
svarat förväntningarna med 
råge. Med all sannolikhet 
kommer Leifabs styrelse att 
vid sitt nästa sammanträde 
ta beslut om att gå igång 
med lägenhetsbyggnation av 
Torgbacken 19, det vill säga 
gamla kommunhuset, avslö-
jar Lars Ivarsbo.

När det gäller verksam-

hetslokalerna i bottenplan 
så har Netto redan tagit över 
sin yta. De håller som bäst på 
att färdigställa butiken inför 
invigningen, som beräknas 
ske lagom till påskhandeln.

Det är Kenneth Myrvold, 
genom företaget THK, som 
leder arbetet med att hitta 
fler näringsidkare som är vil-
liga att etablera i Centrum-

huset.
– Det finns ytterligare tre 

intressenter, så mycket vet 
jag. Vi får se vad diskussio-
nerna leder fram till, avslutar 
Lars Ivarsbo.

LILLA EDET. Lilla Edets 
kommun har beviljats 
721 500 kronor i statsbidrag 
för personalförstärkningar 
inom elevhälsan för år 2013.

Totalt fördelas 203 mil-
joner ut i statsbidrag för 
personal förstärkningar 
inom elevhälsan 2013, både 
till kommunala och privata 

huvudmän. Sammanlagt har 
436 huvudmän ansökt om 
bidraget. 

För Lilla Edets del inne-
bär detta att skolan nu kan 
anställa metodutvecklare, 
personer med specialpeda-

gogisk kompetens som ska 
få i uppgift att handleda och 
coacha lärare i deras ledar-
skap. Metodutvecklare inom 
skolan har inte funnits tidi-
gare i Lilla Edets kommun. 

Lärares förmåga att leda 

arbetet i klassrummet är 
viktigt för elevernas lärande, 
och dessa personer ska också 
arbeta med metodutveckling 
i klassrummen. I förläng-
ningen kommer eleverna då 
att lyckas bättre i skolan och 
få en högre måluppfyllelse.

❐❐❐

Förstärkningar inom elevhälsan

Premiärvisning av nya Centrumhuset

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

I söndags var det premiärvisning av det nya Centrumhuset. 19 av de 26 lägenheterna är redan tecknade. I bottenplan 
förbereder Netto sin invigning som beräknas ske lagom till påskhandeln.

Då vi gör fortlöpande urval är vi tacksamma om vi får 
din ansökan så snart som möjligt.

GLÄDJE, PASSION, PERSONLIGT OCH PROFESSIONELLT

VI SÖKER 
PERSONAL!
TILL VÅR KLUBB I LILLA EDET

SPORTLIFE EDETS VÄRDSHUS & HOTELL Skansenvägen 34, Tel 0520-651 616

VI SÖKER PLASTCHEF, 
FÄRDIGUTBILDAD PT SAMT 

GRUPPTRÄNINGSINSTRUKTÖRER 
BARNDANS OCH BODYPUMP

Skicka din ansökan till:
 ansokan.lillaedet@sportlife.se

– Lilla Edet upplever befolkningstillväxt

Frukostgäster matades med statistik

FRUKOSTGÄST

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Näringslivsutvecklare Kajsa Jernqvist tillsammans med Göteborgsregionens omvärldsanaly-
tiker Mårten Andersson, som föreläste på tisdagens frukostmöte i Folkets Hus.
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INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN  FEBRUARI – MARS 2013

Månadens energitips
Koppla en rörelsevakt eller ett 

skymningsrelä till utomhusbelysningen, 
så släcks belysningen automatiskt när 

den inte behövs.

Vem vill du nominera till årets miljöpris?

Miljöpriset delas årligen ut av Lilla Edets kommun för att 

uppmärksamma arbeten som främjar en hållbar utveckling i 

kommunen. Med hållbar utveckling menas ett samhälle som 

kan tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers hälsa och miljö.

PRIS PÅ 10 000 KRONOR

Pristagaren tilldelas 10 000 kronor och kan vara en eller 

fl era personer, ett företag eller en förening som gjort en 

insats för miljön. Alla som vill är välkomna att nominera 

kandidater eller söka miljöpriset för egen del. 17 april 

tillkännages vinnaren och priset delas ut på miljödagen 

i Ströms Slottspark den 6 juni.

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT NOMINERA

Under perioden 31 januari till och med 25 mars kan du 

lämna in förslag på någon som du tycker ska vinna årets 

miljöpris. Du kan välja att lämna in din nominering direkt 

via webbformulär på lillaedet.se eller på separat blankett till:

Miljö- och byggnämnden 

Lilla Edets kommun

463 80 Lilla Edet 

eller per e-post till: miljo.bygg@lillaedet.se

Blanketten fi nns på lillaedet.se och i kommunens 

medborgarservice.

Under Lions möte förra veckan mottog omsorgsnämnden 

och kultur- och fritidsnämnden 30 000 kronor var. 

Även Röda Korset mottog samma summa. För äldreom-

sorgens del kommer pengarna att användas för att sätta lite 

guldkant på tillvaron i form av musikframträdande, café-

besök, utfl ykter, inköp av inomhusspel med mera. Pengarna 

kultur och fritid mottog kommer bland annat att användas 

till en satsning på barnlitteratur.

Passa på att söka kurser 
på vuxenutbildningen

I mars öppnar vår webbansökan till 

Lärcentrums kurser i Lilla Edet. 

Ansökningsperioden är 4 mars–7 april. 

Kursstart är den 6 maj och studieperioden 

sträcker sig fram till den den 20 september. 

Det är viktigt att vi får in din anmälan och 

dina betyg senast 7 april.  

 Kurser som startar till hösten blir sök-

bara under maj månad. Vid frågor, 

kontakta oss på 0520-65 97 05/65 97 04 

eller besök lillaedet.se/vuxenutbildning 

Där hittar du också information om vårt 

kursutbud. 

Hur ska jag orka?
Föreläsningen vänder sig till dig vars anhörig 

blivit svårt sjuk, har demens eller har en 

funktionsnedsättning. Föreläsare är Lars 

Björklund, kaplan vid Sigtunastiftelsen, med 

mångårig erfarenhet av området, bland annat 

som sjukhuspräst på Akademiska sjukhuset i 

Uppsala.

TID OCH PLATS

Onsdagen den 13:e mars kl. 13 – 15.30 ca, 

Backavik, Klockarevägen 24 Nödinge (nya 

äldreboendets samlingslokal). Samma kväll 

kl. 18.30 – 21 ca Fregatten Stenungsund

ANMÄLAN OCH MER INFORMATION 

Begränsat antal platser! För anmälan:

Ale: Ann-Marie Thunberg 0303-371254, 

ann-marie.thunberg@ale.se

Stenungsund: Johanna Marklund 

0303-738141, johanna.marklund@
stenungsund.se

Samarbete inom Anhörigstödet i Tjörn, Ale, 

Lilla Edet, Kungälv och Stenungsund samt 

Studieförbundet Vuxenskolan.

FÖRELÄSNING

Det är socialförvaltningen som söker sommarvikarier. 

För mer information gå in på www.lillaedet.se/ledigajobb. 

SOMMARJOBB FÖR UNGDOMAR

För dig som gick ut nian förra året kommer det fi nnas 

möjlighet att söka sommarjobb hos kommunen. Ansöknings-

perioden infaller under april månad, men ännu är inga exakta 

datum satta. Vi går ut med mer information i TTELA, 

Alekuriren och på lillaedet.se 

Sommarvikariat och 
feriejobb hos kommunen
Vill du jobba inom äldreomsorgen och funktionshinder i 

Jobba inom äldreomsorgen i sommar.

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

Evenemang och aktiviteter i kommunen

SPRÅKCAFÉ 

12 mars, 26 mars kl 17-18
Lilla Edets bibliotek, Lilla Edet 

Kom till biblioteket och öva svenska 
genom samtal. Vi träffas varan-
nan tisdag med start 12:e mars. Du 
behöver inte anmäla dig innan och vi 
bjuder på fi ka. För frågor, ring: 0520-
65 96 96. I samarbete med ABF. 

SÅNGSAMLING PÅ ÖPPNA FÖRSKOLAN

15 mars kl 11.30

Öppna förskolan Eken, Lilla Edet 

Sång och musik med Ann-Catrine 

Persson från musikskolan. 

Besök lillaedet.se för fl er 
evenemang och aktiviteter

Äldreomsorgen och kultur och fritid får pengar från Lions

Gör du eller någon du känner en god insats för miljön i Lilla Edets kommun? 

Då ska du passa på att nominera till årets miljöpris, 2013. 

Fler nyheter och 

information hittar 

du på lillaedet.se 0520-65 95 00
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Kunskapskraven i det 
moderna samhället och 
arbetsmarknaden är höga. 
En välutbildad arbetskraft 
är nödvändig anser Modera-
terna för att klara framväxten 

av nya jobb och för att säkra 
bra löner. Moderaterna för-
nyar nu sin skolpolitik med 
fokus på att bredda och för-
djupa skolans kunskapsupp-
drag.

Förslaget fokuserar bland 
annat på ökat undervisnings-
stöd och tidigare skolstart, 
mer undervisningstid i mate-
matik, svenska och engelska, 
satsningar på yrkesutbild-
ningar och lärlingar. Mode-
raterna föreslår också att 
betyg införs från årskurs tre 
under nästa mandatperiod.

– Genom vår markering 
att sätta tydliga mål för ökade 
kunskapskrav från årskurs tre 
förebygger vi det utanför-
skap som ett misslyckande i 
skolan kan leda till senare i 

livet. Detta är också för att 
Sverige sedan lång tid har 
hamnat efter i internatio-
nella kunskapsjämförelser, 
säger Camilla Waltersson 
Grönvall. 

– Skolan ska ha en nollvi-
sion för antalet elever som 
inte klarar kunskapsmålen, 
avslutar Camilla Waltersson 
Grönvall.

LILLA EDET. I måndags 
hade Fuxernaskolan 
två centerpartistiska 
riksdagsledamöter på 
besök.

Ulrika Carlsson, 
utbildningspolitisk 
talesperson, och An-
nika Qarlsson, ledamot 
i arbetsmarknads-
utskottet och tillika 
distriktsordförande i 
Norra Älvsborg, träf-
fade elevrådet.

Diskussionerna kom 
att handla om skolmat 
och rådande betygs-
system.

Ulrika Carlsson och Annika 
Qarlsson hade även sällskap 
av lokala företrädare när de 
besökte Fuxernaksolan. Julia 

Färjhage, Lars Ivarsbo, 
Jörgen Andersson och 
Carina Andersson med-
verkade i dialogutbytet med 
elevrådets representanter.

– Kunskap och kreativitet 
är viktiga ingredienser när vi 
diskuterar framtidens skola, 
förklarade Ulrika.

Fuxernaskolans högstadie-
elever ville ha reda på bak-
grunden till det nya betygs-
systemet och varför det 
kommit till stånd.

– Vi hade en diskussion 
om hur man kunde följa upp 
resultaten på ett bättre sätt 
än tidigare. Många elever 
upplevde en stress när första 
betyget kom först i årskurs 8.

Vad säger ni om betyg i 
årskurs 3?

– Det är ett parti, Modera-

terna, som förespråkar det. Vi 
tycker att det ska vara betyg 
från årskurs 6, som det är nu.

En annan fråga som disku-
terades var skolmaten. Elev-
ernas åsikter gick isär i detta 
ständigt aktuella ämne. Cen-

terpartiets kommunpolitiker 
lyssnade på vad ungdomarna 
hade att säga och konstate-
rade:

– För oss är det viktigt 
att det finns ett tillagnings-
kök här. Brukarinflytande är 

också något som vi värnar, 
klargjorde Julia Färjhage.

Centerpartiets delega-
tion lotsades sedan vidare av 
rektor Andreas Somos för 
en träff med några av skolans 
pedagoger.

LILLA EDET. Miljöpartiet 
i Lilla Edet har hållit 
sitt årsmöte.

Som gästförelä-
sare hade man bjudit in 
riksdagsmannen Peter 
Rådberg.

Klimatförändringar 
och den överhängande 
skredrisken vid Göta 
älv stod i fokus för 
diskussionerna.

Peter Rådberg är riksdagsle-
damot för Miljöpartiet. Efter 
valet 2010 är han ledamot i 
försvarsutskottet och krigs-
delegationen, samt suppleant 
i utbildningsutskottet. Troll-
hättesonen fanns med när 
Miljöpartiet i Lilla Edet höll 
sitt årsmöte förra lördagen.

– Vi är mycket glada 
över att Peter tog sig tid att 
komma till oss. Det blev ett 
kreativt och givande möte, 
säger Tommy Nilzén som 
fick fortsatt förtroende att 
svinga ordförandeklubban i 

föreningen.
Miljöpartiet har föresla-

git riksdagen att ge kom-
munerna en miljard kronor 
under en treårsperiod för 
anpassningsåtgärder vad det 
gäller skred- och rasrisk.

– Vi i Miljöpartiet anser 
att staten ska stå för de åtgär-
der som behöver vidtas. Ta 
Göta älv som ett exempel, 
säger Tommy Nilzén.

– Ökad nederbörd ökar 
risken för ras och jord utmed 
Göta älv och gör behovet av 
reglerad avrinning än mer 
akut.

Den samlade styrkan av 
miljöpartister hade också 
uppe frågan hur man bäst 
kan påverka en utbredd upp-
handling av närproducerade 
produkter.

– Med köttskandalen i 
färskt minne, så är detta 
en fråga som i allra högsta 
grad är aktuell och som vi 
vill lyfta fram. Vi har kött 
som åker fram och tillbaka 
i Europa innan det landar i 

den lokala mataffären. Om vi 
tittar oss runt i vår kommun 
och i övriga delar av Västra 
Götaland så finns det gott 
om ekologiska producenter, 

säger Tommy Nilzén.
Finns det någon annan 

fråga med lokal förankring 
som blir viktig 2013?

– Vi inom oppositio-

nen förespråkar en fortsatt 
utveckling av Lödöse södra. 
Kommunen behöver satsa 
mer på området runt statio-
nen och inte bara på Eke-

berg. Jag lyfter gärna fram 
studentbostäder som ett 
exempel, avslutar Tommy 
Nilzén.

JONAS ANDERSSON

Skolfrågorna i fokus
– Riksdagskvinnor besökte 
Fuxernaskolan

I LILLA EDET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Annika Qarlsson centerpar-
tistisk distriktsordförande i 
Norra Älvsborg.

Ulrika Carlsson (C), utbildningspolitisk talesperson, vid sitt besök på Fuxernaskolan i Lilla 
Edet.

– Peter Rådberg gästföreläste
Skredrisken i fokus på Miljöpartiets årsmöte

Här ses gänget som fanns på plats när Miljöpartiet i Lilla Edet höll sitt årsmöte förra lördagen. Från vänster Susanne Ons-
dal, Tommy Nilzén, Lisbet Johansson, Peter Rådberg, Linda Bergstrand och Poul Mortensen.
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Camilla Waltersson Grönvall (M):

”Tydliga mål för ökade kunskapskrav”

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Camilla Waltersson Grönvall är grundskoleansvarig i Riksda-
gens utbildningsutskott.

LILLA EDET. I förra veckan presenterade den mo-
derata arbetsgruppen för skolfrågor nya förslag.

Camilla Waltersson Grönvall från Lilla Edet är 
grundskoleansvarig i Riksdagens utbildningsut-
skott.

– Vi vill belysa skolans största utmaningar och 
främja en utveckling att Sverige åter igen får en 
skola i världsklass, säger Camilla till lokaltid-
ningen.
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jonas@alekuriren.se
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UTFÖRSÄLJNING
VÅR AVDELNING GLAS- & PORSLIN UPPHÖR

Passa även på att fynda i vår

 REA-AVDELNING 
PÅ BELYSNING
Massor av lampor till kanonpriser!

HALVA 
PRISET

PÅ HELA GLAS- & 
PORSLINSORTIMENTET!
Gäller även samlarservicer från Hackefors m fl 

Först till kvarn! Ej öppet köp på reavaror.

Telefon: Taxi 0520-45 90 00 Buss 0520-65 75 00 
www.lillaedetsbuss.se

Lilla Edets Buss

I våra resor ingår det mesta, läs mer på vår 
hemsida eller ring för program.

Trädgårdsmässa i Margretetorp 
Inkl. entré, 18/5                                                        450:-

Prag, ”Den gyllene staden” 
Halvp/del i dubbelrum, 20-25/5                                5.490:-

Benny Anderssons Orkester 

18/7 Trädgårdsföreningen i Göteborg                            695:-

Kryssning till Mariehamn 
med M/S Cinderella 11-12 mars
Del i 2-bäddshytt, vikingbuffé inkl öl, vin, kaffe, 

frukostbuffé                          595:-

RESEFESTEN 2013

ALE/LILLA EDET. Ale & 
Lilla Edets Turistorganisa-
tion förbereder sig inför 
TUR-mässan, 21-24 mars. 

Fokus förväntas bli på 
närproducerade produkter, 
bland annat mat och dryck.

– Vi kommer att ha prov-
smakningar ett par gånger 
om dagen under de dagar 
som fackfolket kommer, 
torsdag och fredag. Under 
allmänhetens dagar kommer 
vi ha en visitkorttävling där vi 
lottar ut fina priser från vårt 
närområde, kanske green 
free-kort till våra golfbanor 
eller något närproducerat, 
säger projektledare Susanna 
Hammar.

TUR-mässan är en av 
Skandinaviens största turist- 
och resemässor, med utstäl-
lare från världens alla hörn. 
I år ska även Ale och Lilla 
Edets Turistorganisation/
Göta älv turism vara med för 
att visa upp sitt utbud.

– Tanken är att alla de 
medlemmar som vill ska få 
vara med och informera om 
föreningen, men även om 
sina egna verksamheter. Här 
finns ju verkligen mångfald, 
en bra mix av företag, fören-
ingar och kommuner, säger 
Susanna Hammar. 

– Temat för dagarna på 
mässan är under diskussion 
men en tanke, om det är möj-

ligt, är att vi ska presentera 
våra unika produkter i områ-
det såsom öl från Ahlafors 
Bryggerier, WitchSystrars 
hudvårdsprodukter med 
mera. 

Vackra bilder från turist-
området kommer att visas på 
en skärm, och i bildspelet ska 
det också finnas loggor och 
information om vilka turist-
organisationens medlemmar 
är.

– En folder kommer också 
att tryckas upp för Göta älv 
turism, avslutar Susanna 
Hammar.

STRÖM. Äntligen!
Efter många år av 

mörker lyser det nu i 
gångtunneln vid Säter-
gården.

– Det här ökar trygg-
heten för dem som är 
ute och promenerar, 
säger Angelika Samu-
elsson, energi- och 
klimatrådgivare i Lilla 
Edets kommun.

Det var i samband med 
befolkningsmötet på Ström 
som frågan aktualiserades. 
Tunneln har under en lång 
följd av år saknat belysning 
och nu tyckte invånarna att 
något borde göras.

– Tunneln har upplevts 
som en otrygg plats. Jag har 
arbetet med ljussättningen 
av tunneln i över ett år. Nu 
har vi funnit en lösning. 

Förhoppningsvis slipper vi 
vandalisering, det vore trist, 
säger Angelika Samuelsson.

Lamporna ger ett blått 
sken och förutom att det är 
snyggt att titta på så är belys-
ningen dessutom energief-
fektiv.

– Med relativt små medel 

har vi nu åstadkommit något 
som blir till glädje för väldigt 
många människor. Ströms-
borna som promenerar och 
cyklar här har äntligen fått 
ljus i tunneln, avslutar Ang-
elika Samuelsson.

JONAS ANDERSSON

HJÄRTUM. Ett 70-tal med-
lemmar hade kommit till 
årsmötet i Hjärtumsgården 
den 13 februari. Mötet 
började med en parentation 
över fyra medlemmar som 
avlidit under året. Efter en 
tyst minut för att hedra de 
avlidna sjöng sånggruppen 
Lina Sandells psalm ”Bred 
dina vida vingar”.

Som ordförande för års-
mötet valdes Tage Lindell 
och som sekreterare Ann-

Marie Larsson. Det blev 
omval för hela styrelsen. 
Ordförande Berth Anders-
son för 2013-2014 och 
sekreterare Ann-Marie Lars-
son för samma tid.

Verksamhetsberättelse, 
resultat och balansräkning 
samt revisionsberättelse 
upplästes och godkändes. 
Årsmötet beslöt om ansvars-
frihet för styrelsen för verk-
samhetsåret 2012.

Birgitta Johansson 

berättade om föreningens 
resor under våren och som-
maren 2013. Under året har 
föreningen fått 25 nya med-
lemmar som alla hälsades 
välkomna. Fyra medlemmar 
som avslutade sina förtroen-
deuppdrag avtackades med 
var sin blomma.

Mötet avslutades med 
sång och musik av sånggrup-
pen, kaffe och smörgås samt 
lotteridragning.

Tage Lindell

PRO Hjärtum-Västerlanda höll årsmöte

– Ale och Lilla Edet ska marknadsföras
Laddar upp för TUR-mässan
Börje Johansson, Susanna Hammar och Kajsa Jernqvist representerar Ale & Lilla Edets 
Turistorganisation som kommer att närvara på TUR-mässan i Göteborg 21-24 mars.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Nu lyser det i gångtunneln

Energi- och klimatrådgivare Angelika Samuelsson i sam-
språk med Ulf Wetterlund (FP).
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OTTERBÄCKEN. Surte 
BK förlorade seriefi na-
len mot Otterbäcken.

Nu väntar istället 
allsvenskt kval mot 
Blåsut i bäst av två 
matcher.

– Vi presterade inte 
som bäst när det gällde 
som mest och då vin-
ner man inga fi naler, 
konstaterade surteträ-
naren Robert Holmén 
tungt.

Det  var bäddat för bandyfest 
på klassiska Otterstrand, där 
seriesuveränerna i division ett 
västra gjorde upp om seriese-
gern i en direkt avgörande 
match. 517 åskådare kantade 
arenan, varav ett hundratal 
från Surte. Otterbäcken fyllt 
av självförtroende efter en 
säsong med många utklass-
ningssegrar och en överläg-
sen målskillnad tog emot 
ett Surte som hoppades ha 
hittat ett motgift till framför 
allt 100-målsskytten Adam 
Rudell. Det hade man inte. 
När matchen var över hade 
Rudell gjort ytterligare fem 
mål och starkt bidragit till 
Otterbäckens seger.

– Vi skulle ligga tätt på 
honom och Daniel Sved-
berg, men det är svårt i 
bandy. Jag tycker ändå att vi 
hade bra koll på dem, men 
de är väldigt effektiva och tar 

vara på de chanser de får, sa 
Robert Holmén som trots 
förlusten tyckte att Surte 
var det bättre 
laget.

– Ja, och det 
står jag för. Vi 
är mer kom-
pletta som lag.

Den analysen var nog mer 
med hjärtat än hjärnan. Pla-
nens tre främsta aktörer åter-
fanns alla hos hemmalaget. 
Per Bertilsson, spelande 
tränaren Daniel Svedberg 
och seriens skyttekung Adam 
Rudell är tre klasspelare. 
Tillsammans ger de OBK en 
spets Surte BK inte är i när-
heten av – än. 

Otterbäcken fick dess-
utom bästa tänkbara start 
med ett tidigt ledningsmål 
genom planens gigant Per 
Bertilsson, men gästande 
Surte repade snabbt mod 
och Christoffer Ohlsson 

laddade bössan. Tre mål på 
nio minuter gav Vildkatterna 
hopp. Fast jublet kom av sig. 

Otterbäcken 
kunde på tio 
minuter vända 
på steken och 
återtog led-
ningen med 

4-3.
– Vi åkte på några olyck-

liga utvisningar och de är 
tunga att möta med deci-
merat manskap, menade 
Holmén som ansåg att det 
var där matchen avgjordes. 

I halvlek stod det 6-3. De 
fyra sista strutarna signerade 
skytttekungen Adam Rudell.

– Efter paus såg det bättre 
ut. Vi flyttade fram posi-
tionerna och var nära att 
komma ikapp, men det var 
inte vår kväll.

Andra halvlek var mer till-
knäppt. När OBK drygade 
ut ledningen till 7-3 kändes 

det som om luften gick ur 
Surte, men laget fick ny 
energi genom två sena mål av 
Martin Östling. Vid 8-6 och 
fem minuter kvar att spela 
tändes en gnista hopp. Oav-
gjort hade räckt för Surte. 
Någon riktig nerv blev det 
dock inte.

Två supporterbussar hade 
anslutit till det som kunde 
ha blivit ett klassiskt kapi-
tel i Surte BK:s historiebok. 
Nu frös festen inne, men på 
lördag kan drömmarna om 
ett allsvenskt avancemang 

återupplivas. Då står Blåsut 
från Vänersborg för mot-
ståndet i Ale Arena.

– Jag ska ringa Roger 
Knöös (tränare i Frillesås) 
och få lite tips. Jag har ingen 
koll på dem, men nu får vi 
slicka våra sår och försöka 
ladda om. Det blir två svåra 
matcher, men vi är i gott slag 
och har fortfarande bara för-
lorat en enda match i år. Nu 
kan vi spela utan press och 
det tror jag passar oss bättre, 
avslutade Robert Holmén.

Surtes trupp drömmer om 

att få spela allsvensk bandy. 
På lördag måste den viljan 
förenas med bandykunska-
perna, då finns det fortfa-
rande en chans. Blåsut har 
inte rosat marknaden i år. På 
22 matcher blev det bara 15 
poäng i Allsvenskan.

Festen frös inne
– Istället blir det kval mot Blåsut

BANDY
Division 1 västra
Otterbäcken – Surte BK 8-6 (6-3)

Fasta situationer är en svaghet både bakåt och framåt för Surte BK.

Martin Östling, Surtes suverän i år, visade vägen i andra halvlek. Dessvärre var festen för-
störd före paus.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Christoffer Ohlsson har respekt för Blåsut. ”Det är trots allt 
ett allsvenskt lag vi möter, det kommer bli tuffa matcher”.

OTTERBÄCKEN. Chris-
toffer Ohlsson bjöd på 
ett härligt fyrverkeri i 
matchinledningen mot 
Otterbäcken.

Totalt fyra mål i 
seriefi nalen, men ändå 
inget att glädjas åt.

– Nä, jag borde gjort 
minst två till, säger 
Ohlsson självkritiskt.

Surtes skyttekung Christof-
fer Ohlsson dundrade in tre 
mål på nio minuter i första 
halvlek och Otterstrands 
hemmapublik sattes i skräck, 
då resultattavlan plötsligt 
visade 1-3. 

– Sen vet jag inte rik-
tigt vad som hände, men vi 
hängde inte med. I en serie-
final måste hela laget vara 
på topp och alla måste vilja 
ha boll. Jag vet inte om det 
var nerver som strulade till 
det. Hur som helst så var 
deras toppar både fler och 
bättre än våra. Jag hade ett 
par lägen i andra som jag 
borde ha utnyttjat, bränner 
du chanserna vinner du inte 
den här typen av matcher, 
säger en bedrövad Christof-
fer Ohlsson.

En annan avgörande 
faktor i matchen var de fasta 
situationerna. Hälften av 

Otterbäckens mål kom efter 
eller i direkt samband med 
hörna. Surte hade ingen 
utdelning, förutom ett straff-
slag som Christoffer Ohlsson 
tog vara på.

– Det är för dåligt. Tyvärr 
har det sett ut så under 
nästan hela säsongen. Vårt 
hörnskytte har inte varit bra 
och det måste vi förbättra för 
att kunna hänga med i täta 
matcher, säger Ohlsson.

Att festen rullar vidare 
med kvalspel mot Blåsut 
innebär läge för revansch.

– Det blir tufft. Blåsut är 
favoriter, de kommer från 
allsvenskt spel och har ett 

högre tempo i kroppen, men 
vi kan slå ur underläge. Det 
känns bra.

Christoffer Ohlsson blev 
Surtes skyttekung med 43 
mål i serien. Tillsammans 
med Henrik Jönsson sva-
rade de för 74 av lagets 145 
mål. Adam Rudell i Otter-
bäcken gjorde ensam 105 
mål och får nog anses vara 
den enskilt största faktorn till 
att OBK till sist vann serien.

Ohlsson får två chanser 
till att skjuta Surte till all-
svenskan. Han kan börja på 
lördag.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Ohlssons fyrverkeri till ingen nytta

Två supporterbussar och fl era bilar med bandyentusiaster anslöt till Otterstrand för att bära fram Surte i seriefi nalen mot Otterbäcken, men festen frös inne för den här gången.

NÖDINGE. Ale HF tog 
säsongens sjunde seger 
genom att besegra Rya 
HF.

Hemmalaget var pig-
gare och behöll initiati-
vet från avkast.

– Vi ville mest och 
det avgjorde, säger ale-
tränaren Kim Wahlgren 
nöjt.

Ale HF fick revansch på 
Hisingslaget efter höstens 
nederlag. I söndags var det 
inget snack. Hemmalaget 
ledde från första till sista sig-
nalen.

Ale startade med ungtup-
parna Johan Lövgren och 
Simon Liljeblad på nio 
meter.

– Jag vill visa att vi tror på 
dem. De ska känna vårt för-
troende. Båda två har tagit 
stora kliv under året och för-
tjänar mycket speltid, säger 
Kim Wahlgren.

Ale sprang ifrån i målpro-
tokollet och såg ut att gå mot 
en utklassningsseger, men 
som så många gånger förr 
kom gästerna ikapp när foku-
seringen försvann.

– Det var aldrig någon 
fara. Vi hade verkligen koll 
på dem idag. De såg trötta 
och nästan bakfulla ut, ana-
lyserar Kim Wahlgren sina 

motståndare som hade det 
riktigt jobbigt när Ale kon-
trade.

I Ale imponerade framför 
allt linjespelet som Andreas 
J o h a n s s o n 
och Anton 
T h u n b e r g 
delade på. 
Andreas var 
riktigt vass 
framåt och noterades för fem 
mål.

– Samarbetet med mittsex 
lade nästan grunden till 

segern idag. Kul att både 
Andreas och Anton har fått 
spelet att stämma i vinter.

På söndag väntar bot-
tenlaget Särökometerna på 

bortaplan. En 
uppgift som 
bör kunna 
passa Ale. 
Särö har bara 
fått ihop tre 

segrar på hela säsongen. Ale 
är åtminstone uppe i sju nu.

– Jag hoppas vi kan avsluta 
snyggt så vi kan få med oss 

en positiv känsla till nästa år. 
Det här laget är utvecklings-
bart och har alla förutsätt-
ningar att bli riktigt bra. Det 
gäller bara att vi får alla att 
dra åt samma håll, avslutar 
Kim Wahlgren.
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Lör 2 mars kl 11.00
Älvevi

Älvängen – Göta

Lör 2 mars kl 12.00
Ahlafors IF – 

Vänersborgs IF

Ons 6 mars kl 19.00 
Ahlafors IF – 

Skepplanda BTK

FOTBOLL I ALE

FOTBOLL

BANDY

INNEBANDY

HANDBOLL

Träningsmatcher 
Ahlafors IF – Velebit 5-3 (3-2)
Mål AIF: Johan Elving 3, Peter 
Antonsson, Ali El-refaei. Matchens 
kurrar: Johan Elving 3, Jonathan 
Lindström 2, Edwin Persson 1.

Annelund – Edet FK 1-0 (1-0)

Sjuntorp – Göta 1-5 (1-0)
Mål GBK: Sebastian Dove, Niclas 
Graff, Marcus Karlsson, Johan Lilja, 
Rikard Vikingsson.

Lödöse/Nygård – Västerlanda 1-0 
(0-0)
Mål LNIK: Peter Eriksson.

Älvängen – Sjövik 4-0 (3-0)
Mål ÄIK: Rasmus Eriksson 2, Niklas 
Pålsheden, David Collvin.

Damer
Skepplanda – Råda 3-1 (0-1)
Mål SBTK: Emelie Johansson 2, Jen-
nifer Arvidsson.

ÅRSMÖTE

ALE MHF
Tisdag 5 mars

Kareby IF:s klubbstuga,  
Kringeldammen

MHF/U kl 18.00

ALE Trial Klubb kl 18.30

Välkomna, Styrelsen

Division 1 västra
Otterbäckens BK – Surte BK 8-6 
(6-3)
Mål SBK: Christoffer Ohlsson 4, Martin 
Östling 2. Matchens kurrar: Christof-
fer Ohlsson 3, Martin Östling 2, Adam 
Rohr 1.

Division 2 Göteborg
Ale IBF – Lindås IBK 5-6 eft SD
Mål Ale: Alexander Sörensen 2, Johan 
Olsson 2, Fredrik Herlogsson.

Division 2 Göteborg damer
Ale IBF – Lindås IBK 5-8
Mål Ale: Emma Asplund 4, Ebba Norr-
man.

Division 3 Göteborg damer
Surte IS IBK – Skår IBK 16-3
Mål Surte: Carolina Björkner 4, Sofie 
Karlsson 2, My Hjelm 2, Linda Karlsson 
2, Natalie Hjertberg 2, Clara Lundberg, 
Katja Kontio, Emmelie Södergren och 
Linnéa Eriksson 1 vardera. Matchens 
kurrar: Carolina Björkner 3, Clara Lund-
berg 2, Linda Karlsson 1.

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Rya HF 31-27 (16-12)
Mål Ale: Niklas Ericsson 6, Mikael Fors-
berg 5, Andreas Johansson 5, Mikael 
Wahlgren 4, Joakim Samuelsson 3, 
Mathias Johansson 3, Niklas Bernhardtz 
3, Johan Lövgren och Anton Thunberg 
1 vardera. Matchens kurrar: Andreas 
Johansson 2, Mikael Forsberg 1.

Division 2 västsvenska västra dam
Nödinge SK – Borås HK 24-17
Mål NSK: Ingen uppgift.
Nödinge möter Baltichov hemma på 
söndag. En viktig match för seriefem-
man NSK som nu jagar en fjärdeplats i 
serien.

ANNELUND. Edet 
FK har avverkat tre 
träningsmatcher, två 
förluster och en seger.

Mot Annelund i 
lördags blev det stryk 
med matchens enda 
mål.

– Vi hade många 
ordinarie spelare borta, 
men trots det gör vi en 
väldigt bra insats. Sett 
till spel och chanser 
kunde vi lika gärna ha 
vunnit, säger tränaren 
Torben Christiansen.

En stor omsättning på spe-
lare, många kännbara för-
luster med en tunn trupp 
som följd. Förutsättningarna 
kunde varit bättre för Edet 
FK inför årets säsong, men 
trots allt verkar tränaren 

Torben Christiansen kunna 
få ihop ett slagkraftigt lag. 

– Vi har spelat tre trä-
ningsmatcher. Mot division 
2-laget Ytterby höll vi 0-0 i 
70 minuter innan orken tröt 
och de kunde vinna med 3-1. 
Veckan därpå mötte vi Halv-
orstorp som vi spelade ut 
fullständigt. Det kunde varit 
6-0 redan i paus. Tyvärr var 
utdelningen alldeles för klen. 
Slutresultatet skrevs till 3-1, 
berättar Torben.

– Mot Annelund i lördags 
fick vi avvara flera viktiga 
kuggar. Jag tycker ändå att vi 
gör en bra match. Efter paus-
vilan är motståndarna nästan 
inte över på vår planhalva. 
Synd att vi inte lyckas få dit 
en boll eller två.

Torben Christiansen 
förfogar över många unga 

lovande spelare. Mot Anne-
lund fanns två killar födda 96 
med i uppställningen. En av 
dem var Felix Johansson.

– En egen produkt som 
verkligen har framtiden för 
sig. Felix har gjort två mål på 
de här inledande matcherna.

Vilken av de nya spe-
larna har imponerat mest 
på dig?

– Aras Ali från Trollhät-
tans FK. Jag visste att han 
var en duktig fotbollsspelare, 
men inte att han var så skick-
lig som han har visat under 
försäsongen.

Uppåt i Edet trots förlust

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se Torben Christiansen, tränare Edet FK.

TROLLHÄTTAN. Göta 
BK fortsätter att impo-
nera.

I helgens tränings-
match mot Sjuntorp 
blev det klara 5-1 efter 
underläge i paus.

– Resultatmässigt är 
jag nöjd i övrigt fanns 
det mer att önska, 
sammanfattade träna-
ren Marcus Tersing.

Många håller Göta BK som 
en tänkbar guldaspirant i 
årets seriespel. Efter de inle-
dande träningsmatcherna 
vore det dumt att tro något 
annat. I lördags var det 
Sjuntorp som fick känna på 
GBK:s styrka.

– Jag är inte alls nöjd med 
den första halvleken. Även 
om vi hade ett 75-procentigt 
bollinnehav så uppträdde vi 
nonchalant och presterade 
inte tillräckligt, förklarar 
Tersing.

Det blev bättre fokus i den 
andra halvleken då Sjuntorp 
kroknade totalt. Slutresulta-
tet 5-1 var inget att säga om.

– Bra att göra fem mål 
inom loppet av 45 minuter. 
Det tar vi med oss inför fort-
sättningen.

På lördag beger sig Göta 
till Älvevi för att möta Älv-
ängens IK.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Niclas Graff gjorde ett av 
målen när Göta BK bese-
grade Sjuntorps IF med 5-1 
på Granngårdens konstgräs-
plan.

Lätt för 
Göta BK

FOTBOLL 
PÅ SJÖVALLEN

Träningsmatcher
Sjövallens konstgräs

Lör 2 mars kl 12.00 
Ahlafors IF – Vänersborgs IF

Ons 6 mars kl 19.00 
Ahlafors IF – Skepplanda BTK

www.ahlaforsif.se

Andreas 
Johansson 
var bäst såväl 
framåt som 
bakåt i Ale HF 
när Rya hem-
mabesegrades.
Arkivbild: 
Allan Karlsson

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Rya HF 31-27 (16-12)

Sjunde segern för viljestarkt Ale HF
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OTTERBÄCKEN. Surte 
BK förlorade seriefi na-
len mot Otterbäcken.

Nu väntar istället 
allsvenskt kval mot 
Blåsut i bäst av två 
matcher.

– Vi presterade inte 
som bäst när det gällde 
som mest och då vin-
ner man inga fi naler, 
konstaterade surteträ-
naren Robert Holmén 
tungt.

Det  var bäddat för bandyfest 
på klassiska Otterstrand, där 
seriesuveränerna i division ett 
västra gjorde upp om seriese-
gern i en direkt avgörande 
match. 517 åskådare kantade 
arenan, varav ett hundratal 
från Surte. Otterbäcken fyllt 
av självförtroende efter en 
säsong med många utklass-
ningssegrar och en överläg-
sen målskillnad tog emot 
ett Surte som hoppades ha 
hittat ett motgift till framför 
allt 100-målsskytten Adam 
Rudell. Det hade man inte. 
När matchen var över hade 
Rudell gjort ytterligare fem 
mål och starkt bidragit till 
Otterbäckens seger.

– Vi skulle ligga tätt på 
honom och Daniel Sved-
berg, men det är svårt i 
bandy. Jag tycker ändå att vi 
hade bra koll på dem, men 
de är väldigt effektiva och tar 

vara på de chanser de får, sa 
Robert Holmén som trots 
förlusten tyckte att Surte 
var det bättre 
laget.

– Ja, och det 
står jag för. Vi 
är mer kom-
pletta som lag.

Den analysen var nog mer 
med hjärtat än hjärnan. Pla-
nens tre främsta aktörer åter-
fanns alla hos hemmalaget. 
Per Bertilsson, spelande 
tränaren Daniel Svedberg 
och seriens skyttekung Adam 
Rudell är tre klasspelare. 
Tillsammans ger de OBK en 
spets Surte BK inte är i när-
heten av – än. 

Otterbäcken fick dess-
utom bästa tänkbara start 
med ett tidigt ledningsmål 
genom planens gigant Per 
Bertilsson, men gästande 
Surte repade snabbt mod 
och Christoffer Ohlsson 

laddade bössan. Tre mål på 
nio minuter gav Vildkatterna 
hopp. Fast jublet kom av sig. 

Otterbäcken 
kunde på tio 
minuter vända 
på steken och 
återtog led-
ningen med 

4-3.
– Vi åkte på några olyck-

liga utvisningar och de är 
tunga att möta med deci-
merat manskap, menade 
Holmén som ansåg att det 
var där matchen avgjordes. 

I halvlek stod det 6-3. De 
fyra sista strutarna signerade 
skytttekungen Adam Rudell.

– Efter paus såg det bättre 
ut. Vi flyttade fram posi-
tionerna och var nära att 
komma ikapp, men det var 
inte vår kväll.

Andra halvlek var mer till-
knäppt. När OBK drygade 
ut ledningen till 7-3 kändes 

det som om luften gick ur 
Surte, men laget fick ny 
energi genom två sena mål av 
Martin Östling. Vid 8-6 och 
fem minuter kvar att spela 
tändes en gnista hopp. Oav-
gjort hade räckt för Surte. 
Någon riktig nerv blev det 
dock inte.

Två supporterbussar hade 
anslutit till det som kunde 
ha blivit ett klassiskt kapi-
tel i Surte BK:s historiebok. 
Nu frös festen inne, men på 
lördag kan drömmarna om 
ett allsvenskt avancemang 

återupplivas. Då står Blåsut 
från Vänersborg för mot-
ståndet i Ale Arena.

– Jag ska ringa Roger 
Knöös (tränare i Frillesås) 
och få lite tips. Jag har ingen 
koll på dem, men nu får vi 
slicka våra sår och försöka 
ladda om. Det blir två svåra 
matcher, men vi är i gott slag 
och har fortfarande bara för-
lorat en enda match i år. Nu 
kan vi spela utan press och 
det tror jag passar oss bättre, 
avslutade Robert Holmén.

Surtes trupp drömmer om 

att få spela allsvensk bandy. 
På lördag måste den viljan 
förenas med bandykunska-
perna, då finns det fortfa-
rande en chans. Blåsut har 
inte rosat marknaden i år. På 
22 matcher blev det bara 15 
poäng i Allsvenskan.

Festen frös inne
– Istället blir det kval mot Blåsut

BANDY
Division 1 västra
Otterbäcken – Surte BK 8-6 (6-3)

Fasta situationer är en svaghet både bakåt och framåt för Surte BK.

Martin Östling, Surtes suverän i år, visade vägen i andra halvlek. Dessvärre var festen för-
störd före paus.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Christoffer Ohlsson har respekt för Blåsut. ”Det är trots allt 
ett allsvenskt lag vi möter, det kommer bli tuffa matcher”.

OTTERBÄCKEN. Chris-
toffer Ohlsson bjöd på 
ett härligt fyrverkeri i 
matchinledningen mot 
Otterbäcken.

Totalt fyra mål i 
seriefi nalen, men ändå 
inget att glädjas åt.

– Nä, jag borde gjort 
minst två till, säger 
Ohlsson självkritiskt.

Surtes skyttekung Christof-
fer Ohlsson dundrade in tre 
mål på nio minuter i första 
halvlek och Otterstrands 
hemmapublik sattes i skräck, 
då resultattavlan plötsligt 
visade 1-3. 

– Sen vet jag inte rik-
tigt vad som hände, men vi 
hängde inte med. I en serie-
final måste hela laget vara 
på topp och alla måste vilja 
ha boll. Jag vet inte om det 
var nerver som strulade till 
det. Hur som helst så var 
deras toppar både fler och 
bättre än våra. Jag hade ett 
par lägen i andra som jag 
borde ha utnyttjat, bränner 
du chanserna vinner du inte 
den här typen av matcher, 
säger en bedrövad Christof-
fer Ohlsson.

En annan avgörande 
faktor i matchen var de fasta 
situationerna. Hälften av 

Otterbäckens mål kom efter 
eller i direkt samband med 
hörna. Surte hade ingen 
utdelning, förutom ett straff-
slag som Christoffer Ohlsson 
tog vara på.

– Det är för dåligt. Tyvärr 
har det sett ut så under 
nästan hela säsongen. Vårt 
hörnskytte har inte varit bra 
och det måste vi förbättra för 
att kunna hänga med i täta 
matcher, säger Ohlsson.

Att festen rullar vidare 
med kvalspel mot Blåsut 
innebär läge för revansch.

– Det blir tufft. Blåsut är 
favoriter, de kommer från 
allsvenskt spel och har ett 

högre tempo i kroppen, men 
vi kan slå ur underläge. Det 
känns bra.

Christoffer Ohlsson blev 
Surtes skyttekung med 43 
mål i serien. Tillsammans 
med Henrik Jönsson sva-
rade de för 74 av lagets 145 
mål. Adam Rudell i Otter-
bäcken gjorde ensam 105 
mål och får nog anses vara 
den enskilt största faktorn till 
att OBK till sist vann serien.

Ohlsson får två chanser 
till att skjuta Surte till all-
svenskan. Han kan börja på 
lördag.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Ohlssons fyrverkeri till ingen nytta

Två supporterbussar och fl era bilar med bandyentusiaster anslöt till Otterstrand för att bära fram Surte i seriefi nalen mot Otterbäcken, men festen frös inne för den här gången.

NÖDINGE. Ale HF tog 
säsongens sjunde seger 
genom att besegra Rya 
HF.

Hemmalaget var pig-
gare och behöll initiati-
vet från avkast.

– Vi ville mest och 
det avgjorde, säger ale-
tränaren Kim Wahlgren 
nöjt.

Ale HF fick revansch på 
Hisingslaget efter höstens 
nederlag. I söndags var det 
inget snack. Hemmalaget 
ledde från första till sista sig-
nalen.

Ale startade med ungtup-
parna Johan Lövgren och 
Simon Liljeblad på nio 
meter.

– Jag vill visa att vi tror på 
dem. De ska känna vårt för-
troende. Båda två har tagit 
stora kliv under året och för-
tjänar mycket speltid, säger 
Kim Wahlgren.

Ale sprang ifrån i målpro-
tokollet och såg ut att gå mot 
en utklassningsseger, men 
som så många gånger förr 
kom gästerna ikapp när foku-
seringen försvann.

– Det var aldrig någon 
fara. Vi hade verkligen koll 
på dem idag. De såg trötta 
och nästan bakfulla ut, ana-
lyserar Kim Wahlgren sina 

motståndare som hade det 
riktigt jobbigt när Ale kon-
trade.

I Ale imponerade framför 
allt linjespelet som Andreas 
J o h a n s s o n 
och Anton 
T h u n b e r g 
delade på. 
Andreas var 
riktigt vass 
framåt och noterades för fem 
mål.

– Samarbetet med mittsex 
lade nästan grunden till 

segern idag. Kul att både 
Andreas och Anton har fått 
spelet att stämma i vinter.

På söndag väntar bot-
tenlaget Särökometerna på 

bortaplan. En 
uppgift som 
bör kunna 
passa Ale. 
Särö har bara 
fått ihop tre 

segrar på hela säsongen. Ale 
är åtminstone uppe i sju nu.

– Jag hoppas vi kan avsluta 
snyggt så vi kan få med oss 

en positiv känsla till nästa år. 
Det här laget är utvecklings-
bart och har alla förutsätt-
ningar att bli riktigt bra. Det 
gäller bara att vi får alla att 
dra åt samma håll, avslutar 
Kim Wahlgren.
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Lör 2 mars kl 11.00
Älvevi

Älvängen – Göta

Lör 2 mars kl 12.00
Ahlafors IF – 

Vänersborgs IF

Ons 6 mars kl 19.00 
Ahlafors IF – 

Skepplanda BTK

FOTBOLL I ALE

FOTBOLL

BANDY

INNEBANDY

HANDBOLL

Träningsmatcher 
Ahlafors IF – Velebit 5-3 (3-2)
Mål AIF: Johan Elving 3, Peter 
Antonsson, Ali El-refaei. Matchens 
kurrar: Johan Elving 3, Jonathan 
Lindström 2, Edwin Persson 1.

Annelund – Edet FK 1-0 (1-0)

Sjuntorp – Göta 1-5 (1-0)
Mål GBK: Sebastian Dove, Niclas 
Graff, Marcus Karlsson, Johan Lilja, 
Rikard Vikingsson.

Lödöse/Nygård – Västerlanda 1-0 
(0-0)
Mål LNIK: Peter Eriksson.

Älvängen – Sjövik 4-0 (3-0)
Mål ÄIK: Rasmus Eriksson 2, Niklas 
Pålsheden, David Collvin.

Damer
Skepplanda – Råda 3-1 (0-1)
Mål SBTK: Emelie Johansson 2, Jen-
nifer Arvidsson.

ÅRSMÖTE

ALE MHF
Tisdag 5 mars

Kareby IF:s klubbstuga,  
Kringeldammen

MHF/U kl 18.00

ALE Trial Klubb kl 18.30

Välkomna, Styrelsen

Division 1 västra
Otterbäckens BK – Surte BK 8-6 
(6-3)
Mål SBK: Christoffer Ohlsson 4, Martin 
Östling 2. Matchens kurrar: Christof-
fer Ohlsson 3, Martin Östling 2, Adam 
Rohr 1.

Division 2 Göteborg
Ale IBF – Lindås IBK 5-6 eft SD
Mål Ale: Alexander Sörensen 2, Johan 
Olsson 2, Fredrik Herlogsson.

Division 2 Göteborg damer
Ale IBF – Lindås IBK 5-8
Mål Ale: Emma Asplund 4, Ebba Norr-
man.

Division 3 Göteborg damer
Surte IS IBK – Skår IBK 16-3
Mål Surte: Carolina Björkner 4, Sofie 
Karlsson 2, My Hjelm 2, Linda Karlsson 
2, Natalie Hjertberg 2, Clara Lundberg, 
Katja Kontio, Emmelie Södergren och 
Linnéa Eriksson 1 vardera. Matchens 
kurrar: Carolina Björkner 3, Clara Lund-
berg 2, Linda Karlsson 1.

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Rya HF 31-27 (16-12)
Mål Ale: Niklas Ericsson 6, Mikael Fors-
berg 5, Andreas Johansson 5, Mikael 
Wahlgren 4, Joakim Samuelsson 3, 
Mathias Johansson 3, Niklas Bernhardtz 
3, Johan Lövgren och Anton Thunberg 
1 vardera. Matchens kurrar: Andreas 
Johansson 2, Mikael Forsberg 1.

Division 2 västsvenska västra dam
Nödinge SK – Borås HK 24-17
Mål NSK: Ingen uppgift.
Nödinge möter Baltichov hemma på 
söndag. En viktig match för seriefem-
man NSK som nu jagar en fjärdeplats i 
serien.

ANNELUND. Edet 
FK har avverkat tre 
träningsmatcher, två 
förluster och en seger.

Mot Annelund i 
lördags blev det stryk 
med matchens enda 
mål.

– Vi hade många 
ordinarie spelare borta, 
men trots det gör vi en 
väldigt bra insats. Sett 
till spel och chanser 
kunde vi lika gärna ha 
vunnit, säger tränaren 
Torben Christiansen.

En stor omsättning på spe-
lare, många kännbara för-
luster med en tunn trupp 
som följd. Förutsättningarna 
kunde varit bättre för Edet 
FK inför årets säsong, men 
trots allt verkar tränaren 

Torben Christiansen kunna 
få ihop ett slagkraftigt lag. 

– Vi har spelat tre trä-
ningsmatcher. Mot division 
2-laget Ytterby höll vi 0-0 i 
70 minuter innan orken tröt 
och de kunde vinna med 3-1. 
Veckan därpå mötte vi Halv-
orstorp som vi spelade ut 
fullständigt. Det kunde varit 
6-0 redan i paus. Tyvärr var 
utdelningen alldeles för klen. 
Slutresultatet skrevs till 3-1, 
berättar Torben.

– Mot Annelund i lördags 
fick vi avvara flera viktiga 
kuggar. Jag tycker ändå att vi 
gör en bra match. Efter paus-
vilan är motståndarna nästan 
inte över på vår planhalva. 
Synd att vi inte lyckas få dit 
en boll eller två.

Torben Christiansen 
förfogar över många unga 

lovande spelare. Mot Anne-
lund fanns två killar födda 96 
med i uppställningen. En av 
dem var Felix Johansson.

– En egen produkt som 
verkligen har framtiden för 
sig. Felix har gjort två mål på 
de här inledande matcherna.

Vilken av de nya spe-
larna har imponerat mest 
på dig?

– Aras Ali från Trollhät-
tans FK. Jag visste att han 
var en duktig fotbollsspelare, 
men inte att han var så skick-
lig som han har visat under 
försäsongen.

Uppåt i Edet trots förlust

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se Torben Christiansen, tränare Edet FK.

TROLLHÄTTAN. Göta 
BK fortsätter att impo-
nera.

I helgens tränings-
match mot Sjuntorp 
blev det klara 5-1 efter 
underläge i paus.

– Resultatmässigt är 
jag nöjd i övrigt fanns 
det mer att önska, 
sammanfattade träna-
ren Marcus Tersing.

Många håller Göta BK som 
en tänkbar guldaspirant i 
årets seriespel. Efter de inle-
dande träningsmatcherna 
vore det dumt att tro något 
annat. I lördags var det 
Sjuntorp som fick känna på 
GBK:s styrka.

– Jag är inte alls nöjd med 
den första halvleken. Även 
om vi hade ett 75-procentigt 
bollinnehav så uppträdde vi 
nonchalant och presterade 
inte tillräckligt, förklarar 
Tersing.

Det blev bättre fokus i den 
andra halvleken då Sjuntorp 
kroknade totalt. Slutresulta-
tet 5-1 var inget att säga om.

– Bra att göra fem mål 
inom loppet av 45 minuter. 
Det tar vi med oss inför fort-
sättningen.

På lördag beger sig Göta 
till Älvevi för att möta Älv-
ängens IK.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Niclas Graff gjorde ett av 
målen när Göta BK bese-
grade Sjuntorps IF med 5-1 
på Granngårdens konstgräs-
plan.

Lätt för 
Göta BK

FOTBOLL 
PÅ SJÖVALLEN

Träningsmatcher
Sjövallens konstgräs

Lör 2 mars kl 12.00 
Ahlafors IF – Vänersborgs IF

Ons 6 mars kl 19.00 
Ahlafors IF – Skepplanda BTK

www.ahlaforsif.se

Andreas 
Johansson 
var bäst såväl 
framåt som 
bakåt i Ale HF 
när Rya hem-
mabesegrades.
Arkivbild: 
Allan Karlsson

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Rya HF 31-27 (16-12)

Sjunde segern för viljestarkt Ale HF



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

Det händer på Vimmervi 
Lördagen den 2  mars kl 8-18 

ALE-hallen Cup 
för pojkar födda 2002

Sexton lag från Nödinge, Surte-Bohus, Utbynäs, 
Kärra, Eriksberg, Kongahälla, Oddevold, Onsala, 

Backatorp, Hönö gör upp om pokalen

Cafeterian är öppen                                Välkomna!

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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ALAFORS. 25 minuters 
propaganda sen tappa-
de Ahlafors konceptet.

ÖIS-förvärvet Jonat-
han Lindström gjorde 
sina första 90 minuter.

– Starkt att vinna när 
vi släpper taktpinnen 
så tidigt, löd hans egen 
dom.

Velebit som drillas av den 
forne landslagsbacken Teddy 
Lucic stod för motståndet på 
Sjövallens konstgräs i lör-
dags. Laget som i år huserar 
i division fyra hängde inte 
med i svängarna när matchen 
blåstes igång. AIF visade på 
nytt en bra inställning från 
avspark. De gulsvarta var 
rappare i benen och snabbare 
i tanken. Anförda av fälther-
ren Johan Elving (vilken 
pondus han spelar med) och 
Jihad Nashabat på topp 
har AIF en spets av mycket 
hög klass. När dessutom Ali 
El-refaei ser ut att vara i 
bättre form än 
någonsin finns 
det alla förut-
sättningar att 
vara hoppfull 
för årets gul-
svarta offensiv. 
Efter 25 minuters uppvisning 
stod det 3-0 till hemmalaget, 
Jihad Nashabat var inblan-
dad i samtliga. 2-0-målet var 
en perfekt slagen hörna som 
Peter Antonsson var sist på.

Dessvärre tog AIF fram-
gången på fel sätt. Löpning-
arna upphörde och bolltem-
pot sjönk. Gästerna bjöds in i 
matchen och det dröjde inte 
länge förrän de tackade för 
inbjudan. Innan pausvilan 
hade Velebit reducerat två 
gånger om och hade dess-
utom en kvitteringsboll inne 
som blåstes bort för offside. 
Ett domslut som med all rätt 
ifrågasattes.

– Förhoppningsvis tar vi 
detta som en lärdom. Efter 
3-0 blir vi bekväma och 

lämnar matchplanen. Utan 
ödmjukhet och rätt inställ-
ning kan du lätt förlora en 
sådan här match. Det är dess-
utom väldigt svårt att återta 
initiativet när du väl har 
tappat det. Velebit växte när 
de fick utdelning och plöts-
ligt var det match igen, sum-
merar en inte allt för nöjd 
AIF-tränare, Lars-Gunnar 
Hermansson som dock till-
lade:

– De första 25 minuterna 
är årets bästa, men resten vill 
jag glömma.

Elvings kanon
Andra halvlek innehöll inte 
mycket att rapportera om. 
Jonathan Lindström tog en 
bra löpning och fälldes bryskt 
i straffområdet. En elvame-
tare som Johan Elving satte 
högt i mål. Samma sak gjorde 
han när Edwin Persson fick 
frispark strax utanför straff-
området. Elvings kanon var 
otagbar. Jonathan Lindström 
spelade för första gången två 

halvlekar på 
AIF:s inner-
mittfält.

– Det var 
länge sedan 
och det känns 
i både ben och 

rygg. Plasten suger lite extra, 
men det känns bra. Jag tycker 
vi inleder matchen strålande, 
synd att vi inte kunde hålla 
i det. Vi släppte in dem lite 
för enkelt och sen är det svårt 
att ta tillbaka initiativet, men 
vi vinner och det är trots allt 
det viktigaste, säger Jonathan 
Lindström som kamperade 
med Johan Elving på mitt-
fältet.

– Johan är väldigt enkel 
att spela med. Han har tagit 
ytterligare ett par kliv och är 
väldigt komplett. Framför 
allt imponerar hans defen-
siva arbete, han står alltid rätt 
och slår bort väldigt få bollar. 
Idag blev jag också impone-
rad av vänsterbacken Erik 
Gunnarssons inhopp. Det 

var hans första insats i AIF-
tröjan och det såg lovande ut.

Erik Gunnarsson, 18, är 
det senaste nyförvärvet och 
anslöt till Ahlafors trupp i 
veckan. Han kommer från 
IFK Göteborgs U-trupp.

Vinnarmentalitet
Ahlafors har nu vunnit de 
två inledande tränings-
matcherna och Lindström 
hoppas att det fortsätter så.

– Jag vill att vi skapar en 
vinnarmentalitet i laget, att 
vi vinner även när spelet går i 
baklås. Det är det som skiljer 
topplagen mot övriga.

GÖTEBORG. Under helgen 
har Bohus IF:s duktiga 
ungdomar varit i farten och 
spelat seriespel i bordtennis, 
totalt var tre lag i farten. 

För ett lag blev det seger 
med 4-1 mot ett svårspelat 
Lindome. Laget bestod av 
Erik Börjesson, Maximus 
Nordgren och Manuel 
Storch.

– Alla tre killarna bidrog 
på ett fantastiskt sätt till 
segern, säger Magnus 
Olofsson efter matchen.

Efter 1-1 efter de inle-
dande singlarna blev det 
seger i dubbeln och det 
blev matchavgörande. Efter 
det tog laget ytterligare två 
segrar i de avslutande sing-
larna. Tyvärr blev det ingen 
mer match då motståndarna 

hade svårt att få ihop lag och 
inte kunde ställa upp.

För nästa lag blev det 
tyvärr två förluster. Laget 
bestod av Anton Henriks-
son och Viktor Johansson. 
Den första matchen spelades 
mot Ruddalen och det blev 
en stenhård drabbning, där 
de gulsvart till slut fick ge sig 
med 2-3.

– Efter detta var kraf-
ten slut hos killarna, säger 
Annica Henriksson efter 
matchen. 

I nästa match blev det 
storstryk med 5-0 mot topp-
laget Kannebäck.

– Inget att säga om resul-
tat, de var helt klart bättre än 
oss i dag, säger Annica.

För det tredje laget blev 
det storseger med 5-0 mot 

Romelanda.
– Vi var numret större än 

våra motståndare idag, säger 
Kauko Pylkkänen. 

– Vi släppte inte många 
bollar totalt på fem matcher 
idag.

Nu leder laget sin serie 
men nu väntar lite tuffare 
motståndare i de nästa 
matcherna.

– Vi har stort självför-
troende nu och känner oss 
starka, säger Kauko. 

Tyvärr blev det bara en 
match då Torslanda hade 
svårt att få ihop lag till 
dagens match. Matchen 
kommer antagligen att 
spelas under veckan som 
kommer. 

❐❐❐

Upp och ner för Bohus IF bordtennis

Helgens seriespel innebar både segrar och förluster för Bohus IF:s bordtennisungdomar.

Här formas ett vinnande AIF
– 25 minuter räckte mot Velebit

Jonathan Lindström gjorde sina första 90 minuter i AIF sedan återkomsten. Med Lindström och Johan Elving på mittfältet 
får gulsvart fyra bra fötter som kan fördela bollar i alla riktningar.

Även Jonathan Henriksson gjorde sin första match i Ahlafors IF sedan en sejour i Näset. 
Henriksson bildade mittlås med Shkar Nawzad.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTBOLL
Träningsmatch
Ahlafors IF – Velebit 5-3 (3-2)
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- Älska handboll

Pojkar -01 - ring Per-Olof 0703-258 734

Pojkar -02 - ring Viktor 0733-320115

Flickor -02/03 - ring Linda/Niklas 0736-829 024

Handbollsskola för killar &tjejer 
födda -03 -04 -05 - se hemsidan

Boll & Lek, fl ickor & pojkar 2-5 år 
- se hemsidan

www.laget.se/alehf

Vill du spela 
handboll?

Restaurang
&Pizzeria

Alevägen 61 Nol 0303-74 16 66
pizzeriabrandsbo@live.se

Fullständiga rättigheter

Begränsat antal platser – boka gärna bord!

På scen:

ALEXANDER 
Lördag 2 mars 

kl 21-01

SKEPPLANDA. Han har 
bestämt sig.

Det blir spel i Skepp-
landa BTK den här 
säsongen.

Rasmus Johansson 
från Ahlafors IF är ett 
välkommet tillskott på 
Forsvallen.

Rykten har placerat honom 
i såväl Nol IK som Skepp-
landa BTK. Nu är det emel-
lertid klart att Forsvallen blir 
Rasmus ”Ralle” Johanssons 
nya hemmaplan.

– Det känns bra och jag 
känner många av killarna 
sedan tidigare, säger Rasmus. 

Naturligtvis blir han en 

oerhörd förstärkning för det 
SBTK som förra året slutade 
på tredje plats i division 5 
Västergötland Västra.

– Jag hoppas kunna bidra 
med en del, säger Rasmus 
som med all sannolikhet 
kommer att ta en plats på det 
centrala mittfältet.

– Det är där jag trivs allra 
bäst, säger han.

Rasmus Johansson har 
under de två senaste säsong-
erna varit en viktig kugge i 
Ahlafors IF:s division 3-lag. 
När tiden inte räckte till för 
en fortsatt satsning på Sjö-
vallen kändes Forsvallen som 
det bästa alternativet. Ett 
beslut som fotbollsledningen 

i SBTK välkomnar.
– Rasmus kommer att bli 

jättenyttig för oss, precis den 
spelare som vi behöver, säger 
Christer Andersson.

Skepplanda BTK för-
lorade sin första tränings-
match för året (utan Rasmus 
Johansson i laget) borta mot 
Kode förra helgen. I helgen 
var det träning som gällde, 
men på lördag är SBTK åter 
i elden då man tar sig an 
Eriksberg på Krokängsplan.

KUNGÄLV. I helgen som 
gick deltog Surte/Bohus 
P04-lag i IKK-Cupen i 
Kungälv. Det blev stora 
framgångar för laget. 
Totalt fick gänget spela fyra 
matcher och det blev bara en 
förlust.

Den första matchen, mot 
Uddevalla lag 2 blev mycket 
rafflande och slutade till 
slut 1-1. Bohus ledde länge 
matchen, men fick till slut 
vika ner sig och släppa in ett 
mål.

– Killarna skall ha stor 
heder för insatsen. De 
kämpade fantastiskt, säger 
Christer Bergström i 
ledarteamet. 

I dagens andra match 
ställdes laget mot Udde-
valla lag 1. Här hamnade 
laget tidigt 
i underläge 
med 2-0, 
men stred på 
bra och lyck-
ades reducera 
i slutet. Trots 
en intensiv 
press på 
slutet lycka-
des laget inte 
få till en kvittering. 

Dagens tredje match spe-
lades mot Lödöse/Nygård. 
Här var Surte/Bohus det 
starkare laget hela matchen 
och det var inget snack om 

vart segern skulle gå. Seger-
siffrorna skrevs till slut till 
2-0 till Surte/Bohus.

– Vilket 
fantastiskt 
passnings-
spel vi hade 
i denna 
match. 
Skönt att se 
att vinterns 
nötande 
börjar ge 
utdelning, 

sade Christer Bergström 
efter matchen. 

I den avslutande matchen 
ställdes de gulsvarta krigarna 
mot arrangörsklubben. 
Under 2012 har Surte-

Bohus mött dem två gånger 
och fått stryk båda gångerna, 
men nu stred alelaget på helt 
otroligt bra och vann till slut 
med 2-1. 

Detta blev en match helt i 
publikens smak med chanser 
åt båda håll hela tiden och 
den stora föräldraskaran på 
läkaren slets mellan hopp 
och förtvivlan.

– Vad skönt med ett 
resultat som detta, avslutar 
Christer. 

– Nu kör vi på en månad 
till inomhus och sedan börja 
vi börjar träna utomhus och 
kan blicka fram emot serie-
premiären. 

❐❐❐

Framgångar för Surte/Bohus P04 IKK-Cupen

– Byter AIF mot SBTK

Rasmus Johansson 
i ny gulsvart tröja

PÅ FORSVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Välkommen till Forsvallen! Christer Andersson skakar hand med Skepplanda BTK:s senaste 
nyförvärv, Rasmus Johansson från Ahlafors IF.

Huvudsponsorer www.laget.se/nodingesk

Välkomna!
MATCHSPONSOR

Ale Torg

Ale Torg

VECKANS MATCHER 
Söndag 3/3 - Ale Gymnsium

F02 10.30 Nödinge - Sävehof
P02 11.20 Nödinge - Aranäs
Djun 12.20 Nödinge - Torslanda HK
Ddiv2 14.00 Nödinge - IK Baltichov

Söndag 3/3 - Nödinge Sporthall
F01 13.00 Nödinge - Baltichov
P98 14.00 Nödinge - Torslanda

Vilket fantastiskt pass-
ningsspel vi hade i denna 
match. Skönt att se att 
vinterns nötande börjar 

ge utdelning. 
Christer Bergström

– Bara en förlust på fyra matcher
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Lördag 2 mars 

kl 21-01

SKEPPLANDA. Han har 
bestämt sig.

Det blir spel i Skepp-
landa BTK den här 
säsongen.

Rasmus Johansson 
från Ahlafors IF är ett 
välkommet tillskott på 
Forsvallen.

Rykten har placerat honom 
i såväl Nol IK som Skepp-
landa BTK. Nu är det emel-
lertid klart att Forsvallen blir 
Rasmus ”Ralle” Johanssons 
nya hemmaplan.

– Det känns bra och jag 
känner många av killarna 
sedan tidigare, säger Rasmus. 

Naturligtvis blir han en 

oerhörd förstärkning för det 
SBTK som förra året slutade 
på tredje plats i division 5 
Västergötland Västra.

– Jag hoppas kunna bidra 
med en del, säger Rasmus 
som med all sannolikhet 
kommer att ta en plats på det 
centrala mittfältet.

– Det är där jag trivs allra 
bäst, säger han.

Rasmus Johansson har 
under de två senaste säsong-
erna varit en viktig kugge i 
Ahlafors IF:s division 3-lag. 
När tiden inte räckte till för 
en fortsatt satsning på Sjö-
vallen kändes Forsvallen som 
det bästa alternativet. Ett 
beslut som fotbollsledningen 

i SBTK välkomnar.
– Rasmus kommer att bli 

jättenyttig för oss, precis den 
spelare som vi behöver, säger 
Christer Andersson.

Skepplanda BTK för-
lorade sin första tränings-
match för året (utan Rasmus 
Johansson i laget) borta mot 
Kode förra helgen. I helgen 
var det träning som gällde, 
men på lördag är SBTK åter 
i elden då man tar sig an 
Eriksberg på Krokängsplan.

KUNGÄLV. I helgen som 
gick deltog Surte/Bohus 
P04-lag i IKK-Cupen i 
Kungälv. Det blev stora 
framgångar för laget. 
Totalt fick gänget spela fyra 
matcher och det blev bara en 
förlust.

Den första matchen, mot 
Uddevalla lag 2 blev mycket 
rafflande och slutade till 
slut 1-1. Bohus ledde länge 
matchen, men fick till slut 
vika ner sig och släppa in ett 
mål.

– Killarna skall ha stor 
heder för insatsen. De 
kämpade fantastiskt, säger 
Christer Bergström i 
ledarteamet. 

I dagens andra match 
ställdes laget mot Udde-
valla lag 1. Här hamnade 
laget tidigt 
i underläge 
med 2-0, 
men stred på 
bra och lyck-
ades reducera 
i slutet. Trots 
en intensiv 
press på 
slutet lycka-
des laget inte 
få till en kvittering. 

Dagens tredje match spe-
lades mot Lödöse/Nygård. 
Här var Surte/Bohus det 
starkare laget hela matchen 
och det var inget snack om 

vart segern skulle gå. Seger-
siffrorna skrevs till slut till 
2-0 till Surte/Bohus.

– Vilket 
fantastiskt 
passnings-
spel vi hade 
i denna 
match. 
Skönt att se 
att vinterns 
nötande 
börjar ge 
utdelning, 

sade Christer Bergström 
efter matchen. 

I den avslutande matchen 
ställdes de gulsvarta krigarna 
mot arrangörsklubben. 
Under 2012 har Surte-

Bohus mött dem två gånger 
och fått stryk båda gångerna, 
men nu stred alelaget på helt 
otroligt bra och vann till slut 
med 2-1. 

Detta blev en match helt i 
publikens smak med chanser 
åt båda håll hela tiden och 
den stora föräldraskaran på 
läkaren slets mellan hopp 
och förtvivlan.

– Vad skönt med ett 
resultat som detta, avslutar 
Christer. 

– Nu kör vi på en månad 
till inomhus och sedan börja 
vi börjar träna utomhus och 
kan blicka fram emot serie-
premiären. 

❐❐❐

Framgångar för Surte/Bohus P04 IKK-Cupen

– Byter AIF mot SBTK

Rasmus Johansson 
i ny gulsvart tröja
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Ddiv2 14.00 Nödinge - IK Baltichov

Söndag 3/3 - Nödinge Sporthall
F01 13.00 Nödinge - Baltichov
P98 14.00 Nödinge - Torslanda

Vilket fantastiskt pass-
ningsspel vi hade i denna 
match. Skönt att se att 
vinterns nötande börjar 

ge utdelning. 
Christer Bergström

– Bara en förlust på fyra matcher
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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

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

ALAFORS. Vid PRO Ale Norras års-
möte den 14 februari hade 110 med-
lemmar samlats i Medborgarhuset, 
Ledet. Medlemsantalet var vid årsskif-
tet 648 personer.

Ordförande Sven Grolander 
hälsade alla medlemmar hjärtligt 
välkomna. En mycket värdig och fin 
parentation gjordes för de medlemmar 
som hade avlidit under 2012.
Bannuwakören sjöng stämningsfullt, 
Thor Eliasson läste upp namnen 
samtidigt som ett ljus tändes för 
varje bortgången medlem. En vacker 
ljusbärare i form av ett hjärta har 
tillverkats och skänkts av vår medlem 
Kennert Larsson. Därefter sjöng alla 
”Härlig är jorden”.

Mötet öppnades och dagordningen 
fastställdes. Som ordförande för mötet 
valdes Hans Hellman och till sekre-
terare Eva Grolander. Till justerare 
valdes Christine Hellman och Verner 
Leandersson. Verksamhetsberättelsen 
lästes upp som visade på att vi hade haft 
en omfattande verksamhet 2012.
Den ekonomiska berättelsen 
redogjordes av kassör Eva Carls-
son. Revisor Runo Olsson läste 
upp revisionsberättelsen där 
revisorerna tillstyrkte att resultat- och 
balansräkningen fastställdes samt 
beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det 

gångna året.
Ledamöter som omvaldes: Eva 

Carlsson kassör, Kent Carlsson stu-
dieorganisatör, Sten-Åke Carlsson 
ledamot, Hans Hellman ledamot. Till 
styrelseersättare omvaldes Thor Elias-
son, Gösta Björk och Anna-Greta 
Nordvall. Som revisorer omvaldes 
Runo Olsson och som nyval valdes 
Kjell Stensson. Till revisorsersättare 
omvaldes Ann-Marie Emanuelsson 
och Lennart Holmberg. Val gjordes 
till de olika kommittéerna och kon-

taktombudsansvariga.
Under rapporter redogjorde 
Hans Hellman för delar av KPR:s 
verksamhet under det gångna 
året. Här skall man bevaka frågor 
som rör viktiga beslut inom äldre-
omsorgen. Man är speciellt stolt 
över att man medverkat till att det 
blivit ett tillagningskök i Backavik, 
det nya äldreboendet i Nödinge. 
Nyligen har vi medverkat till att 
avhjälpa problemen med his-
sarna vid pendelstationerna och 
toaletternas oåtkomlighet vid 
pendelstationen i Älvängen. Man 
kan nu använda både mynt och 
mobiltelefon.
Avtackning för uppdrag som 
cirkelledare i gymnastik Märta-

Stina Dahlberg, som kontaktombuds- 
och expeditionsansvarig Lilly Johan-
nesson och som ledare för boulen 
Ebbe Lindström överlämnades 
blomsterbuketter.

Vi fick även information om verk-
samheten för våren samt vårens resor, 
bland annat till Fagerås med massor 
av påskliljor den 6 maj, Hemlig resa 
den 5 juni, en teaterresa till Dansen på 
Furulund den 18 augusti samt till Rit & 
Målerigården och Carlsbergs Bryggeri 
den 18 september.

Hans Hellman tackades för ett väl 
genomfört möte. Sven Grolander 
avslutade mötet. Därefter var det dags 
för den traditionella semlan och kaffet 
som smakade väldigt gott.

Vi fick lyssna till vackra sånger av 
Bannuwakören under ledning av Kent 
Carlsson, och därefter sjöng vi gemen-
skapssången tillsammans. Dragningen 
på lotteriet gick av stapeln och många 
glada vinnare sågs vandra hem med en 
vinst under armen.

Styrelsen tackar medlemmar och 
funktionärer för det gångna året och 
ser fram emot 2013 tillsammans med 
våra medlemmar och hälsar alla nya 
medlemmar som ansluter sig till oss 
välkomna.

Eva Carlsson

PRO Ale Norra höll årsmöte

PRO Ale Norra höll sitt årsmöte i Medborgarhuset.

Du gör mig galen!
Sön 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
Sön 10 mars kl 18
Ons 13 mars kl 19

Entré 80 kr

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!
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Förtrollande Schwerin
3 dagar i Nordtyskland
NH Schwerin ★★★★  
Schwerin ligger vackert omgivet 
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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

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

ALAFORS. Vid PRO Ale Norras års-
möte den 14 februari hade 110 med-
lemmar samlats i Medborgarhuset, 
Ledet. Medlemsantalet var vid årsskif-
tet 648 personer.

Ordförande Sven Grolander 
hälsade alla medlemmar hjärtligt 
välkomna. En mycket värdig och fin 
parentation gjordes för de medlemmar 
som hade avlidit under 2012.
Bannuwakören sjöng stämningsfullt, 
Thor Eliasson läste upp namnen 
samtidigt som ett ljus tändes för 
varje bortgången medlem. En vacker 
ljusbärare i form av ett hjärta har 
tillverkats och skänkts av vår medlem 
Kennert Larsson. Därefter sjöng alla 
”Härlig är jorden”.

Mötet öppnades och dagordningen 
fastställdes. Som ordförande för mötet 
valdes Hans Hellman och till sekre-
terare Eva Grolander. Till justerare 
valdes Christine Hellman och Verner 
Leandersson. Verksamhetsberättelsen 
lästes upp som visade på att vi hade haft 
en omfattande verksamhet 2012.
Den ekonomiska berättelsen 
redogjordes av kassör Eva Carls-
son. Revisor Runo Olsson läste 
upp revisionsberättelsen där 
revisorerna tillstyrkte att resultat- och 
balansräkningen fastställdes samt 
beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det 

gångna året.
Ledamöter som omvaldes: Eva 

Carlsson kassör, Kent Carlsson stu-
dieorganisatör, Sten-Åke Carlsson 
ledamot, Hans Hellman ledamot. Till 
styrelseersättare omvaldes Thor Elias-
son, Gösta Björk och Anna-Greta 
Nordvall. Som revisorer omvaldes 
Runo Olsson och som nyval valdes 
Kjell Stensson. Till revisorsersättare 
omvaldes Ann-Marie Emanuelsson 
och Lennart Holmberg. Val gjordes 
till de olika kommittéerna och kon-

taktombudsansvariga.
Under rapporter redogjorde 
Hans Hellman för delar av KPR:s 
verksamhet under det gångna 
året. Här skall man bevaka frågor 
som rör viktiga beslut inom äldre-
omsorgen. Man är speciellt stolt 
över att man medverkat till att det 
blivit ett tillagningskök i Backavik, 
det nya äldreboendet i Nödinge. 
Nyligen har vi medverkat till att 
avhjälpa problemen med his-
sarna vid pendelstationerna och 
toaletternas oåtkomlighet vid 
pendelstationen i Älvängen. Man 
kan nu använda både mynt och 
mobiltelefon.
Avtackning för uppdrag som 
cirkelledare i gymnastik Märta-

Stina Dahlberg, som kontaktombuds- 
och expeditionsansvarig Lilly Johan-
nesson och som ledare för boulen 
Ebbe Lindström överlämnades 
blomsterbuketter.

Vi fick även information om verk-
samheten för våren samt vårens resor, 
bland annat till Fagerås med massor 
av påskliljor den 6 maj, Hemlig resa 
den 5 juni, en teaterresa till Dansen på 
Furulund den 18 augusti samt till Rit & 
Målerigården och Carlsbergs Bryggeri 
den 18 september.

Hans Hellman tackades för ett väl 
genomfört möte. Sven Grolander 
avslutade mötet. Därefter var det dags 
för den traditionella semlan och kaffet 
som smakade väldigt gott.

Vi fick lyssna till vackra sånger av 
Bannuwakören under ledning av Kent 
Carlsson, och därefter sjöng vi gemen-
skapssången tillsammans. Dragningen 
på lotteriet gick av stapeln och många 
glada vinnare sågs vandra hem med en 
vinst under armen.

Styrelsen tackar medlemmar och 
funktionärer för det gångna året och 
ser fram emot 2013 tillsammans med 
våra medlemmar och hälsar alla nya 
medlemmar som ansluter sig till oss 
välkomna.

Eva Carlsson

PRO Ale Norra höll årsmöte

PRO Ale Norra höll sitt årsmöte i Medborgarhuset.

Du gör mig galen!
Sön 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
Sön 10 mars kl 18
Ons 13 mars kl 19

Entré 80 kr

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!
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TEATERVINDEN GER:Dansen på Furulund
Premiär lör 18 maj kl 19

Furulundsparken, Alafors

– En musikalisk teaterföreställning

Sön: 19 maj
Tors-sön: 23-26 maj
Tors-fre: 30-31 maj
Tors-sön: 6-9 juni
Lör-sön 17-18 aug
Tors-sön 22-25 aug

Vardagar är speltiden kl 19 Lör-sön kl 17

ÖVRIGA SPELDATUM

AHLAFORS IF

1913 100 ÅR
2013

Manus & regi: Kent Carlsson och Christel Olsson-Lindstrand.

Nu har vi släppt biljetterna!
Biljetter köpes hos Allans i Älvängen samt Nödinge bibliotek

Vuxen 180:- Under 18 år 80:-

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

Grisfesten – Nightfl ight 2.
En svinrolig krogshow.

SURTE. Akvarell- och 
oljemålningar blandat 
med metallhantverk 
och stickade koftor. 

Alla olika stilar fi nns 
representerade på 
utställningen som just 
nu pågår i Surte glas-
bruksmuseum. 

Det är konstnärsförbundet 
Alliansen, med medlemmar 
från hela norden, som ligger 
bakom utställningen. 

Någon uppenbar röd tråd 
finns inte, men natur och 
drömmar är ett återkom-
mande tema. 

Konstnärinnan Britt 
Hedén Davidsson från 
Göteborg har ett annor-
lunda signum, nämligen att 
hon målar i äggoljetempera. 
Färgen som hon tillverkar 
själv består av bland annat 
ägg och färgpigment och den 
klarblå lysande nyansen är en 
favorit. 

Ann-Charlotte Fogel 
från Tjörn målar i akryl, som 
hon blandar med slagmetall 
och inspirationen börjar med 
en känsla.

– Jag börjar bara måla 
och då brukar det framträda 
något som engagerar och 
så fortsätter jag i den rikt-
ningen. Jag går mycket på 
känsla när jag målar och tav-
lorna speglar ofta min sin-

nesstämning. 
Birgitta Norrgren, som 

är vice ordförande i förbun-
det, är inriktad på akvarell 
och här är det hav, båthus 
och bryggor som gestaltas. 
Vissa tavlor har ett tydligt 
budskap med fokus på miljö-
förstöring. 

– Den här heter ”Sista 
droppen”, säger hon och 
visar upp ett tryckt vykort 
föreställande en gammaldags 
vattenkran i en öken. 

”Isbjörnar på vandring” 
föreställer, som namnet 
antyder, isbjörnar på flykt 
från de smältande isarna.

Även virkade och stickade 
kläder ställs ut på Glasbruks-
museet och det är Linda 
Friis Ekström, ursprung-
ligen från Danmark, som är 
konstnären bakom verken. 

Hon kom till Sverige för 
att jobba med konst med sin 
morfar och för tio år sedan 
började hon med design för 
en garngrossist. 

Nu hoppas konstnä-
rerna på många besökare till 
utställningen som pågår fram 
tills den 15 mars. 

– Utställning med mångfald på Glasbruksmuseet

Konstens alla uttryck

Konstnärerna som pryder väggarna. Linda Friis Ekström, 
Ann-Charlotte Fogel, Britt Hedén Andersson, Birgitta Norr-
gren och Ove Lundkvist, från konstnärsförbundet Alliansen 
är några av de som ställer ut på Glasbruksmuseet.SKEPPLANDA. Musik är 

en stor del av 14-åriga 
Rebecca Ålanders liv 
och tillsammans med 
sin egen grupp Rebec-
cas Show hoppas hon 
på att få komma ut 
och spela för gamla på 
äldreboenden. 

Hon var tidigare med i 
musikgruppen Älvorna, som 
spelade och sjöng på olika 
ställen runt om i kommunen. 
Nu har hon med hjälp av 
ABF-ledaren Stig ”Stuffa-
Stig” Karlsson bildat en 
egen grupp som ska uppträda 
under namnet Rebeccas 
show. 

– Det är väldigt roligt 
att hålla på med musik och 
nu hoppas vi på att få kon-
takt med äldreboenden som 
skulle vilja att vi kommer och 
spelar för de gamla, säger 
Rebecca. 

Stuffa-Stig, som följt 
hennes framgångar är impo-
nerad.

– Hon har mycket talang, 
men även en stark vilja att 
hela tiden utvecklas.

”Jag hade en gång en båt”, 
”34:an” och andra sköna 
klassiker utlovas, liksom en 
härlig energi som kan sprida 
ljus, inte minst på äldre dagar. 

JOHANNA ROOS

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Bjuder på
gamla klassiker

A

Trubadur med egen 
show. Rebecca Ålander 
14 vill komma ut och 
spela på kommunens 
äldreboenden.

Ann-Charlotte Fogel hänger 
upp sina tavlor.

Linda Friis Ekströms konst 
formas med garn.
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0303-444 000
Först med det senaste?
Nyhetsbrev på www.mittiale.se

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

Du känner väl till

Öppna förskolan
för barn från 0 år i sällskap med vuxen

Måndagar och Torsdagar
9.00-12.00

Nols kyrka och 
Älvängens blå kyrka

Onsdagar 
9.00-12.00

Starrkärrs församlingshem

Ingen föranmälan - Bara kom!

 Nols kyrka 3 mars kl. 17.00
Mycket sång och musik av barnkören gNola mfl.

Efter gudstjänsten serveras kvällsmat!

l k kl k k

Regnbågens folk 
–  en temagudstjänst om naturen   
och dess skapare

Medskaparen
Välkomna till en kväll där du 

får vara med och 
skapa någonting själv.

Tisdag 5 mars kl. 18.30-20.30 
i Nols kyrka.

Allt mellan himmel och jord - en kväll om skapelse, miljö och rättvisa. 
Tillsammans med miljösamordnare Christina Bernérus samtalar vi om hur vi 

vårdar skapelsen -Moder Jord, Miljö, FairTrade mm. 
Kvällsmat:soppa, bröd, kaffe o kaka. 

Barnpassning. Självkostnadspris. Ingen anmälan. Välkommen!

Föreläsningskväll 
6 mars kl 18.00-21.00
Starrkärrs församlingshem

Med desperat blick närmar sig 
kvinnan den man som alla fl ockas 
omkring. Nu eller aldrig! Med för-

siktig hand nuddar hon hans rock trots att 
hon betraktas som oren i människors ögon, 
avskuren från allt socialt liv. Genast förstår 
hon att kampen är över. Den sjukdom som 
har begränsat hennes tillvaro och nästintill 
ruinerat henne har mött sin överman. När 
alla möjligheter till förändring har gått i stå 
vänder hon sig till Jesus, och det ger resultat 

(Mark 5).
Varför Gud inte alltid gör människor 

friska när vi vänder oss till honom har teolo-
ger funderat över i alla tider. Det händer vis-
serligen, men långtifrån så ofta som vi skulle 
önska. Däremot finns ingen tvekan om att 
något händer. 

Guds kraft är starkare än all destruktivitet, 
av vilket slag det än är. Åtskilliga berättar om 
hur livet förvandlats i mötet med Jesus, trots 
att yttre omständigheter är lika svåra som 
tidigare. Därför är nog den viktigaste frågan 
för oss idag om vi, liksom kvinnan ovan, är 
beredda att släppa alla förbehåll och tränga 
oss fram?

Marie Nordvall
Pastor i Smyrnakyrkan, Älvängen

Betraktelse

Starrkärr Kilanda
Hembygdsförening

ÅRSMÖTE
Söndag 17 mars kl 14.00

i Starrkärrs Församlingshem
Bo Björklund berättar och  

visar bilder utifrån Kilandaboken
Årsmötesförhandlingar

Kaffe

Alla hälsas 
välkomna

- Styrelsen

Är det okej att tränga sig fram?

Det händer i
GUNTORPS MISSIONKYRKA

Installations- 
gudstjänst

med Lars Gunther
i Guntorps missionskyrka

söndag 3 mars kl 16.00

Övriga medverkande:  
Ola Bojestig, Peter Svanberg, Kören 

paus, Lovsångsdans av Ichfys

Välkomna till 
stor högtid

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

HÅLANDA FÖRSAMLINGSHEM
Onsdag 6 mars kl 10.00

Gemenskapsträff

SKEPPLANDA 
FÖRSAMLINGSHEM

Onsdag 6 mars
18.30 Passionsandakt med mässa

19.00 Församlingskväll med Pilgrimstema
Bo Björklund och Carina Frykman

Onsdag 13 mars
10 .00 Storcafé ”Res ut i världen” med 

Marianne Gustafsson
18.30 ”Lutherhjälpskväll”

Brödlotteri
Dragning på listor

Kaffeservering
Bröd och kakor mottages tacksamt  

till lotteriet.

Allt till förmån för Svenska Kyrkans 
Internationella arbete

Välkomna!

SPF Alebygden fick 89 nya 
medlemmar under fjolåret. 
40 av dessa hade hörsam-
mat en inbjudan till träff på 
Björkliden.

De hälsades välkomna 
av ordföranden Hans 
Åström. Han efterlyste 
vilka förväntningar de hade 
på föreningen samt vad de 
själva kunde bidra med. Ett 
önskemål om motionsdans 
framkom. Det gäller bara att 
hitta ledare. Några ville lära 
sig mer om data. Ett pro-
blem här är medlemmarnas 
olika kunskapsnivå men vi 

arbetar på det.
Föreningens kassör 

Claes-Hugo Larsson gav 
en fin beskrivning av för-
eningens ekonomi. Tage 
Svensson rapporterade 
från Kommunala Pensio-
närsrådet och konstaterade 
att kommunen numera tar 
pensionärsorganisationernas 
åsikter på allvar.

Nils Silfversten välkom-
nade alla att pröva på boule 
tisdagar och torsdagar. Len-
nart Mattsson informerade 
om stavgång och vandringar.

Ingelore Lindahl inbjöd 

till månadsträff den 12 mars 
och vårträff den 19 april. Ur 
vårens rikliga reseprogram 
kunde nämnas ett besök på 
Volvos säkerhets- och säker-
hetsutställning den 3 april 
och i Göteborgs synagoga 
den 24 april. Den 24 augusti 
åker vi till St Petersburg. 
Resan är fulltecknad, men 
man kan sätta upp sig på 
reservlista. Förutom denna 
rikliga information bjöds det 
på kaffe med dopp.

Lennart Mattsson

Nya SPF-medlemmar har välkomnats

Torsdagen den 21 februari genomfördes ett välbesökt och bejublat Musikcafé på Repslagar-
museet. Museet gästades av veteranjazzbandet Begonia. Fler än 60 åhörare hade kommit 
till caféet för att ta del av underhållningen. Något man verkligen inte ångrade, om man gick 
efter alla applåder och positiva kommentarer. Vi hoppas att kunna få detta till en årlig begi-
venhet och ser redan fram emot nästa tillfälle.

Bejublat Musikcafé på Repslagarmuseet

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Onsdagsträff 6 mars kl 13.00
i Nödinge församlingshem.
”Vad säger den här texten”
Harry Hultén. Fika Alla är välkomna!
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ger funderat över i alla tider. Det händer vis-
serligen, men långtifrån så ofta som vi skulle 
önska. Däremot finns ingen tvekan om att 
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hur livet förvandlats i mötet med Jesus, trots 
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tidigare. Därför är nog den viktigaste frågan 
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Volvos säkerhets- och säker-
hetsutställning den 3 april 
och i Göteborgs synagoga 
den 24 april. Den 24 augusti 
åker vi till St Petersburg. 
Resan är fulltecknad, men 
man kan sätta upp sig på 
reservlista. Förutom denna 
rikliga information bjöds det 
på kaffe med dopp.

Lennart Mattsson

Nya SPF-medlemmar har välkomnats

Torsdagen den 21 februari genomfördes ett välbesökt och bejublat Musikcafé på Repslagar-
museet. Museet gästades av veteranjazzbandet Begonia. Fler än 60 åhörare hade kommit 
till caféet för att ta del av underhållningen. Något man verkligen inte ångrade, om man gick 
efter alla applåder och positiva kommentarer. Vi hoppas att kunna få detta till en årlig begi-
venhet och ser redan fram emot nästa tillfälle.

Bejublat Musikcafé på Repslagarmuseet

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Onsdagsträff 6 mars kl 13.00
i Nödinge församlingshem.
”Vad säger den här texten”
Harry Hultén. 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 lörd 2/3 kl 9.30, 
Församlingsdag i Försam-
lhemmet. Kl 14.30, Mäss-
sa i församlingshemmet. 
Sönd 3/3 kl 17, Gudstjänst. 
LP-vänner från Lilla-Edet 
och Trollhättan medverkar. 
Broman. Onsd 6/3 kl 18.30, 
Passionsandakt med mässa 
Församlhemmet. Onsd 6/3 
k 19, Församlingskväll – Pil-
grimstema Församlhemmet. 
Hålanda sönd 3/3 kl 12, 
Mässa Wetterling. Onsd 6/3 
kl 10, Gemenskapsträff. S:t 
Peder sönd 3/3 kl 10, Mäss-
sa Wetterling. Ale-Skövde, 
se ovanstående. Tunge, se 
ovanstående.

Guntorps missionskyrka
Onsd 27/2 kl 18.30, Tonår/
ÄventyrarScout. Sönd 3/3 
kl 16, INSTALLATONS-
GUDSTJÄNST för LARS 
GUNTHER i GUNTORP. 
Medverkande Lars Gunther, 
Ola Bojestig, Peter Svan-
berg. Kören Paus, Ichtys 
m.fl . Kyrkkaffekalas. Onsd 
6/3 kl 18.30, SpårarScout/
UpptäckarScout.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 26/2 kl 8-9, Bön. Kl 
14, Bibelsamtalsgruppen. 
Onsd 27/2 kl 18-19, Bön. 
Kl 19, Styrelsemöte. Torsd 
28/2 kl 10-12.30, Smyrna-
Caféet. Kl 15, RPG, ”Från 
Vikingatid till Västergöt-
lands kristnande”, Chris-
tina Carlsson. Kl 18.15, 
Hobby (7-12 år). Fred 1/3 
kl 19, OMEGA – Ekume-
niskt ungdomsmöte, predi-
kan Torbjörn Daun, tema: 
”Känn ingen oro!” Live-
musik, café mm. Lörd 2/3 
kl 10-13, Second Hand & 
Café. Kl 12-14, Sångövning 
”Projektkör”. Sönd 3/3 kl 
11, Gudstjänst, Elias Berg. 
Nattvard. Äventyret (3-12 
år). Kyrkkaffe. Tisd 5/3 kl 
8-9, Bön.
Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Onsd 27/2 Älvängens kyr-
ka kl 18.30, Taizémässa, An-
dersson. Sönd 3/3 Starr-
kärrs kyrka kl 11, Mässa 
medverkan av Magnoliakö-
ren, Nordblom. Älvängens 
kyrka kl 11, Mässa, Anders-
son. Starrkärrs kyrka kl 14, 
Dopfest, Andersson. Nols 
kyrka kl 17, Lovsångsguds-
tjänst medverkan av barn-
kören gNola, Nord-

blom. Månd 4/3 Starrkärrs 
församlingshem kl 18.30, 
Friskvård för själen - kvin-
nor mitt i livet. "Huskurs-
örter" Lisbeth Almark från 
Örtagården Mon berättar 
och låter oss uppleva dofter 
och smaker. Tisd 5/3 Nols 
kyrka kl 18.30, Försam-
lingsafton, ”Medskaparen” 
En kväll där vi får skapa nå-
got själva Här kommer kre-
ativiteten att fl öda hoppas 
vi! Onsd 6/3 Starrkärrs för-
samlingshem kl 18, Föreläs-
ningskväll – se annons!

Surte missionsförsamling
Onsd 27/2 kl 18:30, Ton-
år. "Minuten". Onsd 27/2 kl 
19, Ekumenisk bön i Pingst-
kyrkan, Bohus. Onsd 27/2 
kl 21, Innebandy i Surte-
skolan. Välkommen att vara 
med! Torsd 28/2 kl 19, Eku-
menisk kör övar i Surte för-
samlingshem. Sönd 3/3 kl 
09:00-10:30, Kyrkfrukost 
för 50:-. Sönd 3/3 kl 11, 
Gudstjänst. Per Kjellberg. 
Elin Öhrn. Månd 4/3 kl 19, 
Musikkåren, Lerum Sur-
te Symphonic Band, övar. 
Onsd 6/3 kl 15, onsdags-
träff för daglediga: Birgitta 
Mighetto: Tre kvinnoöden 
i Bibeln. Onsd 6/3 kl 18:30, 
Tonår. "Knopen". Onsd 6/3 
kl 21, Innebandy i Surtesko-
lan. Välkommen! Sena änd-
ringar i detta program kan 
inträffa.
www.surtemissionskyrka.se 
är alltid uppdaterad.

Älvängens missionskyrka
Tors 28/2 kl 15, RPG i 
Smyrna. Fre 1/3 kl 19, 
Omegagudstjänst i Smyrna. 
Sön 3/3 kl 11, Gudstjänst. 
Leif Jöngren. Sång; Mattias 
Larsson. Tis 5/3 kl 10, Bön. 
Kl 10-13, Stickcafé. 11.00 
Fika för alla.

Filadelfi aförsamlingen, 
Bohus Pingstkyrka
Onsd 27/2 kl 19, Ekumenisk 
bön. Sönd 3/3 kl 11, Guds-
tjänst med nattvard, Leif 
Karlsson. Onsd 6/3 kl 19, 
Sång bibelläsning och bön.

Fuxerna - Åsbräcka
församling
Sönd kl 10, Högmässa, Kris-
tensson. Tisd kl 09, Mässa 
i församlingshemmet, Isac-
son. Onsd kl 18.30, Mässa, 
Nordblom. Torsd kl 14, Ge-
menskapsträff, SPF-kören 

underhåller.
 
Åsbräcka kyrka
Sönd kl 18, Gtj, Kristens-
son.

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 7/3 kl 18, Bön och 
samtal, Ohlins. Sönd 10/3 kl 
11, Gudstänst, Ohlins.

Nödinge församling
Torsd 28/2 kl 18, Nödinge 
kyrka Mässa R Bäck. 3/3 3:e 
i Fastan kl 11, Nödinge kyr-
ka Gudstjänst R Bäck. Kl 
15, Bohus Servicehus Mäss-
sa R Bäck. Kl 17, Surte kyr-
ka Gudstjänst R Bäck. Månd 
4/4 kl 18.30, Nödinge för-
samlingshem Mässa H Hul-
tén. Onsd 6/3 kl 11, Frid-
hem Gudstjänst H Hultén. 
Kl 18, Surte kyrka Passions-
andakt H Hultén.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Till minne 

Till minne av min
maka, mamma, mormor

Lisbeth Klevéus
† 26 feb 2011

Lisbeth, 2 år har redan 
gått men för mig står 

tiden helt stilla.

2 år av ofattbar sorg, saknad 
och oändlig tomhet efter dig.

Kram

Wendel
Marie & Sophia,
Philip & Marcus
Linda & Victoria

Med desperat blick 
närmar sig kvin-
nan den man som 

alla flockas omkring. Nu eller 
aldrig! Med försiktig hand 
nuddar hon hans rock trots 
att hon betraktas som oren i 
människors ögon, avskuren 
från allt socialt liv. Genast för-
står hon att kampen är över. 
Den sjukdom som har begrän-
sat hennes tillvaro och nästin-
till ruinerat henne har mött sin 
överman. När alla möjlighe-
ter till förändring har gått i stå 
vänder hon sig till Jesus, och 
det ger resultat. (Mark 5)

Varför Gud inte alltid gör 
människor friska när vi vänder 
oss till honom har teologer 

funderat över i alla tider. Det 
händer visserligen, men långt-
ifrån så ofta som vi skulle 
önska. Däremot finns ingen 
tvekan om att något händer. 

Guds kraft är starkare än all 
destruktivitet, av vilket slag det 
än är. Åtskilliga berättar om 
hur livet förvandlats i mötet 
med Jesus, trots att yttre om-
ständigheter är lika svåra som 
tidigare. Därför är nog den 
viktigaste frågan för oss idag 
om vi, liksom kvinnan ovan, är 
beredda att släppa alla förbe-
håll och tränga oss fram?

Marie Nordvall
Pastor i Smyrnakyrkan, Älvängen

Betraktelse
Är det okej att tränga sig fram?

Jordfästningar
Per Bergman. I Surte kyrka 
hölls måndagen 18 februari 
begravningsgudstjänst för 
Per Bergman, Bohus. Offi -
ciant var komminister Reine 
Bäck.

Ralf Lööf. I Surte kapell 
hölls tisdagen 19 februari 
begravningsakt för Ralf 
Lööf, Surte. Offi ciant var 
Inga-Lill Andersson.

Gunilla Svensson. I Starr-
kärrs kyrka hölls onsdagen 
20 februari begravnings-
gudstjänst för Gunilla 
Svensson, Alafors. Offi ciant 
var komminister Per-Martin 
Andersson.

Arne Krafft. I Surte kapell 
hölls torsdagen 21 februari 
begravningsgudstjänst för 

Arne Krafft, Surte. Offi ci-
ant var komminister Reine 
Bäck.

Arne Borg. I Nödinge 
kyrka hölls fredagen 22 
februari begravningsguds-
tjänst för Arne Borg, Nol. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck. 

Vår kära Mamma,
Svärmor och Farmor

Daga Johansson
* 16 maj 1933

har idag stilla insomnat
och lämnat oss i stor

sorg och saknad.

Alafors
19 februari 2013

TOMAS och SUSANNE
Christopher, Benjamin

Nathalie
Syskon

Övrig släkt och vänner
 
Det finns inga ord för 

den saknad vi känner 
Att Du lämnat oss är så 

svårt att förstå 
Alla som känt Dig och 

vet hur Du var 
Önskar så att Du bland 

oss fanns kvar 
Men nu har Du gått dit 

vi alla skall gå 
Med glädje vi minns allt 

det fina ändå 

 
  

Vila i frid

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 8

mars kl. 13.00 i
Älvängens Missions-

kyrka. Efter grav-
sättningen inbjudes till

minnesstund i
Smyrnakyrkans festsal.
Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
onsdagen 6 mars. Lika

välkommet som
blommor är en gåva till

Läkarmissionen
tel. 08-620 02 00.

Döda

Vår vän

Barbro Hermansson

Vi saknar Dig

Alla på Solhaga By

Tack

Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av

vår kära

Anna Larsson
vid hennes bortgång, för
alla vackra blommor vid
hennes bår och för alla
minnesgåvor till Hjärt-

Lungfonden, vill vi
framföra vårt varma

tack. Ett särskilt tack till
personalen på

Björkliden för er fina
och kärleksfulla vård av

Anna.

BARNEN MED
FAMILJER

Solveig Olsson, Surte har 
avlidit. Född 1935 och ef-
terlämnar barn med familjer 
som närmast sörjande.

Daga Johansson, Alafors 
har avlidit. Född 1933 och 
efterlämnar sonen Tomas 
med familj samt syskon som 
närmast sörjande.

Dödsfall

Rosa Johansson
Skönningared

har lämnat oss.

Tack för alla fina minnen 
tillsammans.

INGER & PATRIK
Carolin, Marcus

Louise
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† 3 feb  2013



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. 0737-36 19 71

Resepresentkort köpes
Ving, Ticket, Solresor, Apollo, 

Resia, Fritidsresor. Även kort 
datum av intresse.
tel. 0735-01 45 63

Konst köpes. Korrekt värdering
tel. 0706-07 14 24
Thomas

SÄLJES

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

Säljes motionscykel maxfit pro 
1000 som ny.
tel. 0739-92 30 67

Damkläder säljes. Storlek 
40-42, även skor och väskor.
Tel. 0706-705 258

UTHYRES

Boxplats ledig i litet privatstall 
2km fr Ale Torg. Belyst ridbana, 

stora hagar året om, nära flera 
ridhus, uppv sadelk, varmvatten, 
4 fodr, in & utsläpp, full skötsel 
1dag/v. 1000:-/mån. Gärna sköt-
sam tjej 15-25 år.
Tel. 0762-76 46 00

Ö HYRA

Skötsam ensamstående pappa 
31 år med son på 2,5år söker 
boende. Mindre hus eller lägen-
het önskas hyra omgående. Fast 
jobb som kakelsättare, referens 
finnes om så önskas.
tel. 0732-30 03 13

2:a, 3:a eller hus önskas hyra 
av par i Ale kommun. Vi arbe-
tar båda, referenser finns, inga 
husdjur.
tel. 0762-36 05 48

2 rum och kök önskas hyra i 
Älvängen av rökfri kvinna.
tel. 0708-14 92 77

SÖKES

Jag är 28 årig kille som söker 
boende i Ale, då mitt jobb ligger 
i Nol/Bohus. Möblerat rum med 
separat pentry eller liten lägen-
het sökes. Jag är skötsam, rök-
och djurfri och har fast inkomst. 
Hör gärna av er till mig på
tel. 0708-10 52 40

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

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

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

Hemstädning
för 298kr./tim. -50% rut-avdrag, 
då betalar du bara 149kr/tim. 
Flyttstädning från 15kr/kvm. 
Välkommen!
S optimal städ 
Tel: 0705-414150

Rebbens Städservice AB
Privat & Företag
Hushållsnära tjänster
Sanering
tel. 0703-65 66 24

Vi löser allt inom 
markanläggning.
Tex husgrunder, dräneringar, 
avlopp, plattläggning, 
sprängningar, murar, snöröjning 
och trädfällning. Innehar f-skatt 
och försäkring.
tel. 0735-27 09 39

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.
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Stora grattis-kramar till 
Emma 7 år

från mamma, pappa
och Linn

Grattis 
Marie

på din 50års dag
Önskar släkten i Älvängen och 

Ucklum

Grattis älskade
Alfred

6 år den 4 mars
Kramar

Farmor, mormor
och morfar

Vi vill gratta våra killar
som fyller år!

Melvin 8 år 16/2
Hannes 10 år 27/2

Ludvig 4 år 3/3
Kramar mamma & pappa

Filippa Blomqvist, 
Bohus

Gratuleras på 7-årsdagen
3 mars av

Beatrice, Mormor & Morfar

Grattis
Emilia

på 4-årsdagen
önskar

Mamma, Pappa och Nathalie

Grattis
Grabbarna Berggren

Melvin 8 år 16/2
Hannes 10 år 27/2

Ludvig 4 år 3/3
önskar Mormor & Morfar

Veckans ros 
Tusen rosor vill vi ge Bir-
gitta & Elof Hallin. Ni är 
världens bästa & ni ställer 
alltid upp! Vi uppskattar allt 
ni gör för oss! Kramar 

Anna-Karin & Jonas,
 Phoenix & Billie Lou

Födda 

Den 9 December 2012 
kl:03.26 fick Rocky en lilla-

syster som heter Ronja.
Hon vägde 2656 g och var 

47 cm lång.
Madelene Karlsson
&  Mattias Nilsson

Lilla Edet
Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.
Bortrest.

Leif Dahlberg

All ev uppvaktning i sam-
band med min födelsedag 
undanbedes.
Torsten Andersson, Blinneberg

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Rut Hellman

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Kurt Fransson, Kollanda

Ett stort tack till er på Elfix 
för snabb service och hjälp.

Elinor

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. 0737-36 19 71

Resepresentkort köpes
Ving, Ticket, Solresor, Apollo, 

Resia, Fritidsresor. Även kort 
datum av intresse.
tel. 0735-01 45 63

Konst köpes. Korrekt värdering
tel. 0706-07 14 24
Thomas

SÄLJES

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

Säljes motionscykel maxfit pro 
1000 som ny.
tel. 0739-92 30 67

Damkläder säljes. Storlek 
40-42, även skor och väskor.
Tel. 0706-705 258

UTHYRES

Boxplats ledig i litet privatstall 
2km fr Ale Torg. Belyst ridbana, 

stora hagar året om, nära flera 
ridhus, uppv sadelk, varmvatten, 
4 fodr, in & utsläpp, full skötsel 
1dag/v. 1000:-/mån. Gärna sköt-
sam tjej 15-25 år.
Tel. 0762-76 46 00

Ö HYRA

Skötsam ensamstående pappa 
31 år med son på 2,5år söker 
boende. Mindre hus eller lägen-
het önskas hyra omgående. Fast 
jobb som kakelsättare, referens 
finnes om så önskas.
tel. 0732-30 03 13

2:a, 3:a eller hus önskas hyra 
av par i Ale kommun. Vi arbe-
tar båda, referenser finns, inga 
husdjur.
tel. 0762-36 05 48

2 rum och kök önskas hyra i 
Älvängen av rökfri kvinna.
tel. 0708-14 92 77

SÖKES

Jag är 28 årig kille som söker 
boende i Ale, då mitt jobb ligger 
i Nol/Bohus. Möblerat rum med 
separat pentry eller liten lägen-
het sökes. Jag är skötsam, rök-
och djurfri och har fast inkomst. 
Hör gärna av er till mig på
tel. 0708-10 52 40

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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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

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

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

Hemstädning
för 298kr./tim. -50% rut-avdrag, 
då betalar du bara 149kr/tim. 
Flyttstädning från 15kr/kvm. 
Välkommen!
S optimal städ 
Tel: 0705-414150

Rebbens Städservice AB
Privat & Företag
Hushållsnära tjänster
Sanering
tel. 0703-65 66 24

Vi löser allt inom 
markanläggning.
Tex husgrunder, dräneringar, 
avlopp, plattläggning, 
sprängningar, murar, snöröjning 
och trädfällning. Innehar f-skatt 
och försäkring.
tel. 0735-27 09 39

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

Stora grattis-kramar till 
Emma 7 år

från mamma, pappa
och Linn

Grattis 
Marie

på din 50års dag
Önskar släkten i Älvängen och 

Ucklum

Grattis älskade
Alfred

6 år den 4 mars
Kramar

Farmor, mormor
och morfar

Vi vill gratta våra killar
som fyller år!

Melvin 8 år 16/2
Hannes 10 år 27/2

Ludvig 4 år 3/3
Kramar mamma & pappa

Filippa Blomqvist, 
Bohus

Gratuleras på 7-årsdagen
3 mars av

Beatrice, Mormor & Morfar

Grattis
Emilia

på 4-årsdagen
önskar

Mamma, Pappa och Nathalie

Grattis
Grabbarna Berggren

Melvin 8 år 16/2
Hannes 10 år 27/2

Ludvig 4 år 3/3
önskar Mormor & Morfar

Veckans ros 
Tusen rosor vill vi ge Bir-
gitta & Elof Hallin. Ni är 
världens bästa & ni ställer 
alltid upp! Vi uppskattar allt 
ni gör för oss! Kramar 

Anna-Karin & Jonas,
 Phoenix & Billie Lou

Födda 

Den 9 December 2012 
kl:03.26 fick Rocky en lilla-

syster som heter Ronja.
Hon vägde 2656 g och var 

47 cm lång.
Madelene Karlsson
&  Mattias Nilsson

Lilla Edet
Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.
Bortrest.

Leif Dahlberg

All ev uppvaktning i sam-
band med min födelsedag 
undanbedes.
Torsten Andersson, Blinneberg

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Rut Hellman

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Kurt Fransson, Kollanda

Ett stort tack till er på Elfix 
för snabb service och hjälp.

Elinor

Tack
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

4 2 3 5 1 6
9 2 1 3 7

8 4

7 5 1 6
2 5 4 3

6 4 7

7 3 5
2 7 9 3

9 4 1 6

3 4 7
6 4 9

7 4 2 3

7 2 8
8 2 6 1 4
7 1

3 4 1 2
9 3 1

2 9 8

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

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

PENGARNA TILLBAKA
Formgjutna sulor fr 599:-
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www.aleel.se | 0303-33 24 00 | info@aleel.se
Lunnavägen 2, Box 3004, 449 14 Alfors 

Gilla oss på 
Facebook

TACK FÖR 
FÖRTROENDET

Vad sägs om

EL TILL 
INKÖPSPRIS?

Ale El deltog nyligen för första gången i Svenskt Kvalitetsindex 
undersökning om kundnöjdhet i elbranschen. Ale El blev 

Västsveriges bästa elhandelsbolag, topp tre i hela Sverige samt 
utnämndes som elbolaget med den bästa kundservicen av alla.

Vi är jätteglada för detta och tackar våra kunder för förtroendet. Nu 
kavlar vi upp ärmarna för att bli ännu bättre!

Vill du ha ett rörligt elpris utan påslag på el och elcertifi kat? 
Det fi xar vi!  För 55 kr/månad handlar vi el och elcertifi kat till Dig! 

Förbrukar Du mindre än 20 000 kWh per år kan Du köpa El till inköpspris.  Besök vår hemsida 
www.aleel.se/elavtal eller kontakta vår kundservice på 0303-33 24 00 så hjälper vi Dig!

Sveriges bästa

KUND
SERVICE

enligt SKI dec 2012

www.aleel.se


