
Oavgjort i 
första ronden
BOHUS. Med tio 
minuter kvar ledde 
Surte BK med två 
mål, men Blåsut hann 
kvittera.
6-6 i den första av två kvalmatcher 
i kampen om ett allsvenskt bandy-
kontrakt. Resultatet var ändå svårt 
att glädjas åt efter att Surte haft 
ledningen under större delen av 
matchen. Ikväll (läs tisdag) avgörs 
kvaldramat.                 Läs sid 19

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

www.axums.se

 Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00

Melitta Single 5
Brygger 5 koppar

Melitta Excellent 3.0
Ord pris 799:-

399:- Nu 699:-

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

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

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

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

  

Lödöse 0520-66 00 10

Från delikatessen:

Gäller t o m 10/3-13

/kg

Extra lagrad 
Falbygdens 
prästost

Här invigs Klädkällaren!

Tio års planering är till ända. I onsdags invigde Klädkällaren sitt nya varuhus i Stora Viken, Bohus. Sedan dess har det varit ett mer eller mindre trafi kkaos 
och parkeringsvakterna har haft fullt upp. Premiärdagarna lär ägarna Marie och Peter Lindberg aldrig glömma. Vilken succé det blev.        Läs sid 14

Vardag 10-19 | Lördag 10-15 | Söndag 11-15 
ICA Kvantum 7-23 alla dagar | www.aletorg.se

Fredag
8 mars

Knallarna 
kommer!

Fullt utrustad servicebil  
för entreprenad och lantbruksmaskiner

Specialitet: växellådor för personbil och lätt lastbil

Reservdelar i samarbete med AD-bildelar

Hälsar Mikael och Daniel

Älvvägen 11, Älvängens södra industriområde
Öppet mån-fre 07-16 • 0303-44 44 43

Bilverkstad med service och reparationer på alla modeller

Kvällsöppet tis & tor till 21.00

Välkomna!

ÖPPNINGSERBJUDANDE

Oljeservice 

795:-fr.

Filter och olja 
Upp till 5,5 liter 
5w-40 helsyntet 

Gäller mars ut



Som väntat tog Utbild-
ningsnämnden beslut 
om att avveckla Ale 

gymnasium. De blivande 
gymnasieeleverna har i 
ännu större utsträckning än 
tidigare valt en gymnasieut-
bildning utanför kommunens 
gräns. Nu undrar många vem 
som bär ansvaret? Hur kan 
politiker vara så kortsiktiga 
att de stänger sitt eget gym-
nasium bara för att det ett år 
är ont om sökande? Varför 
satsar de inte istället på en 
offensivare marknadsföring?

Vi är vana vid att det alltid 
finns någon ansvarig, någon 
att skylla på, någon att offra 
och hänga offentligt. Jag är 
rädd att fallet Ale gymnasium 
är unikt och att det saknas 
en ansvarig person. Det gör 
situationen ännu svårare att 
förstå, särskilt för de som är 
inblandade. Det är möjligt 
att den negativa utvecklingen 
för Ale gymnasium hade 
kunnat bromsats om rätt 
beslut fattats för fem-sex år 
sedan, men det är orättvist att 
i efterhand kräva att skolled-
ning och förvaltning borde 
tänkt annorlunda. Det är 
inte säkert att det hade gått 
att påverka dagens situation 
ändå. De främsta orsakerna 
är de yttre faktorerna och 
de strukturella förändring-
arna. Att elever idag har 
större möjlighet att fritt 
välja gymnasieutbildning 
och skola samt att friskole-

reformen har medfört ett 
programutbud där nästan 
varje individ kan finna sin 
drömutbildning gör det inte 
lättare att konkurrera. När 
det dessutom i dagsläget 
finns fler gymnasieplatser än 
elever, många fler, tusentals 
för många för att vara ärlig, 
får de mindre kommunerna 
med bra kommunikationer 
att stryka på foten. Fast är det 
fel att elever har fått en ökad 
valfrihet? Är det verkligen 
fel att våra aleungdomar kan 
ta sig till Göteborg på cirka 
15 minuter och där få välja 
mellan utbildningar likt vi 
väljer bland delikatesserna på 
julbordet?

Visst är det tråkigt att Ale 
kommun inte kan erbjuda 
ett eget gymnasium, men är 
det rimligt att vi med 28 000 
invånare ska kunna konkur-
rera med jätten i söder och 
allt som finns där?

Jag vet att vi kunde det en 
gång i tiden, men nu ser för-
utsättningarna och världen 
annorlunda ut. Det ligger 
mycket i vad Kommunsty-
relsens ordförande, Mikael 
Berglund (M), sa om att ”vi 
kan inte erbjuda en service 
som inte efterfrågas, då är 
det bättre att satsa på att för-
stärka grundskolan som vi vet 
behöver mer resurser”. Att 
avveckla ett gymnasium är 
aldrig lätt, det drabbar alltid 
några. Beslutet 
som en enig 
Utbildnings-

nämnd tog förmildrade dock 
konsekvenserna för många. 
Ettorna som inte har kommit 
så långt i sin utbildning får 
hjälp att hitta en ny skola och 
tvåorna som bara har ett år 
kvar får ta studenten precis 
som utlovats i Ale gymna-
sium. 

Avslutningsvis, det ser inte 
lättare ut de närmsta åren. 
Elevunderlaget är dåligt och 
driftskostnaderna för ett litet 
gymnasium riskerar att sänka 
kvalitén ytterligare i grund-
skolan. För att stärka Ales 
position som tillväxtkommun 
krävs en bra grundskola där 
alla elever får möjlighet att 
nå behörighet och en rygg-
säck med kunskaper att bära 
med sig till kommande gym-
nasiestudier. För att klara 
detta självklara uppdrag krävs 
resurser och med ett avveck-
lat Ale gymnasium får grund-
skolan ytterligare 15-20 Mkr 
att röra sig med. Den enes 
död, den andres bröd.

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Vem bär ansvaret?

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

MAT - SÄTTPOTATIS
Amandine, Puritan, Maria, Rocket, Timo, Snöboll, King 

Edward, Asterix, Folva, Inova, Gul mandel, Blå mandel m.fl. 
KRAV-odlad Puritan. Sv äpplen. Morötter, lök. Solrosfrö, 
fodermorötter. Enbärsdricka. Hjortron- lingon- blåbärs- 

hallon- drottning- och tranbärssylt (60% bärhalt).  
Säljes från lastbil LÖRDAG 9/3  

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

Lilla Edet Järn & Trä 15. Ej kort. Nästa tur 6/4.

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

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.

PÅSKBASAR 
KILANDA SKOLA

Lördag 16 mars, kl 11.00

GLAD PÅSK! 
Behållningen går till 

Akutinsamlingen Syrien
Välkomna! Starrkärrskresen 

Bohus centrum • Tel: 031 – 98 22 98

Fotvård 
Hudvård 
Friskvård
Massage
Salong Beauty
Glamour Nyponrosen

och www.nyponrosen.se
www.beautyglamour.se

Infraröd bastu

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Följ med på 
Safari i Kenya

tillsammans med 
vår ”reseledare”

Katarina Johansson
Onsdag 13 mars, kl 19.00
i Älvängens Aktivitetshus, 

Carlmarks väg 4
Fri entré

Alla, även icke medlemmar,
är hjärtligt välkomna!

I samarbete med:

Café i Nol
Premiär för Nols nya 
Café mån 11 mars

Öppet kl 6-18 • Beläget nära Tempo
Ring Maria: 0736-67 30 17

F-skatt fi nns

Marias hemtjänst
Hemstäd

Fönsterputs
Flyttstäd och förekommande 

sysslor i hemmet
Utför även företagsstädning

Ring Maria: 0736-67 30 17

Marias hemtjänst
He
önsterputs

Flyttstäd och förekom
sysslor i hemmet
även företagsstädning

Årsmöte Vision 
i Ale (fd. SKTF)

Tisdag 26/3 kl. 16:30
Cafeterian i Alafors

Anmälan till vision@ale.se
Senast 19/3



Som väntat tog Utbild-
ningsnämnden beslut 
om att avveckla Ale 

gymnasium. De blivande 
gymnasieeleverna har i 
ännu större utsträckning än 
tidigare valt en gymnasieut-
bildning utanför kommunens 
gräns. Nu undrar många vem 
som bär ansvaret? Hur kan 
politiker vara så kortsiktiga 
att de stänger sitt eget gym-
nasium bara för att det ett år 
är ont om sökande? Varför 
satsar de inte istället på en 
offensivare marknadsföring?

Vi är vana vid att det alltid 
finns någon ansvarig, någon 
att skylla på, någon att offra 
och hänga offentligt. Jag är 
rädd att fallet Ale gymnasium 
är unikt och att det saknas 
en ansvarig person. Det gör 
situationen ännu svårare att 
förstå, särskilt för de som är 
inblandade. Det är möjligt 
att den negativa utvecklingen 
för Ale gymnasium hade 
kunnat bromsats om rätt 
beslut fattats för fem-sex år 
sedan, men det är orättvist att 
i efterhand kräva att skolled-
ning och förvaltning borde 
tänkt annorlunda. Det är 
inte säkert att det hade gått 
att påverka dagens situation 
ändå. De främsta orsakerna 
är de yttre faktorerna och 
de strukturella förändring-
arna. Att elever idag har 
större möjlighet att fritt 
välja gymnasieutbildning 
och skola samt att friskole-

reformen har medfört ett 
programutbud där nästan 
varje individ kan finna sin 
drömutbildning gör det inte 
lättare att konkurrera. När 
det dessutom i dagsläget 
finns fler gymnasieplatser än 
elever, många fler, tusentals 
för många för att vara ärlig, 
får de mindre kommunerna 
med bra kommunikationer 
att stryka på foten. Fast är det 
fel att elever har fått en ökad 
valfrihet? Är det verkligen 
fel att våra aleungdomar kan 
ta sig till Göteborg på cirka 
15 minuter och där få välja 
mellan utbildningar likt vi 
väljer bland delikatesserna på 
julbordet?

Visst är det tråkigt att Ale 
kommun inte kan erbjuda 
ett eget gymnasium, men är 
det rimligt att vi med 28 000 
invånare ska kunna konkur-
rera med jätten i söder och 
allt som finns där?

Jag vet att vi kunde det en 
gång i tiden, men nu ser för-
utsättningarna och världen 
annorlunda ut. Det ligger 
mycket i vad Kommunsty-
relsens ordförande, Mikael 
Berglund (M), sa om att ”vi 
kan inte erbjuda en service 
som inte efterfrågas, då är 
det bättre att satsa på att för-
stärka grundskolan som vi vet 
behöver mer resurser”. Att 
avveckla ett gymnasium är 
aldrig lätt, det drabbar alltid 
några. Beslutet 
som en enig 
Utbildnings-

nämnd tog förmildrade dock 
konsekvenserna för många. 
Ettorna som inte har kommit 
så långt i sin utbildning får 
hjälp att hitta en ny skola och 
tvåorna som bara har ett år 
kvar får ta studenten precis 
som utlovats i Ale gymna-
sium. 

Avslutningsvis, det ser inte 
lättare ut de närmsta åren. 
Elevunderlaget är dåligt och 
driftskostnaderna för ett litet 
gymnasium riskerar att sänka 
kvalitén ytterligare i grund-
skolan. För att stärka Ales 
position som tillväxtkommun 
krävs en bra grundskola där 
alla elever får möjlighet att 
nå behörighet och en rygg-
säck med kunskaper att bära 
med sig till kommande gym-
nasiestudier. För att klara 
detta självklara uppdrag krävs 
resurser och med ett avveck-
lat Ale gymnasium får grund-
skolan ytterligare 15-20 Mkr 
att röra sig med. Den enes 
död, den andres bröd.

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Vem bär ansvaret?

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

MAT - SÄTTPOTATIS
Amandine, Puritan, Maria, Rocket, Timo, Snöboll, King 

Edward, Asterix, Folva, Inova, Gul mandel, Blå mandel m.fl. 
KRAV-odlad Puritan. Sv äpplen. Morötter, lök. Solrosfrö, 
fodermorötter. Enbärsdricka. Hjortron- lingon- blåbärs- 

hallon- drottning- och tranbärssylt (60% bärhalt).  
Säljes från lastbil LÖRDAG 9/3  

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

Lilla Edet Järn & Trä 15. Ej kort. Nästa tur 6/4.

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

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.

PÅSKBASAR 
KILANDA SKOLA

Lördag 16 mars, kl 11.00

GLAD PÅSK! 
Behållningen går till 

Akutinsamlingen Syrien
Välkomna! Starrkärrskresen 

Bohus centrum • Tel: 031 – 98 22 98

Fotvård 
Hudvård 
Friskvård
Massage
Salong Beauty
Glamour Nyponrosen

och www.nyponrosen.se
www.beautyglamour.se

Infraröd bastu

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Följ med på 
Safari i Kenya

tillsammans med 
vår ”reseledare”

Katarina Johansson
Onsdag 13 mars, kl 19.00
i Älvängens Aktivitetshus, 

Carlmarks väg 4
Fri entré

Alla, även icke medlemmar,
är hjärtligt välkomna!

I samarbete med:

Café i Nol
Premiär för Nols nya 
Café mån 11 mars

Öppet kl 6-18 • Beläget nära Tempo
Ring Maria: 0736-67 30 17

F-skatt fi nns

Marias hemtjänst
Hemstäd

Fönsterputs
Flyttstäd och förekommande 

sysslor i hemmet
Utför även företagsstädning

Ring Maria: 0736-67 30 17

Marias hemtjänst
He
önsterputs

Flyttstäd och förekom
sysslor i hemmet
även företagsstädning

Årsmöte Vision 
i Ale (fd. SKTF)

Tisdag 26/3 kl. 16:30
Cafeterian i Alafors

Anmälan till vision@ale.se
Senast 19/3

LÅGA PRISER
7000 M²

Lunchrestaurang
 & café

Måndag-fredag
79:-  

39:-

Inkl. dricka, salladsbuffe & kaffe 

Lördag-söndag
99:-

0-12 ÅR 49:-

Välkommen!
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Vi, kvinnor i Sverige, 
har fortfarande en bit 
kvar tills vi lever i ett 

helt jämställt samhälle, men 
vi har tack vare lång kamp 
åtminstone formellt samma 
rättigheter som män. Så är 
det inte överallt. Varje år fl yr 
människor från tortyr, för-
tyck och dödshot för att söka 
en fristad hos oss i Sverige. 
Särskilt utsatta är många 
kvinnor. Idag, på den inter-
nationella kvinnodagen, vill 
vi särskilt uppmärksamma 
dessa kvinnors situation.

När människor söker asyl 
i Sverige är det viktigt att 
komma ihåg att det ibland 
finns speciella asylskäl för 
just kvinnor. Det är inte 
acceptabelt att skicka tillbaka 

kvinnor till en vardag av 
sexualiserat våld, hedersför-
tryck eller tortyr. Trots det 
möter vi fortfarande ofta i 
media berättelser om kvinnor 
som utvisas, trots uppenbara 
risker för sina liv. Svenska 
myndigheter behöver bli 
bättre på att uppmärksamma 
och ta hänsyn till detta.

På grund av hot om att 
utvisas lever många kvinnor 
som gömda. Många av dessa 
så kallade ”papperslösa” 
kvinnor lever ett fruktansvärt 
utsatt liv också när de befin-
ner sig i Sverige. Risken att 
utnyttjas som svart arbets-
kraft, för knapp betalning 
och med hot om övergrepp, 
är överhängande. De har inte 
heller rätt till sjukvård eller 

mödravård. Vi menar att pap-
perslösas villkor är en viktig 
rättvisefråga och en fråga om 
mänskliga rättigheter.

Vi kvinnor i Sverige har 
ännu inte uppnått total jäm-
ställdhet, men medan vi fort-
sätter vår kamp för till exem-
pel rättvisa löner och rätt till 
heltid, får vi inte glömma att 
bristen på jämställdhet för 
många kvinnor världen över 
är en fråga om liv och död. 
Vi vill visa vår solidaritet och 
vårt systerskap med dessa 
kvinnor och slå ett slag för 
en generös flyktingpolitik, 
som tar hänsyn till kvinnors 
asylskäl.

Surrogatmödraskap 
uttrycker en av de äldsta 
patriarkala tankefigurerna 

i världen, att en kvinna för-
väntas ”ställa upp” och att 
kvinnokroppen är ett redskap 
tillgängligt för andra. Det är 
beklagligt att alla människor 
som vill ha barn inte har möj-
lighet till det. Men hur stark 
längtan efter barn än må vara 
så är det ingen mänsklig rät-
tighet att ha barn. Gränsen 
för hur långt vi kan gå för att 
tillfredsställa denna längtan 
måste dras vid människohan-
del. Att Sverige legaliserar en 
handel med barn och kvin-
nors kroppar är oacceptabelt.

Ida Legnemark (V)
Distriktsordförande Älvsborg

Ingmarie Torstensson (V) Ale
Maria Bergerus (V) Ale

Vill du ställa upp för ett barn?
Flera barn och syskonpar väntar på att få komma 
till en familj en eller två helger i månaden. 

Ring eller skriv till oss
Telefon 031-365 23 15, 

031-365 35 50 eller 
familjehem.nordost@ 
angered.goteborg.se

Josef, 5 år är en blyg pojke  
som gillar att pyssla och 
simma och som har mycket 
spring i benen.

Zara, 9 år är en pigg och 
nyfiken flicka som tycker 
om att spela fotboll och att 
leka inne och ute.

Vi har även andra barn som 
behöver en extra familj. Ni 
får ekonomisk ersättning 
och erbjuds handledning 
och utbildning.

En brand i ett ventilationssystem på Himlaskolan, Ala-
fors, orsakade kraftig rökutveckling. Räddningstjänsten 
fi ck larmet klockan 22.45 på fredagen. Troligtvis var det 
ett skatbo som fattat eld. Branden släcktes snabbt av 
personal från Nolstationen.

Text: Jonas Andersson  Foto: Christer Grändevik

Kraftig rökutveckling på Himlaskolan

8 mars internationella kvinnodagen fortfarande viktig

Ale kommuns ledande 
kultur- och bildnings-
institution Ale gym-

nasium läggs ner. Tragedi 
är ett starkt ord men för Ale 
kommuns alla invånare och 
för dess barn och ungdomar 
i synnerhet är det på längre 
sikt en tragedi att kommu-
nens gymnasieskola läggs 
ner.

Roland Färdmar belyste 
i förra veckan gymnasiets 
uppgång och det fall som 
blivit allt brantare under de 
senaste åren. Han ställde då 
bl.a. frågan vad politikerna 

har gjort för att hejda fallet 
i form av handlingsplaner. 
Färdmars fråga var berät-
tigad för politikerna har hela 
tiden agerat kortsiktigt, och 
man har aldrig upprättat 
någon långsiktig strategi för 
att få Ales och Lilla Edets 
ungdomar att söka till det 
mest närliggande gymnasiet. 
Bristen på långsiktighet har 
bland annat tagit sig uttryck 
i anställningar av inkom-
petenta personer på viktiga 
poster. 

Det stora raset började när 
kommunen anställde en för-
valtningschef trots att denna 
nyligen hade blivit sparkad 
från en utlandsskola. Ganska 
snart började hon lägga fram 
det ena tokiga förslaget efter 
det andra om programutbud 

och annat. Samtidigt fanns 
det en skolledning som inte 
riktigt var vuxen sitt uppdrag. 

När ansökningssiffrorna 
började dala anställdes en 
marknadsförare utan erfa-
renhet av marknadsföring. 
Marknadsförarens huvud-
budskap var att Ale gymna-
sium låg nära Göteborg. Det 
var visserligen helt i linje 
med kommunens slogan 
om Ale som en stark del av 
Göteborg, men i det här 
sammanhanget fick det rakt 
motsatt effekt. Ungdomarna 
i Ale och Lilla Edet insåg att 
Ale gymnasium låg så nära 
Göteborg att man lika gärna 
kunde åka dit. Budskapet till 
elever i åk. 9 borde i stäl-
let ha varit att man sparade 
mycket tid på att inte resa till 

Göteborg. 
Resultatet 
av mark-
nadsförarens 
insatser blev 
att antalet 
sökande till 
åk. 1 i stort 
sett halvera-
des.

Vid den 
tidpunkten 
hade båda 
rektorerna 
sagt upp sig. 
I stället för 
att rekrytera 
en kompe-
tent skolle-
dare tillgreps 
en tillfällig 
lösning. Man 
anställde 
en person 
som året 
före hade 
sparkats från 
två olika 
rektorsbe-
fattningar 
på andra håll 
i Sverige. 
När denna 
rektor skulle 
presentera 
sig för perso-
nalen talade 
hon mest om 
sin hund och 
inte alls om 
sina visioner 
med skolan 
och hur 
hon skulle 

vända den negativa trenden. 
Vid skolstarten möttes såväl 
elever som lärare av attityden 
från rektors sida att hon var 
där för att avveckla skolan. 
Hennes bemötande av elever 
och lärare i övrigt skedde på 
ett oprofessionellt och många 
gånger närmast kränkande 
sätt. I allt hon i övrigt yttrade 
visade hon en stor okunskap 
om arbetet på en gymnasie-
skola. Ett par månader in på 
vårterminen fick rektorn gå. 
Då hade hon kostat 84 000 
kr per månad utan att åstad-
komma någonting.

Skolan fick i stället skötas 
av en skolans egna lärare som 
vikarierade som biträdande 
rektor. När verksamhetsche-
fen gick in som rektor lätta-
des den biträdande rektorns 
börda något men det var 
bara tillfälligt. Förvaltningen 
plockade in en person från 
förvaltningskontoret som 
skulle lägga schema och sköta 
tjänstefördelning utan att 
ha erfarenhet av gymnasie-
skolan. Denna person lade 
sig i både biträdande rektors 
arbete och skolexpeditionens 
väl inarbetade rutiner. Det 
fick till följd att den kanslist 
som administrativt hade 
skött Ale gymnasium sedan 
starten sökte nytt jobb och 
biträdande rektor gick in i 
väggen i början av hösttermi-
nen 2012.

Under innevarande läsår 
har den nyanställde rektorn 
enligt uppgift inte engagerat 
sig det minsta i att locka 
elever. När det sedan var som 
mest angeläget med gymna-
sievalet reste rektorn till Syd-
afrika för att vindsurfa under 
en månad.

Jag påstår inte att de 
nämnda rekryteringarna är 
huvudorsaken till att elever 
inte söker till Ale gymna-
sium, men jag menar att 
sammantaget visar rekry-
teringarna att politiker och 
förvaltning inte har lyckats 
upprätta en kontinuitet och 
att denna brist på kontinutet 
sänder signaler utåt om ett 
bristfälligt ledarskap på Ale 
gymnasium. Och det bidrar 
också till att ungdomar inte 
söker till skolan.   

Gerhard Sager
F.d. lärare på Ale gymnasium

Ale gymnasiums fall
SO

CI
AL

DEMOKRATERNA I A
LE

S-GRUPPMÖTE 
Måndag 11/3 kl 18.30

Hälsas alla medlemmar 
välkomna till 

fullmäktigegruppens möte i
 Folkets hus i Nol.

FREDAGSFIKA 
MED SOSSARNA!

Svenheimers i Älvängen
Fredag 8 mars 13-15

Vi bjuder på kaff e och bulle.
Paula Örn, Kommunalråd

Christina Oskarsson, 
Riksdagsledamot

Välkomna!

Gryning Vård AB är ett av landets största företag inom HVB och erbjuder ett brett, 
varierat och kundanpassat vårdutbud för barn, ungdomar, familjer och vuxna 
med beroendeproblematik. Gryning driver både behandlingshem, familjehem, 
öppenvårdsverksamheter, asylboende samt LSS- enheter och har 40 verksamheter  
belägna inom Västra Götalands län. Bolaget är kommunägt och drivs utan vinstsyfte.

Känner du och din familj engagemang och intresse för barn 
och ungdomar i behov av stöd?

Vill ni bli vårt nya jourhem?
Vi har en ökad efterfrågan på platser i våra jourhem för barn och ungdomar 
och behöver därför utvidga vår jourverksamhet. Vi söker trygga och enga-
gerade familjer med erfarenhet av egna eller andras barn. Det är en fördel  
om ni tidigare har varit familjehem eller jourhem.

Förutom ett gott stöd från våra familjehemskonsulenter erbjuder vi:

 
Familjehem Göteborg och besök även vår hemsida  
www.gryning.se/jourhem.asp

Ulrika Bronsman 031-405 422 
Anette Blomqvist 031-405 449
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Vi, kvinnor i Sverige, 
har fortfarande en bit 
kvar tills vi lever i ett 

helt jämställt samhälle, men 
vi har tack vare lång kamp 
åtminstone formellt samma 
rättigheter som män. Så är 
det inte överallt. Varje år fl yr 
människor från tortyr, för-
tyck och dödshot för att söka 
en fristad hos oss i Sverige. 
Särskilt utsatta är många 
kvinnor. Idag, på den inter-
nationella kvinnodagen, vill 
vi särskilt uppmärksamma 
dessa kvinnors situation.

När människor söker asyl 
i Sverige är det viktigt att 
komma ihåg att det ibland 
finns speciella asylskäl för 
just kvinnor. Det är inte 
acceptabelt att skicka tillbaka 

kvinnor till en vardag av 
sexualiserat våld, hedersför-
tryck eller tortyr. Trots det 
möter vi fortfarande ofta i 
media berättelser om kvinnor 
som utvisas, trots uppenbara 
risker för sina liv. Svenska 
myndigheter behöver bli 
bättre på att uppmärksamma 
och ta hänsyn till detta.

På grund av hot om att 
utvisas lever många kvinnor 
som gömda. Många av dessa 
så kallade ”papperslösa” 
kvinnor lever ett fruktansvärt 
utsatt liv också när de befin-
ner sig i Sverige. Risken att 
utnyttjas som svart arbets-
kraft, för knapp betalning 
och med hot om övergrepp, 
är överhängande. De har inte 
heller rätt till sjukvård eller 

mödravård. Vi menar att pap-
perslösas villkor är en viktig 
rättvisefråga och en fråga om 
mänskliga rättigheter.

Vi kvinnor i Sverige har 
ännu inte uppnått total jäm-
ställdhet, men medan vi fort-
sätter vår kamp för till exem-
pel rättvisa löner och rätt till 
heltid, får vi inte glömma att 
bristen på jämställdhet för 
många kvinnor världen över 
är en fråga om liv och död. 
Vi vill visa vår solidaritet och 
vårt systerskap med dessa 
kvinnor och slå ett slag för 
en generös flyktingpolitik, 
som tar hänsyn till kvinnors 
asylskäl.

Surrogatmödraskap 
uttrycker en av de äldsta 
patriarkala tankefigurerna 

i världen, att en kvinna för-
väntas ”ställa upp” och att 
kvinnokroppen är ett redskap 
tillgängligt för andra. Det är 
beklagligt att alla människor 
som vill ha barn inte har möj-
lighet till det. Men hur stark 
längtan efter barn än må vara 
så är det ingen mänsklig rät-
tighet att ha barn. Gränsen 
för hur långt vi kan gå för att 
tillfredsställa denna längtan 
måste dras vid människohan-
del. Att Sverige legaliserar en 
handel med barn och kvin-
nors kroppar är oacceptabelt.

Ida Legnemark (V)
Distriktsordförande Älvsborg

Ingmarie Torstensson (V) Ale
Maria Bergerus (V) Ale

Vill du ställa upp för ett barn?
Flera barn och syskonpar väntar på att få komma 
till en familj en eller två helger i månaden. 

Ring eller skriv till oss
Telefon 031-365 23 15, 

031-365 35 50 eller 
familjehem.nordost@ 
angered.goteborg.se

Josef, 5 år är en blyg pojke  
som gillar att pyssla och 
simma och som har mycket 
spring i benen.

Zara, 9 år är en pigg och 
nyfiken flicka som tycker 
om att spela fotboll och att 
leka inne och ute.

Vi har även andra barn som 
behöver en extra familj. Ni 
får ekonomisk ersättning 
och erbjuds handledning 
och utbildning.

En brand i ett ventilationssystem på Himlaskolan, Ala-
fors, orsakade kraftig rökutveckling. Räddningstjänsten 
fi ck larmet klockan 22.45 på fredagen. Troligtvis var det 
ett skatbo som fattat eld. Branden släcktes snabbt av 
personal från Nolstationen.

Text: Jonas Andersson  Foto: Christer Grändevik

Kraftig rökutveckling på Himlaskolan

8 mars internationella kvinnodagen fortfarande viktig

Ale kommuns ledande 
kultur- och bildnings-
institution Ale gym-

nasium läggs ner. Tragedi 
är ett starkt ord men för Ale 
kommuns alla invånare och 
för dess barn och ungdomar 
i synnerhet är det på längre 
sikt en tragedi att kommu-
nens gymnasieskola läggs 
ner.

Roland Färdmar belyste 
i förra veckan gymnasiets 
uppgång och det fall som 
blivit allt brantare under de 
senaste åren. Han ställde då 
bl.a. frågan vad politikerna 

har gjort för att hejda fallet 
i form av handlingsplaner. 
Färdmars fråga var berät-
tigad för politikerna har hela 
tiden agerat kortsiktigt, och 
man har aldrig upprättat 
någon långsiktig strategi för 
att få Ales och Lilla Edets 
ungdomar att söka till det 
mest närliggande gymnasiet. 
Bristen på långsiktighet har 
bland annat tagit sig uttryck 
i anställningar av inkom-
petenta personer på viktiga 
poster. 

Det stora raset började när 
kommunen anställde en för-
valtningschef trots att denna 
nyligen hade blivit sparkad 
från en utlandsskola. Ganska 
snart började hon lägga fram 
det ena tokiga förslaget efter 
det andra om programutbud 

och annat. Samtidigt fanns 
det en skolledning som inte 
riktigt var vuxen sitt uppdrag. 

När ansökningssiffrorna 
började dala anställdes en 
marknadsförare utan erfa-
renhet av marknadsföring. 
Marknadsförarens huvud-
budskap var att Ale gymna-
sium låg nära Göteborg. Det 
var visserligen helt i linje 
med kommunens slogan 
om Ale som en stark del av 
Göteborg, men i det här 
sammanhanget fick det rakt 
motsatt effekt. Ungdomarna 
i Ale och Lilla Edet insåg att 
Ale gymnasium låg så nära 
Göteborg att man lika gärna 
kunde åka dit. Budskapet till 
elever i åk. 9 borde i stäl-
let ha varit att man sparade 
mycket tid på att inte resa till 

Göteborg. 
Resultatet 
av mark-
nadsförarens 
insatser blev 
att antalet 
sökande till 
åk. 1 i stort 
sett halvera-
des.

Vid den 
tidpunkten 
hade båda 
rektorerna 
sagt upp sig. 
I stället för 
att rekrytera 
en kompe-
tent skolle-
dare tillgreps 
en tillfällig 
lösning. Man 
anställde 
en person 
som året 
före hade 
sparkats från 
två olika 
rektorsbe-
fattningar 
på andra håll 
i Sverige. 
När denna 
rektor skulle 
presentera 
sig för perso-
nalen talade 
hon mest om 
sin hund och 
inte alls om 
sina visioner 
med skolan 
och hur 
hon skulle 

vända den negativa trenden. 
Vid skolstarten möttes såväl 
elever som lärare av attityden 
från rektors sida att hon var 
där för att avveckla skolan. 
Hennes bemötande av elever 
och lärare i övrigt skedde på 
ett oprofessionellt och många 
gånger närmast kränkande 
sätt. I allt hon i övrigt yttrade 
visade hon en stor okunskap 
om arbetet på en gymnasie-
skola. Ett par månader in på 
vårterminen fick rektorn gå. 
Då hade hon kostat 84 000 
kr per månad utan att åstad-
komma någonting.

Skolan fick i stället skötas 
av en skolans egna lärare som 
vikarierade som biträdande 
rektor. När verksamhetsche-
fen gick in som rektor lätta-
des den biträdande rektorns 
börda något men det var 
bara tillfälligt. Förvaltningen 
plockade in en person från 
förvaltningskontoret som 
skulle lägga schema och sköta 
tjänstefördelning utan att 
ha erfarenhet av gymnasie-
skolan. Denna person lade 
sig i både biträdande rektors 
arbete och skolexpeditionens 
väl inarbetade rutiner. Det 
fick till följd att den kanslist 
som administrativt hade 
skött Ale gymnasium sedan 
starten sökte nytt jobb och 
biträdande rektor gick in i 
väggen i början av hösttermi-
nen 2012.

Under innevarande läsår 
har den nyanställde rektorn 
enligt uppgift inte engagerat 
sig det minsta i att locka 
elever. När det sedan var som 
mest angeläget med gymna-
sievalet reste rektorn till Syd-
afrika för att vindsurfa under 
en månad.

Jag påstår inte att de 
nämnda rekryteringarna är 
huvudorsaken till att elever 
inte söker till Ale gymna-
sium, men jag menar att 
sammantaget visar rekry-
teringarna att politiker och 
förvaltning inte har lyckats 
upprätta en kontinuitet och 
att denna brist på kontinutet 
sänder signaler utåt om ett 
bristfälligt ledarskap på Ale 
gymnasium. Och det bidrar 
också till att ungdomar inte 
söker till skolan.   

Gerhard Sager
F.d. lärare på Ale gymnasium

Ale gymnasiums fall
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S-GRUPPMÖTE 
Måndag 11/3 kl 18.30

Hälsas alla medlemmar 
välkomna till 

fullmäktigegruppens möte i
 Folkets hus i Nol.

FREDAGSFIKA 
MED SOSSARNA!

Svenheimers i Älvängen
Fredag 8 mars 13-15

Vi bjuder på kaff e och bulle.
Paula Örn, Kommunalråd

Christina Oskarsson, 
Riksdagsledamot

Välkomna!

Gryning Vård AB är ett av landets största företag inom HVB och erbjuder ett brett, 
varierat och kundanpassat vårdutbud för barn, ungdomar, familjer och vuxna 
med beroendeproblematik. Gryning driver både behandlingshem, familjehem, 
öppenvårdsverksamheter, asylboende samt LSS- enheter och har 40 verksamheter  
belägna inom Västra Götalands län. Bolaget är kommunägt och drivs utan vinstsyfte.

Känner du och din familj engagemang och intresse för barn 
och ungdomar i behov av stöd?

Vill ni bli vårt nya jourhem?
Vi har en ökad efterfrågan på platser i våra jourhem för barn och ungdomar 
och behöver därför utvidga vår jourverksamhet. Vi söker trygga och enga-
gerade familjer med erfarenhet av egna eller andras barn. Det är en fördel  
om ni tidigare har varit familjehem eller jourhem.

Förutom ett gott stöd från våra familjehemskonsulenter erbjuder vi:

 
Familjehem Göteborg och besök även vår hemsida  
www.gryning.se/jourhem.asp

Ulrika Bronsman 031-405 422 
Anette Blomqvist 031-405 449
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I december dömdes 
31-åringen till två och ett 
halvt års fängelse för våldtäkt 
mot barn. Domen överklaga-
des till Hovrätten för Västra 
Sverige som gör en betydligt 
mildare bedömning. Brotts-
rubriceringen ändras till 
sexuellt utnyttjande av barn 
och straffet lindras därmed 

till fängelse i sex månader.
Hovrätten anser att 

mannen inte kunde veta att 
flickan var under 15 år. Dess-
utom menar de att båda varit 
drivande och tagit initiativ 
till att träffas. Det sexuella 
umgänget ska enligt Hov-
rätten ha skett frivilliga och 
ömsesidigt. Vid tidpunkten 

för det fullbordade samla-
get var flickan 14 år och åtta 
månader, det vill säga ganska 
nära 15 år.

I domen framgår också 
att straffet ska mildras med 
tanke på att mannen har för-
lorat sitt arbete som lärare. 
Han kan dessutom inte räkna 
med att kunna tjänstgöra 

som lärare i framtiden.
31-åringen väntas snart 

även åtalas för barnporno-
grafibrott. Polisen utreder de 
cirka 800 000 barnpornogra-
fiska bilder som påträffats i 
mannens dator.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Ingen barnvåldtäkt
GÖTEBORG. Hovrätten för Västra Sverige sänker 
straffet för den 31-årige läraren bosatt i Älv-
ängen som dömts för barnvåldtäkt av Alingsås 
tingsrätt.

Straffet sänks till fängelse i sex månader och 
brottsrubriceringen ändras till sexuellt utnytt-
jande av barn.

Mannen är också misstänkt för grovt barnpor-
nografi brott.

Hovrätten sänkte straffet för 31-åringen

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

Mars

FRÅGA ENERGIEXPERTEN
Ales energirådgivare Jerker Persson finns på plats för att svara på  
era frågor.
Ale bibliotek, Nödinge
>> Måndag 4 mars kl. 16.00 - 18.00
>> Måndag 11 mars kl. 16.00 - 18.00
>> Måndag 18 mars kl. 16.00 - 18.00
>> Måndag 25 mars kl. 16.00 - 18.00

FÖRFATTARFRUKOST MED ELLEN MATTSSON
Ellen Mattsons genombrott hos den bredare läsekretsen kom 
med romanen Resenärerna, ett svart kammarspel i bohuslänsk 
sekelskiftesmiljö. 
Ellen Mattson är just nu aktuell med Vinterträdet där hon skildrar Greta 
Garbos liv under 1930-talet.
>> Lördag 9 mars kl. 10.00, Läsesalen, Ale bibliotek, Nödinge
Frukosten är framdukad från 9.30
Entré inkl. frukost 80 kr. 
Arr: Studieförbundet Vuxenskolan, Ale kommun

DIGITALA TISDAGAR PÅ BIBLIOTEKET  
- Lär dig använda datorn och internet i vardagen
För frågor och anmälan, ring 0303-33 02 16
>> 12 mars kl 14.00-16.00, Köp och Sälj på internet. Konsument 
Göteborg informerar
>> 19 mars kl 14.00-16.00, Prova på dator och Internet
>> 2 april kl 14.00-16.00, Släktforska med datorn
Se hela vårens digitala tisdagar på ale.se/bibliotek

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

Vi söker vikarier 
till Äldreomsorgen och 
Funktionshinder i sommar
Välkommen att söka under lediga jobb www.ale.se
Kontaktperson: Lena Börjesson 0303-371264
Personalförsörjning, Arbetsledare Flexpoolen

PÅ GÅNG I ALEHar du idéer eller funderar du
på att starta eget företag?
I samarbete med NyföretagarCentrum Göteborgsregionen slår Ale kommun nu upp portarna till 
NyföretagarCentrum i Ale, där vi kan tillföra rådgivning, coachning, inspiration och kontakter till dig och din idé.

Vi finns i Nols Företagscenter och du kan boka tid direkt med rådgivare Lena Wingbro på 0704-800 444 
eller lena.wingbro@nyforetagarcentrum.se.

Den 13/3 kl 16-17 är du välkommen på ett litet invigningsmingel där vi berättar mer om vad 
kommer att erbjuda dig med tankar kring företagande.

Mer information kan du också få av Jannike Åhlgren, näringslivschef, Ale kommun,  
jannike.ahlgren@ale.se.

Hjärtligt välkommen att höra av dig!

Utbildningsprogram för 
företagare i Ale våren 2013:
13/3 - kl 16:00-17:00 Invigning NFC Ale, Nol Företagscenter 

13/3 - kl 17:30-19:30  S tarta eget informationsmöte, Nol Företagscenter 

3/4 - kl 16:00-18:00 Afternoon Tea, Café Rut, Ale Torg

9/4 - kl 18:00-19:30  Utbildningskväll 
Offentlig upphandling, 
Kommunledningskontoret, Ale torg 

10/4 - kl 17:30-19:30  Starta eget informationsmöte, Nol 
Företagscenter 

18/4 - kl 18-21  Deklarationskväll enskild firma, 
Skatteverket, Nol Företagscenter 

7/5 - kl 18:00-19.30  Utbildningskväll Bästa bygglov, 
Kommunedningskontoret, Ale torg

29/5 - kl 17:30-19:30   Starta eget informationsmöte, Nol 
Företagscenter 

30/5 - kl 16-18 Afternoon Tea, Café Rut, Ale Torg

Anmälan görs till: jannike.ahlgren@ale.se

Ytterligare utbildnings- och nätverkstillfällen tillkommer - håll utkik på hemsidan, www.ale.se!
Vilka behov har du i ditt företag? Kontakta mig gärna med tankar, idéer och förslag:
Jannike Åhlgren, Jannike.ahlgren@ale.se, 0303-330 657
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I Göteborgsregionen 
fi nns idag 3 500 fl er 
utbildningsplatser på 

gymnasieskolor än vad det 
fi nns gymnasieelever som 
har sökt gymnasieutbild-
ning i samma region. För 
oss socialdemokrater visar 
den siffran på den to-
tala orimligheten i dagens 
situation. 

Vi är varma anhängare 
till elevers rätt att välja en 
skola som de och deras 
föräldrar tror ger den bästa 
skolsituationen för varje 
enskild person. Däremot 
står vi inte bakom den 
totalt fria etableringsrät-
ten för alla vinstdrivande 
privata skolalternativ. 
Det måste trots allt finnas 
någon rim och reson i hur 
många utbildningsplatser 
som kan etableras inom ett 
geografiskt område. 

Kommuner har idag 

inget inflytande över hur 
många fristående skolor 
som får starta. Socialde-
mokraterna har länge velat 
införa krav på samråd med 
kommunerna. Allianspar-
tierna säger nej till detta 
och därför dröjer nya regel-
verket för friskolorna.

Det kan inte vara så att 
det på en marknad med 3 
500 fler platser än elever 
saknas viktiga utbildnings-
alternativ. Trots detta vill 
Alliansen fortsätta fylla 
på med än fler platser 
och skolor som inte fyller 
någon rimlig funktion sam-
tidigt som allt fler skolor, 
som Ale gymnasium, 
tvingas stänga. 

Tanken med det fria 
skolvalet var ju att fler 
pedagogiska inriktningar 
och en mångfald av huvud-
män skulle berika, inte 
sänka eleverna. 

För det är just nu det 
som händer. När det inte 
längre är lönsamt att driva 
sin gymnasieskola kan en 
friskola stänga dörrarna 
i princip från en dag till 
nästa. Kvar står ett stort 
antal elever som kan 
tvingas läsa ytterligare ett 
helt år på gymnasiet för 
att kunna ta ut sin examen. 
Detta till stora kostnader 
både för den enskilda och 
samhället.  

Är det verkligen rimligt 
att det är gymnasieungdo-
marna som ska betala priset 
för den av Alliansen fram-
drivna överetableringen av 
gymnasieskolor? 

Paula Örn (S)
Kommunalråd

Peter Ohlsson (S)
Utbildningsnämndens AU
och Göteborgsregionens-

utbildningsgrupp

Alliansens huvudlösa friskolepolitik blev gymnasiets fall

NÖDINGE. Frågorna är 
många efter beskedet 
om att avveckla Ale 
gymnasium.

Mycket handlar om 
hur marknadsföringen 
har fungerat, vad som 
händer med personalen 
och om det verkligen 
inte hade gått att över-
vintra.

– Det har vi redan 
gjort, det är färdigt 
nu, sa kommunalrådet 
Paula Örn (S) bestämt 
på pressträffen.

Många upplevde Utbild-
ningsnämndens beslut i 
onsdags som desperat och 
förhastat, men faktum är att 
förvaltningen hade tagit fram 
sju olika förslag. Det blev till 
sist ett åttonde som var ett 
politiskt förankrat kompro-
missförslag som gick igenom. 
Samtliga ledamöter i en enig 
nämnd ställde sig bakom 
beslutet.

– Inget av förslagen kändes 
bra i magen. Det är mycket 
känslor när man tar beslut om 
något som påverkar många 
negativt, men ibland måste 
man som politiker ta tuffa 
beslut. Det som känns bra är 
att vi var eniga, underströk 
Utbildningsnämndens ordfö-
rande Elena Fridfelt (C).

Föräldrar och även lärare 
har kritiserat nämndens 
beslut. Många ifrågasätter 
till exempel hur marknadsfö-
ringen av Ale gymnasium har 
fungerat de senaste åren, men 
faktum är att reklambudgeten 
har förstärkts i takt med den 
ökade konkurrensen.

– Jag skulle vilja säga att 
marknadsföringen har impo-
nerat på mig. Vi har haft en 
marknadsföringsgrupp bestå-
ende av lärare och skolledare 
som också har haft stor nytta 
av elever när vi har besökt 
högstadieskolor i Kungälv, 
Lilla Edet och Ale. Gruppen 
har jobbat mycket ambitiöst 
och målinriktat. Vi har skickat 
ut brev till elever i årskurs nio, 
haft flera öppna hus, prova-
på-dagar och inte minst har vi 
deltagit på gymnasiemässan i 
Göteborg. Dessutom har vi 
annonserat i både lokala och 
regionala medier. Det är defi-
nitivt inte marknadsföringen 
som har brustit, slår verksam-
hetschef Joakim Östling fast.

MBL-förhandlar
För personalens del väntar 
MBL-förhandlingar. Dessa 
startar på torsdag och oron är 
ömsesidig. Det finns de som 
är rädda för att förlora sin för-
sörjning, men det finns också 
en oro för lärarflykt.

– Det finns en uppenbar 
risk, men vi hoppas kunna 
erbjuda bra lösningar och 
dessutom är arbetsmarknaden 
för gymnasielärare ganska 
tuff just nu. Att vi skulle stå 
utan lärare till hösten tror jag 
inte på. Jag tycker personalen 
har tagit beskedet bra, bättre 
än förväntat. Det finns en 
vilja att fortsätta jobba vidare 
och ge de elever som blir kvar 
en bra undervisning. Sedan 
finns det självklart också en 
sorg. Vissa har varit med från 
det att skolan byggdes, men 
jag upplever ändå att det finns 
en förståelse för beslutet. Det 
här handlar inte bara om eko-

nomi, utan också om kvalité. 
Hur liten kan ett gymnasium 
vara för att fungera? Och då 
menar jag även som en social 
mötesplats, säger Joakim Öst-
ling.

MBL-förhandlingarna 
kommer att avgöra hur 
grundskolans personal 
påverkas av Ale gymnasiums 
avveckling. Totalt berörs 50 
personer.

– Så är det. Vi följer lagen 
om anställningsskydd (LAS) 
och antalet tjänstgöringsår i 
Ale blir vägledande. Det för-
utsätter att du som gymna-
sielärare accepterar en lärar-
tjänst i grundskolan, avslutar 
Joakim Östling.

Fotnot. Ale gymnasiums mark-
nadsföring har kostat i snitt 450 000 
kr/år sedan 2010.

NÖDINGE. En enig 
Utbildningsnämnd tog i 
onsdags beslut om att 
avveckla Ale gymna-
sium. 

Det kommer att ske 
successivt. 

Årets tvåor erbjuds 
att slutföra sin utbild-
ning under nästa år, et-
torna får söka ny skola.

Eleverna räcker inte till för 
regionens alla gymnasiesko-
lor. Det svaga intresset för Ale 
gymnasium som bara hade 
34 sökande till nästa läsår 
medför att skolan avvecklas. 
Det blir inget nytt intag till 
hösten 2013. De elever som 
nu läser andra året på sitt pro-
gram kommer att få chansen 
att slutföra sin utbildning 
under nästa år. I maj 2014 
lämnar de sista studenterna 
Ale gymnasium.

– Signalen som Ales elever 
har givit oss är tydlig och klar. 
De efterfrågar inte ett gym-
nasium på hemmaplan. När 
bara 24 aleelever söker till Ale 
gymnasium finns det inget 
underlag för att fortsätta 
verksamheten, säger Utbild-
ningsnämndens ordförande 
Elena Fridfelt (C).

Begravning
Det var så nära en begrav-
ningslik stämning som man 
kan komma när ansvariga 
politiker och tjänstemän 
inom sektor utbildning Ale 
kommun kallade till press-
konferens i onsdags eftermid-
dag.

– Det är ingen som är glad 
idag, inget av alternativen 
kändes bra i magen, men vi 
är tvingade att gå vidare. När 
avvecklingen är över kommer 
vi att ha frigjort resurser som 
grundskolan verkligen behö-
ver, men det är ändå svårt att 
glädjas åt det nu, erkänner 
Fridfelt.

Beslutet som nämnden tog 
innebär att inga nya elever tas 
in, tvåorna erbjuds möjlig-

het att slutföra sin utbildning 
under nästa läsår. Det handlar 
om cirka 100 elever. Sen är 
Ale gymnasium historia. 

– Lärarna är självklart väl-
digt besvikna över beslutet 
och vi inser att det kan leda 
till en lärarflykt från skolan. 
Vi är beredda att ta den risken 
och bedömer ändå att det 
finns en god möjlighet att 
säkerställa kvalitén för tre-
orna nästa läsår. De som går 
första året kommer vi att till-
sätta alla nödvändiga resurser 
för att hjälpa att hitta en alter-
nativ gymnasieskola. Ingen 
elev ska lämnas i sticket, lovar 
Fridfelt.

Ale kommun har under ett 
antal år försökt komma till 
rätta med Ale gymnasiums 
kostnader och svaga attrak-
tionskraft. Analyserna har 
avlöst varandra både under 
nuvarande och föregående 
mandatperiod. 

– Det har gjorts många 
utredningar, men uppdraget 
har varit svårt. Ales elever har 
valt så många olika program 
att det har varit hopplöst att 
hitta något att fokusera på när 
det till exempel gäller pro-
gramutbudet, säger Joakim 
Östling, verksamhetschef.

Ekonomiskt har Ale gym-
nasium varit en tung verk-
samhet att bära de sista åren. 
Kostnadsbilden har varit för 
hög, vilket också påverkar 
de interkommunala ersätt-

ningarna. Prislappen som 
Ale kommun får betala för de 
elever som går utanför kom-
munen.

 – En elev som läser Barn- 
och fritidsprogrammet i Ale 
kostar 113 000 kr/år. Göte-
borgsregionens prislista för 
samma utbildning är 78 000 
kr. Det blir mycket pengar, 
då vår kostnad blir prislappen 
som vi får betala till övriga 
skolor. Vi har inte klarat 
anpassningen, men framför 
allt handlar det ju om att elev-
erna i Ale väljer andra skolor, 
säger Dennis Ljunggren 
(S), vice ordförande i Utbild-
ningsnämnden.

Kritik
Kritik har riktats både från 
lärare och föräldrar. Vissa 
anser att Ale kommun inte 
är långsiktig, något som båda 
kommunalråden reagerar på. 

– Vi har verkligen försökt, 
både politiskt och på tjänste-
mannanivå, men det har inte 
givit något resultat. Nu får vi 
istället en resursförstärkning i 
grundskolan på sikt och den 
är nödvändig, säger Paula 
Örn (S). 

– Vi pratar om att 8% av 
aleeleverna. Fler är det inte 
som har valt Ale gymnasium. 
Det känns inte som att varken 
ungdomarna eller föräldrarna 
sätter något större symbol-
värde på att vi ska ha en egen 
gymnasieskola och jag tror 

Ale gymnasium avvecklas

Tuff dag. Utbildningsnämndens ordförande Elena Fridfelt (C) och Kommunstyrelsens ordföran-
de Mikael Berglund (M) har haft roligare stunder än när de lämnade besked om Ale gymnasium.

Massmedialt intresse. När Ales kommunala gymnasieskola 
läggs ner kom även de stora medierna. Socialdemokraterna 
Paula Örn och Dennis Ljunggren intervjuades av GP.

Marknadsföringen har inte brustit

Verksamhetschef
Joakim Östling.

inte heller att det påverkar 
kommunens attraktionskraft. 
Våra förbättrade kommuni-
kationer till Göteborg och 
Trollhättan betyder mer, 
understryker Kommunsty-
relsens ordförande Mikael 
Berglund (M).

I samband med beslutet 
om Ale gymnasiums framtid 
fick också sektorn i uppdrag 

att utreda kostnaderna och 
möjligheterna att anpassa 
lokalerna till en blivande 
högstadieskola. Det gör att 
den planerade grundskolan 
som skulle byggas vid Norra 
Kilandavägen läggs på is. 

– Vi hoppas istället kunna 
använda ritningarna till den 
nya grundskolan i Kronogår-
den, Älvängen. Kyrkbyskolan 

och Nödingeskolan får sek-
torn i uppdrag att se över som 
blivande F-6-skolor, säger 
Elena Fridfelt.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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som Ale gymnasium, 
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Tanken med det fria 
skolvalet var ju att fler 
pedagogiska inriktningar 
och en mångfald av huvud-
män skulle berika, inte 
sänka eleverna. 

För det är just nu det 
som händer. När det inte 
längre är lönsamt att driva 
sin gymnasieskola kan en 
friskola stänga dörrarna 
i princip från en dag till 
nästa. Kvar står ett stort 
antal elever som kan 
tvingas läsa ytterligare ett 
helt år på gymnasiet för 
att kunna ta ut sin examen. 
Detta till stora kostnader 
både för den enskilda och 
samhället.  

Är det verkligen rimligt 
att det är gymnasieungdo-
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för den av Alliansen fram-
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NÖDINGE. Frågorna är 
många efter beskedet 
om att avveckla Ale 
gymnasium.

Mycket handlar om 
hur marknadsföringen 
har fungerat, vad som 
händer med personalen 
och om det verkligen 
inte hade gått att över-
vintra.

– Det har vi redan 
gjort, det är färdigt 
nu, sa kommunalrådet 
Paula Örn (S) bestämt 
på pressträffen.

Många upplevde Utbild-
ningsnämndens beslut i 
onsdags som desperat och 
förhastat, men faktum är att 
förvaltningen hade tagit fram 
sju olika förslag. Det blev till 
sist ett åttonde som var ett 
politiskt förankrat kompro-
missförslag som gick igenom. 
Samtliga ledamöter i en enig 
nämnd ställde sig bakom 
beslutet.

– Inget av förslagen kändes 
bra i magen. Det är mycket 
känslor när man tar beslut om 
något som påverkar många 
negativt, men ibland måste 
man som politiker ta tuffa 
beslut. Det som känns bra är 
att vi var eniga, underströk 
Utbildningsnämndens ordfö-
rande Elena Fridfelt (C).

Föräldrar och även lärare 
har kritiserat nämndens 
beslut. Många ifrågasätter 
till exempel hur marknadsfö-
ringen av Ale gymnasium har 
fungerat de senaste åren, men 
faktum är att reklambudgeten 
har förstärkts i takt med den 
ökade konkurrensen.

– Jag skulle vilja säga att 
marknadsföringen har impo-
nerat på mig. Vi har haft en 
marknadsföringsgrupp bestå-
ende av lärare och skolledare 
som också har haft stor nytta 
av elever när vi har besökt 
högstadieskolor i Kungälv, 
Lilla Edet och Ale. Gruppen 
har jobbat mycket ambitiöst 
och målinriktat. Vi har skickat 
ut brev till elever i årskurs nio, 
haft flera öppna hus, prova-
på-dagar och inte minst har vi 
deltagit på gymnasiemässan i 
Göteborg. Dessutom har vi 
annonserat i både lokala och 
regionala medier. Det är defi-
nitivt inte marknadsföringen 
som har brustit, slår verksam-
hetschef Joakim Östling fast.

MBL-förhandlar
För personalens del väntar 
MBL-förhandlingar. Dessa 
startar på torsdag och oron är 
ömsesidig. Det finns de som 
är rädda för att förlora sin för-
sörjning, men det finns också 
en oro för lärarflykt.

– Det finns en uppenbar 
risk, men vi hoppas kunna 
erbjuda bra lösningar och 
dessutom är arbetsmarknaden 
för gymnasielärare ganska 
tuff just nu. Att vi skulle stå 
utan lärare till hösten tror jag 
inte på. Jag tycker personalen 
har tagit beskedet bra, bättre 
än förväntat. Det finns en 
vilja att fortsätta jobba vidare 
och ge de elever som blir kvar 
en bra undervisning. Sedan 
finns det självklart också en 
sorg. Vissa har varit med från 
det att skolan byggdes, men 
jag upplever ändå att det finns 
en förståelse för beslutet. Det 
här handlar inte bara om eko-

nomi, utan också om kvalité. 
Hur liten kan ett gymnasium 
vara för att fungera? Och då 
menar jag även som en social 
mötesplats, säger Joakim Öst-
ling.

MBL-förhandlingarna 
kommer att avgöra hur 
grundskolans personal 
påverkas av Ale gymnasiums 
avveckling. Totalt berörs 50 
personer.

– Så är det. Vi följer lagen 
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och antalet tjänstgöringsår i 
Ale blir vägledande. Det för-
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Joakim Östling.
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kr/år sedan 2010.

NÖDINGE. En enig 
Utbildningsnämnd tog i 
onsdags beslut om att 
avveckla Ale gymna-
sium. 

Det kommer att ske 
successivt. 

Årets tvåor erbjuds 
att slutföra sin utbild-
ning under nästa år, et-
torna får söka ny skola.

Eleverna räcker inte till för 
regionens alla gymnasiesko-
lor. Det svaga intresset för Ale 
gymnasium som bara hade 
34 sökande till nästa läsår 
medför att skolan avvecklas. 
Det blir inget nytt intag till 
hösten 2013. De elever som 
nu läser andra året på sitt pro-
gram kommer att få chansen 
att slutföra sin utbildning 
under nästa år. I maj 2014 
lämnar de sista studenterna 
Ale gymnasium.

– Signalen som Ales elever 
har givit oss är tydlig och klar. 
De efterfrågar inte ett gym-
nasium på hemmaplan. När 
bara 24 aleelever söker till Ale 
gymnasium finns det inget 
underlag för att fortsätta 
verksamheten, säger Utbild-
ningsnämndens ordförande 
Elena Fridfelt (C).

Begravning
Det var så nära en begrav-
ningslik stämning som man 
kan komma när ansvariga 
politiker och tjänstemän 
inom sektor utbildning Ale 
kommun kallade till press-
konferens i onsdags eftermid-
dag.

– Det är ingen som är glad 
idag, inget av alternativen 
kändes bra i magen, men vi 
är tvingade att gå vidare. När 
avvecklingen är över kommer 
vi att ha frigjort resurser som 
grundskolan verkligen behö-
ver, men det är ändå svårt att 
glädjas åt det nu, erkänner 
Fridfelt.

Beslutet som nämnden tog 
innebär att inga nya elever tas 
in, tvåorna erbjuds möjlig-

het att slutföra sin utbildning 
under nästa läsår. Det handlar 
om cirka 100 elever. Sen är 
Ale gymnasium historia. 

– Lärarna är självklart väl-
digt besvikna över beslutet 
och vi inser att det kan leda 
till en lärarflykt från skolan. 
Vi är beredda att ta den risken 
och bedömer ändå att det 
finns en god möjlighet att 
säkerställa kvalitén för tre-
orna nästa läsår. De som går 
första året kommer vi att till-
sätta alla nödvändiga resurser 
för att hjälpa att hitta en alter-
nativ gymnasieskola. Ingen 
elev ska lämnas i sticket, lovar 
Fridfelt.

Ale kommun har under ett 
antal år försökt komma till 
rätta med Ale gymnasiums 
kostnader och svaga attrak-
tionskraft. Analyserna har 
avlöst varandra både under 
nuvarande och föregående 
mandatperiod. 

– Det har gjorts många 
utredningar, men uppdraget 
har varit svårt. Ales elever har 
valt så många olika program 
att det har varit hopplöst att 
hitta något att fokusera på när 
det till exempel gäller pro-
gramutbudet, säger Joakim 
Östling, verksamhetschef.

Ekonomiskt har Ale gym-
nasium varit en tung verk-
samhet att bära de sista åren. 
Kostnadsbilden har varit för 
hög, vilket också påverkar 
de interkommunala ersätt-

ningarna. Prislappen som 
Ale kommun får betala för de 
elever som går utanför kom-
munen.

 – En elev som läser Barn- 
och fritidsprogrammet i Ale 
kostar 113 000 kr/år. Göte-
borgsregionens prislista för 
samma utbildning är 78 000 
kr. Det blir mycket pengar, 
då vår kostnad blir prislappen 
som vi får betala till övriga 
skolor. Vi har inte klarat 
anpassningen, men framför 
allt handlar det ju om att elev-
erna i Ale väljer andra skolor, 
säger Dennis Ljunggren 
(S), vice ordförande i Utbild-
ningsnämnden.

Kritik
Kritik har riktats både från 
lärare och föräldrar. Vissa 
anser att Ale kommun inte 
är långsiktig, något som båda 
kommunalråden reagerar på. 

– Vi har verkligen försökt, 
både politiskt och på tjänste-
mannanivå, men det har inte 
givit något resultat. Nu får vi 
istället en resursförstärkning i 
grundskolan på sikt och den 
är nödvändig, säger Paula 
Örn (S). 

– Vi pratar om att 8% av 
aleeleverna. Fler är det inte 
som har valt Ale gymnasium. 
Det känns inte som att varken 
ungdomarna eller föräldrarna 
sätter något större symbol-
värde på att vi ska ha en egen 
gymnasieskola och jag tror 

Ale gymnasium avvecklas

Tuff dag. Utbildningsnämndens ordförande Elena Fridfelt (C) och Kommunstyrelsens ordföran-
de Mikael Berglund (M) har haft roligare stunder än när de lämnade besked om Ale gymnasium.

Massmedialt intresse. När Ales kommunala gymnasieskola 
läggs ner kom även de stora medierna. Socialdemokraterna 
Paula Örn och Dennis Ljunggren intervjuades av GP.

Marknadsföringen har inte brustit

Verksamhetschef
Joakim Östling.

inte heller att det påverkar 
kommunens attraktionskraft. 
Våra förbättrade kommuni-
kationer till Göteborg och 
Trollhättan betyder mer, 
understryker Kommunsty-
relsens ordförande Mikael 
Berglund (M).

I samband med beslutet 
om Ale gymnasiums framtid 
fick också sektorn i uppdrag 

att utreda kostnaderna och 
möjligheterna att anpassa 
lokalerna till en blivande 
högstadieskola. Det gör att 
den planerade grundskolan 
som skulle byggas vid Norra 
Kilandavägen läggs på is. 

– Vi hoppas istället kunna 
använda ritningarna till den 
nya grundskolan i Kronogår-
den, Älvängen. Kyrkbyskolan 

och Nödingeskolan får sek-
torn i uppdrag att se över som 
blivande F-6-skolor, säger 
Elena Fridfelt.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

2013  |   vecka 10  |   nummer 9  |   alekuriren 7

Vi som ansvariga 
politiker, både tidigare 
och nu, har självklart 

ställt oss frågorna kring vad 
som kunde gjorts annor-
lunda för att kunna behålla 
gymnasieskolan öppen. Det 
är naturligtvis lättare med alla 
fakta på bordet att se vad som 
kunde gjorts annorlunda men 
vid de tillfällen då ett annat 
agerande kanske hade kunnat 
påverka situationen fanns den 
informationen inte tillgäng-
lig. En moment 22-situation 
om du så vill. 

Det är ledsamt att det 
arbete med elevdemokrati 
som på så många sätt var Ale 
gymnasiums signum faktiskt 
omöjliggjordes av statliga 
beslut. Det blev helt enkelt 
förbjudet att ha en styrelse 
med elevmajoritet. Vidare 

kan vi se att kreativa arbete 
som bedrevs med olika inrikt-
ningar på program efter hand 
snävades in och genom GY 12 
i princip omöjliggjordes. Till 
exempel fick vi inte längre 
erbjuda körkortsutbildning 
till eleverna på Vård- och 
omsorgsprogrammet. När 
skolans profil omkullkastades 
blev nog alla lite vilsna och 
vidtog uppenbarligen inte till-
räckliga åtgärder för att skapa 
en ny profil. 

Frågan om frisöket till 
skolor inom Göteborgsre-
gionen har också diskuterats. 
Då ska man komma ihåg att 
möjligheten att söka till fri-

stående skolor var tvingande. 
Detta innebar att aleungdo-
marna fick tillgång till ca 45 
fristående skolor, många med 
samma program som vi själva 
erbjuder. Att då driva linjen 
att just Ales ungdomar skulle 
förbjudas att söka de övriga ca 
tjugotalet kommunala gym-
nasieskolorna såg vi varken då 
eller nu som en framkomlig 
väg. 

Man kan däremot kon-
statera att när Göteborgsre-
gionen genomförde frisöket 
i hela regionen kanske både 
tjänstemän och politiker var 
något naiva i förhållande till 
att finnas på en helt obegrän-

sad marknad. Detta visade 
också en rapport som togs 
fram i början av 2000-talet. 
En åtgärd som vidtogs var 
också att anställa en särskild 
marknadsförare på gymnasiet. 
Marknadsföringsarbete har 
också stärkts under såväl förra 
som nuvarande mandatpe-
riod. 

Under förra mandatperio-
den tillsattes också en tvärpo-
litisk arbetsgrupp som genom 
analyser av underlag och 
samtal med elever, lärare och 
representanter för närings-
livet. Rapporten pekar på 
ett negativt rykte kring såväl 
skolan som orten Nödinge. 

När det gäller skolans rykte 
har man framför allt låtit 
eleverna, som till 95 % trivs 
mycket bra och är nöjda med 
sin utbildning, prata med bli-
vande gymnasister och deras 
föräldrar. Att utveckla och 
förstärka utbudet i en ort är 
en mer långsam process och 
frågan är om Nödinge någon-
sin kan tävla med Göteborg 
i fråga om möjligheter och 
utbud?

En liten fundering är också 
att Hulebäcksgymnasiet är i 
princip den enda gymnasie-
skola i kranskommunerna 
som lyckats locka elever. I 
Partille och Mölndal har i år 

ca 5 % av ungdomarna sökt 
till de egna gymnasieskolorna. 

Vi är många, både poli-
tiker, tjänstemän och lärare 
som har följt utvecklingen och 
har vidtagit ett antal åtgärder. 
Däremot ska man inte vara 
sämre än att vi får konstatera 
att vi har misslyckats. I den 
komplexa situation som vi 
befinner oss i kan inte vi peka 
ut någon eller några åtgärder 
som vi tror hade räddat gym-
nasieskolan. 

Jarl Karlsson (S)
Tidigare ordförande Utbildnings-

och kulturnämnden
Monica Samuelsson (S)

Tidigare ordförande Utbildnings-
och kulturnämnden

Dennis Ljunggren (S)
Vice ordförande

Utbildningsnämnden 

NÖDINGE. I augusti 
1995 sjösattes Ale 
gymnasium.

Det blev ett fl agg-
skepp som bröt ny 
mark och banade väg 
för skoldemokratins ut-
veckling långt utanför 
kommungränsen.

18 år senare har Ale 
gymnasium överlevt 
många stormar, men 
i brist på elever och 
förtroende går det inte 
att segla vidare.

Roland Färdmar var tillsam-
mans med Kerstin Malcus 
Elving Ale gymnasiums 
första skolledare. De anställ-
des hösten 1994 med uppdrag 
att med fria händer skapa en 
unik skola med en kreativ 
pedagogik. Lärarna skulle 
vara de bästa och det fick lov 
att kosta. I fokus fanns också 
elevinflytande och demokrati.

– Vi påtalade redan från 
början att vi ville ha med all 
personal i arbetet kring sko-
lans värdegrund. Vi ägnade 
heldagar när skolan öppnade 
åt att formulera Ale gymna-
siums värderingar. Allas lika 
värde är en klyscha för många, 
men hos oss var det på riktigt, 
säger Roland Färdmar när vi 
diskuterar de magiska åren.

Ale gymnasiums första år 
gör avtryck, inte bara lokalt, 
utan en specifik händelse gör 
att skolans existens sprids land 
och rike runt. Två killar och 
en tjej kommer med så kall-
lade bomberjackor till skolan. 
På jackorna sitter också främ-
lingsfientliga symboler. En 

elev uppmärksammar detta 
för skolledningen som agerar 
instinktivt.

– Kerstin tog med sig elev-
erna till Göteborg och köpte 
nya jackor. Argumentet att de 
inte hade något annat att ta 
på sig tog vi udden ur. För oss 
var det ingen stor grej, vi löste 
bara ett problem, men när 
det här efter ett par månader 
nådde ut i riksmedia blev det 
stor uppståndelse. Händelsen 
lade grunden för en ny lag om 
förbud mot rasistiska symbo-
ler på allmän plats, berättar 
Roland Färdmar och ler.

Mer rubriker
Skolan hade precis öppnat 
och var redan i etern. Det 
skulle bli mer rubriker. Ale 
gymnasium betonade att 
eleverna stod i centrum och 
eftersom de var i majoritet i 
skolan skulle de också få sista 
ordet i alla frågor. Många 
talade om inflytande och 
elevdemokrati, Ale gymna-
sium gick ett steg längre. Den 
lokala styrelsen hade hand om 
den tilldelade budgeten och 
verksamheten i skolan. Per-
sonalfrågor var det enda som 
var exkluderat. Efter något år 
var tiden mogen för rektor 
Kerstin Malcus Elving att 
lämna över klubban till elev-
erna i den lokala styrelsen. I 
Ale gymnasium hade eleverna 
fått makten.

– Många trodde att vi 
skämtade, men sanningen var 
att de hade sex av elva röster. 
Styrelsens sammansättning 
byggde på skoldemokrati. 
Där fanns inte bara elever, 
utan också lärare, skolledare, 

vaktmästare, städare och bib-
liotekarie. Alla som var verk-
samma i huset kunde därmed 
göra sin röst hörd. Det fanns 
ingen risk med det. Eleverna 
var kloka, de fattade inga 
beslut som inte var bra för 
huset. Det var vår uppgift att 
ge dem rätt fakta och kun-
skap. Vi var ofta överens, men 
de kanske prioriterade lite 
annorlunda mot vad vi hade 
gjort. Besluten i sig var odis-
kutabla. De drev bland annat 
igenom att alla som gick i Ale 
gymnasium fick rätt till buss-
kort och att vi började servera 
frukost för 10 kronor. Bra 
idéer som de satte extra fart 
på, minns Roland.

Eleverna fick snart också 
vara med och rekrytera nya 
lärare. Det var ett nytt grepp 
som Ale gymnasium var först 
i Sverige att testa.

– För de som sökte var 
intervjun med eleverna den 
värsta delen. En mattelärare 
kunde de spontant fråga; 
”Förklara derivata så jag för-
står det”. Det var häftigt. Jag 

minns ett tillfälle när vi hade 
skilda åsikter om vem som 
var mest lämplig. Vi gick på 
elevernas linje och det blev 
med tiden en av skolans mest 
populära lärare, säger Roland.

Frihet under ansvar
Pedagogiken byggde på 
frihet under ansvar. 20% av 
de lärarledda timmarna lades 
ihop i en klump runt lunchtid 
som kallades för studiepass. 
Under dessa tre timmar fick 
eleverna själva välja vilket 
ämne de ansåg sig behöva stu-
dera. Hade de kommit efter i 
engelska kunde de fördjupa 
sig i det. Alla lärare fanns till-
gängliga och eleven fick söka 
stöd hos vem de ville.

– All heder åt våra politi-
ker på båda sidor som vågade 
prova något nytt. Studiepas-
sen blev också en bra förbe-
redelse för elever som sedan 
studerade vidare på högskola. 
Jag säger inte att det var 
succé för det passade inte alla 
och det ställde stora krav på 
lärarna. Däremot vet jag att 

Chalmers gjorde en under-
sökning som visade att de stu-
denter som var från Ale gym-
nasium och studerade vidare 
hade högre genomsnittspo-
äng på högskolan. Det bety-
der att de klarade sig bra efter 
gymnasiet, säger Roland som 
lämnade skolan för gott 2003.

I media har han nu kunnat 
följa debatten om Ale gym-
nasium och det var med stor 
sorg han mottog beskedet om 
att avveckla skolan.

– Precis som alla andra 
förstår jag att det var ofrån-
komligt. Idag finns det inget 
underlag att driva vidare 
verksamheten, men jag är 
nyfiken på hur handlingspla-
nerna har sett ut de senaste 
åren, säger Roland som ändå 
menar att friskolereformen 
och det fria gymnasievalet är 
de enskilt största faktorerna 
till den för Ale gymnasium 
negativa utvecklingen av 
antalet sökande.

– Bröt ny mark för skoldemokratin

Ale gymnasium blir högstadie. Redan till hösten kan förhoppningsvis årskurs 7-9 i Nödinge 
fl ytta in. Det får samsas med de elever som har ett år kvar på sin gymnasieutbildning.

Alekuriren oktober 2008. 
Nya förvaltningschefen Ca-
rina Abréu lade om kursen 
utan framgång.

Alekuriren maj 2006. Este-
terna i Ale gymnasium har 
svarat för magnifi ka slutpro-
duktioner.

Alekuriren juni 2005. Gene-
raldirektör Pia Enochsson 
imponerades av skoldemo-
kratin i Ale gymnasium.

NÖDINGE. Fredagen den
11 mars ställde drygt
500 elever med 121
företag ut sina idéer och
produkter på ”Våga vara
egen-mässan på Sven-
ska Mässan i Göteborg.

Företaget Tray Inno-
vation från Ale gymna-
sium vann första pris
för ”Bästa innovation”
med sin sölfria bricka –
en vanlig plastbricka
med hål för en mugg.
Våga vara egen-mässan
anordnades av Ung Företag-
samhet i Göteborg. De utstäl-
lande eleverna kom från gym-
nasierna i regionen och ett
tiotal av de 121 företagen kom
från Ale gymnasium. 

Företaget Tray Innovation
består av Niclas Hultberg,
Niklas Ahlberg, Anton
Johansson och Adam Ham-
marstrand, som alla går sista
året på teknikprogrammet på
Ale gymnasium. Deras idé –
en bricka med hål i för att hålla
drickamuggen på plats – vann
inte bara pris för bästa innova-
tion. De kom även på tredje
plats för Bästa Ung Företa-
gare-företag.

Företaget har de jobbat
med sedan slutet av tvåan både
på lektionstid och på fritid.

– Vi har lagt ner en herrans
massa timmar, säger Niclas
Hultberg.

– Vi har räknat ut att vi haft
200 poäng i skolan, tillägger
Anton Johansson.

– Tre lektioner per vecka i
tre terminer. Och det är bara
skoltid, sen med alla fritid som
gått åt till det här... det blir en
del, fortsätter Niclas.

Olika uppgifter
Till en början handlade lek-
tionerna mycket om förbere-
delser för hur man startar ett
företag. De har gått en kurs i
småförtagande och lärt sig om
bokföring och ekonomi och
allt annat som hör till. Alla
fyra har olika arbetsuppgifter,
Niclas är till exempel vd, men
det har mest varit på pappret.

– Alla har hjälpt till med allt
och vad man kan, men vi har
kanske lagt ner lite extra på
det egna ansvarsområdet,
säger han.

Starta företag kostar
pengar – så även ett företag
som startas på skoltid. För att
ha pengar att röra sig med har
eleverna fått sälja så kallade
riskkapitalsedlar till nära och
kära.

– Sen är väl tanken att de
ska få tillbaka sina pengar om
det går bra för företaget, men
det finns inga krav på att de
ska få tillbaka dem, säger
Niclas.

Man kan även söka sponso-
rer och killarna i Tray Innova-
tion har lagt in egna pengar i
företaget också.

– Det gäller att hålla nere
kostnaderna för att få det att
gå ihop, säger Niklas Ahlberg.

De är alla överens om att de
inte lagt ner så värst mycket
pengar. Runt 1 000 kronor för

att köpa in brickor, och sen lite
extra småkostnader inför mäs-
san, bland annat till enhetliga
kläder.

– Vi hade på oss t-shirt och
slips, berättar Niclas.

– Vi ville ha en slappare stil,
inte för strikta och allvarliga,
men ändå snyggt klädda, till-
ägger Niklas.

Mycket tid har också gått åt
till att komma på Idén.

– Vi visste verkligen inte
vad vi skulle göra först. Vi
hade en massa idéer, men det
här var faktiskt den första idén
vi kom på. Vi hade problemet
från början – men inte lös-
ningen, säger Niclas.

Flera olika lösningar fanns
på förslag allt från enkla till
mer avancerade som skulle
kosta ”flera miljoner” att till-
verka.

– Och så blev det den sim-
plaste lösningen – egentligen
två olika som blev en, säger
Anton.

Fullt med folk i montern
Utställningen på Svenska
Mässan gick över förväntan.
Montern blev riktigt fin, och
presentationen gick bra och
uppskattades av många.

Prisutdelningen för Bästa
innovation skedde redan på
fredagmorgonen – och efter
förstapriset var Tray Innova-
tions monter full i princip hela
dagen.

– Vi hade besök av folk från
juryn, av företagare och av en
riksdagsledamot som ville
prata med oss. Det var också

många skolelever som kom till
montern, berättar Niklas.

Niclas, Niklas, Anton och
Adam har tänkt jobba vidare
med sitt företag.

– Ja, vi vill se hur långt vi
kan gå, säger Adam Hammar-
strand.

De fick en hel del bra kon-
takter på mässan och bra tips
från företagare. Än så länge

har de inte hittat någon som
vill köpa in deras bricka men
det finns intresse. McDonald’s
verkade dock inte särskilt
intresserade.

– Svaret vi fick var att ”vi
har personal avsatt för att
städa upp”, säger Niclas.

– Men det kan ju finnas
caféer som vill ha en speciell
egen bricka, säger Adam.

Fotnot: Företaget View Oneeighty från
Göteborgs Tekniska gymnasium vann
första pris för Bästa Ung Företagare-
företag. Markus Tilly, en av eleverna i
View Oneeighty, kommer också från Ale.
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GRATULERAR
Emma Svensdotter

emma@alekuriren.se

Gymnasieelever från Ale vinnare på UF-mässa

Priserna gäller

Niclas Hultberg, Adam Hammarstrand, Niklas Ahlberg och Anton Johansson vann pris för
Bästa innovation på Våga vara egen-mässan arrangerad av Ung Företagsamhet. Deras pro-
dukt var enkel, men ändå genialisk – en vanlig plastbricka med ett hål i ena hörnet att ställa
drickamuggen i för att slippa att muggen glider av brickan och ramlar i golvet.

NÖDINGE. Det skulle 
ha blivit 900, det blev 
876.

Elevantalet sjunker i 
Ale gymnasium och det 
är en kostsam föränd-
ring.

– Vi ska satsa oss ur 
det här och anpassa 
skolan efter de nya 
förutsättningarna. Vi 
anpassar oss till en 
mindre, men starkare 
skola som ska präglas 
av hög kvalitet med 
goda studieresultat, 
säger förvaltningschef 
Carina Abréu.

Närheten till Göteborg, 
friskolornas etablering och de 
många generösa erbjudanden 
som en fri marknad av gymna-
sieskolor erbjuder lockar allt 
fler elever från landsorten till 
storstan. Av årets nior i Ale 
kommun ökade återigen an-
talet elever som valde en gym-
nasieskola utanför kommun-
gränsen. Den 15 oktober är 
brytdatum för övergångar 
mellan gymnasieskolorna i 
Göteborgsregionen. Då kan 
resultatet slutligen redovisas.

– Vi önskar alltid att fler 
elever ska välja Ale gymnasi-
um, självklart är det så, men 
vi får ändå vara nöjda med 
utfallet. Vi hoppades på att 
vi skulle bli totalt 900 elever i 
skolan och det blev 876, säger 
Carina Abréu. Att vi besluta-
de oss för att ta bort en del 
specialinriktningar medförde 
automatiskt att vi också tap-
pade ett antal elever, men vi 
fick istället en positiv ekono-
misk effekt.

Nytänkande
Den tuffare konkurrensen 
mellan regionens gymnasie-
skolor har ställt krav på ny-
tänkande. Marknadsföring 
blir ett allt mer viktigt instru-
ment för att fylla skolan.

– Vi jobbar efter två model-
ler, dels gäller det att mark-
nadsföra sig inom kommunen 
dels externt och det är helt 
olika argument som används. 
I Ale handlar det om att för-
klara fördelarna med närhe-
ten, slippa resorna och förstå 
den kvalitet som vi erbjuder på 
hemmaplan. Externt kommer 
vi att marknadsföra program-
men hårdare än själva skolan. 
Vi ska marknadsföra oss som 

skolan där eleverna tack vare 
bra lärarhjälp och bra peda-
gogiskt upplägg kommer att 
nå fina resultat, säger Carina 
Abréu.

Bättre än väntat
De första prognoserna pekade 
på att Ale gymnasium bara 
skulle få 30% av kommunens 
nior till sig. Riktigt så illa blev 
det inte. Ropen om en ”kris-
delegation” för att rädda Ale 
gymnasiums ställning har 
tystnats och istället ersatts av 
en vision.

– Vi kommer att satsa hårt 
på de nationella program-
men, de ska präglas av både 
hög lärartäthet och hög kva-
litet. Eleverna ska veta att om 
de närvarar kommer de också 
att nå goda studieresultat, be-
rättar Carina Abréu som lovar 
att återkomma när visionen är 
antagen. Hon avslöjar dock 
att två nyckelord kommer att 
vara entreprenörskap och in-
ternationalisering.

Frisök införs
Från och med nästa år blir si-
tuationen än tuffare för gym-
nasieskolorna. Då införs 
”frisök”, vilket innebär att 

elever i årskurs nio fritt kan 
välja gymnasieskola i hela 
landet.

– I framtiden blir det än 
viktigare att nischa sig som 
skola och vi hoppas kunna dra 
nytta av den ungdomsunder-
sökning (Lupp) som just nu 
genomförs i Ale. Den ger för-
hoppningsvis besked om vad 
våra ungdomar önskar, säger 
Carina Abréu.

Ökat samarbete
De interkommunala ersätt-
ningarna till gymnasieskolor 
utanför Ale ökar med årets in-
tagningsresultat med cirka 2 
miljoner kronor. Pengar som 
måste sparas i förvaltningen.

– Det blev 25 fler elever 
som valde en annan skola is-
tället för Ale gymnasium. Det 
är praktiska yrkesprogram och 
friskolor som lockar många. 
Det pågår nu ett intensivt 
arbete i Göteborgsregionen 
där de kommunala gymna-
sieskolorna måste öka samar-
betet för att bli konkurrens-
kraftiga. Vi tittar till exempel 
på möjligheten att i framtiden 
läsa teori i Ale gymnasium och 
utföra de praktiska momenten 
i Kungälv, som har flera att-

raktiva yrkesprogram, avslu-
tar Carina Abréu.

ALE GYMNASIUM 2007-2008
Antal elever: 876
Elever från Ale: 626
Elever utifrån: 250

Ale gymnasium tar ny form
– En mindre, men starkare skola i framtiden

Tuffa tider för utbildning och kultur

I ALE GYMNASIUM

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Förvaltningschef Carina Abréu.
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Passionerat drama av esteter i Ale gymnasium

NÖDINGE. Poetiskt, pas-
sionerat och drama-
tiskt.

Avgångseleverna på 
Ale gymnasiums este-
tiska program har under 
de senaste två veck-
orna visat sin slutpro-
duktion.

Blodsbröllop med 
inramning ur Carmen 
tog ett fast grepp om 
publiken och lämnade 
ingen oberörd.

Esteteleverna på Ale gymnasi-
um fortsätter sin vana trogen 
att göra en publik slutpro-
duktion. I år hade man fast-
nat för Blodsbröllop – med in-
ramning ur Carmen. En ing-
alunda lätt föreställning att 
öva in.

– Skådespelarna ska klara 
av ett språk som bitvis är för-
höjt och poetiskt, säger regis-
sören Ewa Persson.

Publiken fick emellertid 
ett tydligt bevis på att elev-
erna klarat av sin läxa. Med 

stor auktoritet och inlevelse 
bjuder de på en och en halv 
timmes strålande teaterun-
derhållning.

Föreställningen, som är 
skriven av Fredricio Garcia 
Lorca, handlar om heder 
och passion i 30-talets Spa-
nien. Det som ska bli ett fest-
ligt bröllop i byn blir till ett 
drama om förbjuden kärlek, 
svartsjuka och ond bråd död. 
Att kärlek inte låter sig tvingas 
sveper som en röd tråd genom 
hela pjäsen. Det är i flera av-
seenden en stark, men också 
dyster verklighet som spelas 
upp.

Totalt gav esteterna sex fö-
reställningar av sin slutpro-
duktion, tre dags- och tre 
kvällsframträdanden.

– Blodsbröllop med 
inramning ur Carmen

Julia Kylén Collins 
spelar piga och Fanni 
Metelius brud i ”Blods-
bröllop – med inramning 
ur Carmen”.

Josefin Ekfeldt bjuder på 
vacker solosång i esteternas 
slutproduktion.

Malena Thorin som brudgum-
mens mor. ”Blodsbröllop – 
med inramning ur Carmen”, 
som har visats i Ale gymna-
sium de senaste två veck-
orna innehöll många starka

 Ale

Musikskolans

å

ALE GYMNASIUM
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

– Här är elevinflytandet 
faktiskt på riktigt!

Pia Enochsson, generaldirektör för Myndigheten för skolutveckling, gästade Ale gymnasium 
i förra veckan. Hon var där för att bland annat ta del av skolans erfarenheter av elevinflytan-
de. Det blev en lärorik dag för generaldirektören som var djupt imponerad av hur långt fram 
Ale gymnasium ligger i demokratiarbetet. – Här är elevinflytandet på faktiskt på riktigt, ut-
brast hon.

NÖDINGE. Pia Enochs-
son, generaldirek-
tör för Myndighe-
ten för skolutveck-

skolor. Det är vi inte alltid så 
bra på i Sverige, säger gene-
raldirektör, Pia Enochsson.

Myndigheten för skol-

åt på ett bra sätt och visar 
varandra respekt. Bara det 
att eleverna utan problem 
kan gå ifrån för ett elevråds-

Flaggskeppet har gjort sin sista resa

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Alltid lättare i backspegeln

Hur reagerade du på beskedet om Ale gymnasium?
Lars-Olof Blomdahl, lärare i 
svenska och engelska:
 – Jag tyckte givetvis att det var 
tråkigt, man går ju miste om så fina 
lokaler. Sen tycker jag att det är job-
bigt att vi lärare inte har fått några 
klara besked kring framtiden. För 
gymnasielärare som kan undervisa 
på grundskolan är det ju en möjlig-
het att börja där, men man vill ju inte 
knuffa bort någon lärare som jobbar 
där.

Anders Bankel, idrottslärare:
– Det går inte att driva en skola med 
underskott, så är det ju, men givet-
vis blir det en väldigt stor omställ-
ning för oss lärare. Personligen 
hoppas jag att jag kan få jobb som 
idrottslärare i grundskolan, men det 
finns ju inga garantier för det.

Hanna Gustafsson, naturve-
tenskap, årskurs 3:
– Det påverkar inte mig som går i 
trean men jag tycker givetvis att 
det är väldigt tråkigt för de som 
går i årskurs 1. Jag tycker heller 
inte att det är rätt att kommunen 
tänker så kortsiktigt.

Text och bild:
VIKTOR KARLSSON

Alekuriren mars 2005. UF-
framgångarna började tidigt.
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ALE. Utbildningsnämn-
dens vice ordförande 
Dennis Ljunggren (S) 
nekas ersättning för 
förlorad arbetsinkomst 
då han åkte med på 
en resa till Sydafrika 
gällande skolutveck-
lingsprojektet ”Star for 
life”.

– Inte rimligt, menar 
nämndordförande Elena 
Fridfelt (C). 

Det var i mitten av februari 
som en delegation från Ale 
kommun, politiker, tjäns-
temän och lärare reste till 
Sydafrika efter att ha blivit 
inbjudna av SKL – Statens 
kommuner och landsting, 
som bekostade resa och 
uppehälle. 

Syftet var att skapa ett 
utbyte med sydafrikanska 
skolor och hämta inspiration 
för att realisera skolutveck-
lingsprojektet ”Star for life” 
på Bohusskolan och längre 
fram även på fler skolor i 
kommunen. 

Arbetssättet går bland 
annat ut på att stärka elever-
nas självkänsla genom dans 
och musik. 

Dennis Ljunggren tackade 
ja till erbjudandet om att åka 
med på resan till Sydafrika. 

Han anser att han före-
trädde nämnden på resan 

och därför ska ersättas för 
fem dagars förlorad arbetsin-
komst, ett förslag som avsla-
gits.

– Star for life är ett fan-
tastiskt projekt som vi är 
med och stöttar. Det har vi 
redan bestämt att vi ska göra 
och därför gynnar inte resan  
nämnden. Hade det däre-
mot varit ett projekt där vi 
stod och vägde om vi skulle 
vara med eller inte, då hade 
det varit en annan femma. Vi 
är tacksamma över att SKL 
bjöd in oss, men vi som poli-
tiker har alltid ett ansvar att 
fundera över på vilket sätt 
det gynnar eleverna. Det 
här gynnar eleverna, men att 
avsätta sex arbetsdagar för 
att titta på ett projekt som vi 
redan stöttar, det är inte rim-
ligt, säger ordförande Elena 

Fridfelt. 
Dennis Ljunggren menar 

att han som representant för 
Ale kommun borde få ersätt-
ning för förlorad arbetsin-
komst.

– Jag har begärt fem dagars 
lön och jag bad om pengar 
för att få det att gå runt. Det 
här är ett skolutvecklings-
projekt som ska implemente-
ras i en skola med 400 elever 
och förhoppningsvis på alla 
skolor framöver. Vi blev 
bjudna av SKL som betalade 
för allt och det blev mycket 
uppskattat. Vi knöt kontak-
ter med både företagare och 
representanter för skolan 
och andra som var intresse-
rade. Det var en resa som på 
många sätt gav perspektiv på 
ens egen tillvaro.

JOHANNA ROOS

Gissa vilken bank och vilket 
försäkringsbolag som har 
Sveriges mest nöjda kunder?

Välkommen in på ett av våra kontor eller ring 
oss på 0303-33 16 30 så berättar vi mer om 
utmärkelsen (SKI 2012).

lansforsakringar.se/alvsborg

– Dennis Ljunggren 
(S) är upprörd över 
beslutet

Nekas ersättning för utbytesresa

Dennis Ljunggren (S), vice ordförande i Utbildningsnämnden,

ALE. Mohammed El 
Assir från Bohus ville 
göra något för Ales 
ungdomar.

Då föddes idén om 
ett rabatthäfte med er-
bjudanden från enbart 
lokala företag där mer 
än häften av intäkterna 
går till föreningslivet 
samt Vaknafonden.

– Helt genialt, menar 
Thomas Berggren på 
Vakna.

Många känner nog igen 
Mohammed El Assir från 
bland annat SVT:s drama-
serier ”Andra Avenyn” och 
”Orka! Orka!”. Han har även 
haft en roll i ”Johan Falk-fil-
merna”.   

Han började sin skådespe-
larbana på Ale gymnasiums 
estetprogram och har där-
efter medverkat i en rad tv-
serier och filmer. 

Under en sjukskrivning 
för en nackskada började han 
fundera på hur han skulle 
kunna använda sin tid till att 
göra något bra för ungdomar 
i Ale. 

– Min tanke från början var 
att träffa ungdomar och samla 
idéer för att tillsammans göra 
en film om något samhälls-
problem. Men allt kostar 
pengar och det var då jag bör-

jade fundera på att göra ett 
lokalt rabatthäfte.

Han kontaktade Thomas 
Berggren på Vakna – tillsam-
mans mot droger, som genast 
nappade på idén.

Alehäftet går ut på att 
lokala företag kostnadsfritt 
får annonsera ut olika erbju-
danden som är giltiga i ett 
halvår. 

Försäljningen sköts av för-
eningar och mer än 50 pro-
cent av intäkterna delas lika 
mellan föreningslivet och 
Vaknafonden, där de används 
till aktiviteter för ungdomar.

– Det är pengar som går 
direkt tillbaka till ungdo-
marna, medan resten används 
till tryck och administra-
tiva kostnader. Jag har först 
vänt mig till de större ung-
domsföreningarna, förklarar 
Mohammed.

Stärker näringslivet
Alehäftet, som är i fickformat, 
har tryckts i 2000 exemplar 
och får man sålt allihop inne-
bär det ett tillskott på 80 000 
kronor till Vaknafonden och 
lika mycket till föreningslivet. 
Om ett halvår är sedan tanken 
att ge ut ytterligare ett häfte. 

Thomas Berggren är 
imponerad av Mohammed El 
Assirs idérikedom.

– Det här är så klokt och 

spännande. En ung män-
niska som ser ett behov och 
är beredd att satsa och arbeta 
hårt för att hjälpa till. Det 
är helt genialt. Dessutom 
stärks det lokala näringsli-
vet när man uppmuntras att 
handla på hemmaplan, men 
det finaste är att så mycket 
går tillbaka till barn och unga 
i Ale kommun. Ungdomar 
behöver goda exempel och 
kloka förebilder, något som 
verkligen visas här. 

Att få företagen med sig 
har inte varit särskilt svårt och 
tack vare den kostnadsfria 
annonseringen har man istäl-
let kunnat ge mer generösa 
erbjudanden. 

– Många tyckte nästan att 
det lät för bra för att vara sant, 
säger Mohammed El Assir.

Närmare 50 företag nap-
pade på idén och häftet som 
säljs för 150 kronor styck 
innehåller rabatter motsva-
rande över 4000 kronor.

– Det här får bli en testom-
gång och jag har inte haft 
möjlighet att kontakta alla 
företag. Nu har jag fokuserat 
på de större torgen i kom-
munen, men till nästa runda 
hoppas jag på att ännu fler vill 
vara med.

– Mer än häften av intäkterna går till 
ungdomsverksamhet

Alla vinner på Alehäftet
Vinn-vinn. Thomas Berggren från Vakna är imponerad av Mohammed El Assirs idé om Ale-
häftet och gläds åt ett välkommet bidrag till Vaknafonden.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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ALE. Utbildningsnämn-
dens vice ordförande 
Dennis Ljunggren (S) 
nekas ersättning för 
förlorad arbetsinkomst 
då han åkte med på 
en resa till Sydafrika 
gällande skolutveck-
lingsprojektet ”Star for 
life”.

– Inte rimligt, menar 
nämndordförande Elena 
Fridfelt (C). 

Det var i mitten av februari 
som en delegation från Ale 
kommun, politiker, tjäns-
temän och lärare reste till 
Sydafrika efter att ha blivit 
inbjudna av SKL – Statens 
kommuner och landsting, 
som bekostade resa och 
uppehälle. 

Syftet var att skapa ett 
utbyte med sydafrikanska 
skolor och hämta inspiration 
för att realisera skolutveck-
lingsprojektet ”Star for life” 
på Bohusskolan och längre 
fram även på fler skolor i 
kommunen. 

Arbetssättet går bland 
annat ut på att stärka elever-
nas självkänsla genom dans 
och musik. 

Dennis Ljunggren tackade 
ja till erbjudandet om att åka 
med på resan till Sydafrika. 

Han anser att han före-
trädde nämnden på resan 

och därför ska ersättas för 
fem dagars förlorad arbetsin-
komst, ett förslag som avsla-
gits.

– Star for life är ett fan-
tastiskt projekt som vi är 
med och stöttar. Det har vi 
redan bestämt att vi ska göra 
och därför gynnar inte resan  
nämnden. Hade det däre-
mot varit ett projekt där vi 
stod och vägde om vi skulle 
vara med eller inte, då hade 
det varit en annan femma. Vi 
är tacksamma över att SKL 
bjöd in oss, men vi som poli-
tiker har alltid ett ansvar att 
fundera över på vilket sätt 
det gynnar eleverna. Det 
här gynnar eleverna, men att 
avsätta sex arbetsdagar för 
att titta på ett projekt som vi 
redan stöttar, det är inte rim-
ligt, säger ordförande Elena 

Fridfelt. 
Dennis Ljunggren menar 

att han som representant för 
Ale kommun borde få ersätt-
ning för förlorad arbetsin-
komst.

– Jag har begärt fem dagars 
lön och jag bad om pengar 
för att få det att gå runt. Det 
här är ett skolutvecklings-
projekt som ska implemente-
ras i en skola med 400 elever 
och förhoppningsvis på alla 
skolor framöver. Vi blev 
bjudna av SKL som betalade 
för allt och det blev mycket 
uppskattat. Vi knöt kontak-
ter med både företagare och 
representanter för skolan 
och andra som var intresse-
rade. Det var en resa som på 
många sätt gav perspektiv på 
ens egen tillvaro.

JOHANNA ROOS

Gissa vilken bank och vilket 
försäkringsbolag som har 
Sveriges mest nöjda kunder?

Välkommen in på ett av våra kontor eller ring 
oss på 0303-33 16 30 så berättar vi mer om 
utmärkelsen (SKI 2012).

lansforsakringar.se/alvsborg

– Dennis Ljunggren 
(S) är upprörd över 
beslutet

Nekas ersättning för utbytesresa

Dennis Ljunggren (S), vice ordförande i Utbildningsnämnden,

ALE. Mohammed El 
Assir från Bohus ville 
göra något för Ales 
ungdomar.

Då föddes idén om 
ett rabatthäfte med er-
bjudanden från enbart 
lokala företag där mer 
än häften av intäkterna 
går till föreningslivet 
samt Vaknafonden.

– Helt genialt, menar 
Thomas Berggren på 
Vakna.

Många känner nog igen 
Mohammed El Assir från 
bland annat SVT:s drama-
serier ”Andra Avenyn” och 
”Orka! Orka!”. Han har även 
haft en roll i ”Johan Falk-fil-
merna”.   

Han började sin skådespe-
larbana på Ale gymnasiums 
estetprogram och har där-
efter medverkat i en rad tv-
serier och filmer. 

Under en sjukskrivning 
för en nackskada började han 
fundera på hur han skulle 
kunna använda sin tid till att 
göra något bra för ungdomar 
i Ale. 

– Min tanke från början var 
att träffa ungdomar och samla 
idéer för att tillsammans göra 
en film om något samhälls-
problem. Men allt kostar 
pengar och det var då jag bör-

jade fundera på att göra ett 
lokalt rabatthäfte.

Han kontaktade Thomas 
Berggren på Vakna – tillsam-
mans mot droger, som genast 
nappade på idén.

Alehäftet går ut på att 
lokala företag kostnadsfritt 
får annonsera ut olika erbju-
danden som är giltiga i ett 
halvår. 

Försäljningen sköts av för-
eningar och mer än 50 pro-
cent av intäkterna delas lika 
mellan föreningslivet och 
Vaknafonden, där de används 
till aktiviteter för ungdomar.

– Det är pengar som går 
direkt tillbaka till ungdo-
marna, medan resten används 
till tryck och administra-
tiva kostnader. Jag har först 
vänt mig till de större ung-
domsföreningarna, förklarar 
Mohammed.

Stärker näringslivet
Alehäftet, som är i fickformat, 
har tryckts i 2000 exemplar 
och får man sålt allihop inne-
bär det ett tillskott på 80 000 
kronor till Vaknafonden och 
lika mycket till föreningslivet. 
Om ett halvår är sedan tanken 
att ge ut ytterligare ett häfte. 

Thomas Berggren är 
imponerad av Mohammed El 
Assirs idérikedom.

– Det här är så klokt och 

spännande. En ung män-
niska som ser ett behov och 
är beredd att satsa och arbeta 
hårt för att hjälpa till. Det 
är helt genialt. Dessutom 
stärks det lokala näringsli-
vet när man uppmuntras att 
handla på hemmaplan, men 
det finaste är att så mycket 
går tillbaka till barn och unga 
i Ale kommun. Ungdomar 
behöver goda exempel och 
kloka förebilder, något som 
verkligen visas här. 

Att få företagen med sig 
har inte varit särskilt svårt och 
tack vare den kostnadsfria 
annonseringen har man istäl-
let kunnat ge mer generösa 
erbjudanden. 

– Många tyckte nästan att 
det lät för bra för att vara sant, 
säger Mohammed El Assir.

Närmare 50 företag nap-
pade på idén och häftet som 
säljs för 150 kronor styck 
innehåller rabatter motsva-
rande över 4000 kronor.

– Det här får bli en testom-
gång och jag har inte haft 
möjlighet att kontakta alla 
företag. Nu har jag fokuserat 
på de större torgen i kom-
munen, men till nästa runda 
hoppas jag på att ännu fler vill 
vara med.

– Mer än häften av intäkterna går till 
ungdomsverksamhet

Alla vinner på Alehäftet
Vinn-vinn. Thomas Berggren från Vakna är imponerad av Mohammed El Assirs idé om Ale-
häftet och gläds åt ett välkommet bidrag till Vaknafonden.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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Produktions-, lager- och  
kontorslokaler uthyres 
Unik möjlighet att hyra lokaler i eget hus i Nödinge ca 1 500 - 3 100 m²

För mer information, 
Ring Jeanette, 0709 58 66 68 

ca 1 500 - 3 100 m²

Rödjans väg 7, Nödinge

Fri h
öjd 6 m

Savills
Sergels Torg 12
111 57 Stockholm

Savills
Kungstorget 2
411 17 Gothenburg

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

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

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Roger  
Borg 

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!

Renoveringschans!

Här har vi förmånen att kunna erbjuda denna välplanerade 

Pris 1.500.000:- som utgångspris.
Adress Rågvägen 12 
Henrik Kjellberg 0727-316 360

Tomt i vackra Båstorp

Pris 450.000:- som utgångspris.
Del av Båstorp 2:62. 

Charmigt!

Ring för bokad visning 10/3. 
Adress Skeppsbyggaregatan 8. 

Floda
Älvängen

Lödöse

Se gärna våra samtliga 40 objekt på vår hemsida!
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Måndag 25 februari

Inbrott
Inbrott rapporteras från Ale 
GK i Alvhem. Gärningsmännen 
gör hål i två ytterdörrar och 
tillgriper backar med tomglas 
ur ett förråd. Kiosken utsätts 
för skadegörelse.

Klotter upptäcks på Maden-
skolan, Älvängen.

Tisdag 26 februari

Brand
Det brinner i ett badrum i en 
villa på Smedjebacken i Alafors. 
Räddningstjänsten rycker ut. 
Det är oklart vad som orsakat 
branden.

Onsdag 27 februari

Stöld av motorsågar
Inbrott på Utby Maskin i Älv-
ängen. Tjuvarna gör ett hål i 
väggen och tar sig in i fastighe-
ten. Motorsågar tillgrips.

Torsdag 28 februari

Narkotikabrott
En polispatrull stoppar en bil på 
E45 mellan Nödinge och Bohus. 
Fordonet är efterlyst. Föraren 
stannar bilen och springer från 
platsen. Mannen grips av polis. 
Han är bland annat misstänkt 
för brott mot knivlagen och 
narkotikabrott.

Villainbrott i Kollanda. 
Diverse gods tillgrips.

Två minderåriga snattare 
ertappas på Ica Supermarket i 
Älvängen.

Lördag 2 mars

Villainbrott
Villainbrott i Älvängen. Tju-
varna lyfter ut en fönsterruta 
och tar sig in i bostaden. Gods 
tillgrips.

Inbrott i ett båthus hos 
Älvängens Båtklubb. Verktyg 
tillgrips.

Antalet anmälda brott under 
perioden 25/2 – 4/3: 44. Av 
dessa är fyra källarinbrott, två 
bilinbrott och ett biltillgrepp.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

ÄLVÄNGEN. I oktober 
planerar vårdcentralen 
och folktandvården i 
Älvängen att påbörja 
fl ytten till den nya han-
delsplatsen. 

Vad som kommer att 
bli av den gamla lokalen 
återstår att se.

Den 1 oktober får man till-
träde till lokalerna, som är 
belägna på övervåningen i 
det nya köpcentrat.

– Flytten kommer att ske 
under pågående verksamhet, 
så det blir en utmaning. Som 
tur är kan vi lägga över en del 
på Skepplanda vårdcentral 
under tiden, säger verksam-
hetschefen Eva Herlenius.

Vad som kommer att 
hända med den gamla loka-
len finns det ännu inget svar 
på. 

Då vårdcentralens kon-
trakt med fastighetsägaren 
Hemsö först måste löpa ut 
kan det dröja innan en ny 
hyresgäst kan ta över. 

– Vi hoppas på att en 
annan vårdaktör vill hyra 
in sig i lokalen, säger Bar-

bora Danese Pohorela på 
Hemsö.

Eva Herlenius ser fram 
emot att flytta verksamheten 
till handelsplatsen som just 
nu håller på att byggas. 

– Vi kommer att få ända-
målsenliga lokaler som är 
mer lämpliga för verksam-
heten. Dessutom blir kom-
munikationerna bättre. Efter 
flytten kommer det att finnas 
apotek i samma hus och dess-
utom blir det bättre buss- 
och tågförbindelser. 

JOHANNA ROOS

NÖDINGE. Eva Schiller 
har fått sin efterträ-
dare.

Jenny Blixth är ny 
som förste överförmyn-
darhandläggare i Ale 
kommun.

– Stimulerande att få 
jobba i en större orga-
nisation. Jag ser det 
som en möjlighet att 
kunna utveckla arbetet 
vilket är både viktigt 
och roligt, säger Jenny 
till lokaltidningen.

Jenny Blixth tillträdde sin 
tjänst i Ale kommun den 21 
januari. Jenny kommer när-
mast från Tjörns kommun 
där hon arbetat som överför-
myndarhandläggare i tre och 
ett halvt år.

– Jag var ensam och fick 
sköta allt på egen hand, 
berättar Jenny som attra-
herades av att få verka i ett 
större sammanhang.

– Här har jag kollegor och 
en betydligt större organi-
sation. Det ser jag som en 
fördel.

Jenny Blixth bor i Sva-
nesund sedan 17 år tillbaka, 
men är ursprungligen från 
Hisingen. Ale är hon inte 
särskilt bekant med.

– Innan jag började jobba 
här så visste jag inte mycket 
om Ale, inte mer än att det 
låg på andra sidan Göta 

älv. Nu har jag åkt runt en 
del och bekantat mig med 
de olika orterna. Det är ett 
kuperat landskap och jag har 
förstått att det är en fören-
ingstät kommun.

Ditt intryck av din nya 
arbetsplats?

– Jag känner mig jättebe-
kväm. Det är ett glatt gäng 
och en avslappnad stäm-
ning. Folk som jobbar här är 
glada och väldigt stolta över 
att Alependeln är igång. Det 
finns en förväntan i organisa-

tionen.
Vad är prioriterade 

arbetsuppgifter för dig?
– Att rekrytera fler gode 

män och utveckla stödet för 
dem som redan finns. En god 
man ska känna sig trygg i sin 
roll och få den utbildning 
som hon eller han behöver. 
Tillgängligheten över Inter-
net är också något som vi 
hoppas kunna förbättra.

JONAS ANDERSSON

ALAFORS. Varje år sedan 
1996 har Ale Rotary delat ut 
ett diplom och tillhörande 
stipendium till en förening 
eller enskild person som 
gjort en humanitär eller all-
männyttig insats.

– Mottagaren skall verka i 
Ale kommun, förklarar Leif 
Axelsson, president i Ale 
Rotary.

Årets stipendium var på 
3 500 kronor och tillföll Nol-
Alafors Kulturförening. Dip-
lomet och tillhörande pen-
ninggåva delades ut i sam-
band med ett Rotarymöte på 
Pelarteatern.

– Vi var 19 medlemmar 
som fick höra lite historia 
kring Pelarteatern samt ta 
del av repetitioner inför en 
kommande föreställning 
som har premiär den 9 mars, 
berättar Leif Axelsson.

Motiveringen löd: ”En 
unik förening av unga för 
unga som på sitt eget sätt 
sedan starten 1987 engagerat 
och skapat scenutrymme och 
glädje för många barn och 
unga i Ale kommun.”

– Vårdcentralen och folktand-
vården fl yttar i oktober

Oklart om gamla lokalen

Lokalen hyr vårdcentralen och folktandvården av Hemsö, 
som får hitta en ny hyresgäst när det nuvarande kontraktet 
löper ut. Önskemålet är någon annan vårdaktör. 

Eva Herlenius, verksamhets-
chef för Älvängen/Skepp-
landa vårdcentral.
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Ny överförmyndare på plats

Överförmyndarnämndens ordförande Tony Karlsson (KD) 
välkomnar Jenny Blixth, överförmyndarhandläggare i Ale 
kommun.

Ale Rotary 
Diplom till
Nol-Alafors 
Kulturförening

President Leif Axelsson överräcker Ale Rotary Diplom till 
Patrick vant Hof, ordförande i Nol-Alafors Kulturförening.

VÅLD I NÄRA 
RELATIONER

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

VÄLKOMMEN 
hälsar vi på kvinnojouren! 

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

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

Kursen riktas till alla och är kostnadsfri. 

Kvinnojouren Vändpunkten Kungälv/Ale 
anordnar en studiecirkel under våren 2013

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Räkna ut 
ditt nya

elpris på 
aleel.se
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BOBUTIKEN ALE TORG, 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

VI HAR KÖPARNA

Dags att flytta ut?
Vi har många som 

vill flytta in.

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

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

www.svenskfast.se

ÄLVÄNGEN. Bara några hundra meter 
från den splitternya pendelstationen 
ligger Carlmarks tidigare industri-
område – en skamfl äck för trakten.

I somras hotade kommunen att 
ålägga fastighetsägaren med dryga 
viten om inget hände, men beslutet 
överklagades. 

Kåkstad. Det finns inte många fler sätt att 
beskriva det tidigare industriområdet bortan-
för Repslagarbanan på. 

Av husen är det bara skalet kvar. Fönster-
rutorna är utblåsta och väggarnas isolering 
hänger på utsidan. En plundrad bil utan däck 
står uppställd ute på gården och från ett gam-
malt elskåp hänger slapparna ut. 

Betongväggarna är täckta med sprayfärg 
och innanför ett av fönstret ligger några kvar-
lämnade ölflaskor. 

Flera gånger har området eldhärjats, vilket 
ger upphov till oro för den gamla repslagar-
banan. 

Mer än en gång har också Jan A Press-
feldt (AD), ordförande i Samhällsbyggnads-
nämnden, slagit näven i bordet, men de rätts-
liga turerna med det engelskregistrerade fast-
ighetsbolaget Hawk Properties advokatfirma 
Lars-Erik Olsson är ännu inte över. 

– Vi har samtal nästan varje vecka om vad 
som bör och ska ske. Tyvärr kan jag bara med-
dela att alla beslut vi fattat är överklagade och 
rättsväsendet är oerhört segt i dessa ärenden. 
Inga beslut har vunnit laga kraft och våra 
hårdhandskar får vänta tills dess att domsto-
larna fastställt Samhällsbyggnadsnämndens 
beslut om stängning, rivning med mera, säger 
Pressfeldt.

Det finns ett beslut sedan tidigare att 
ålägga fastighetsägaren med ett vite om 100 
000 kronor per kalendermånad om önskade 
åtgärder inte vidtagits, men det beslutet över-
klagades till Länsstyrelsen. 

– Vi håller på och tittar på hur vi kan 
komma vidare. Det är olyckligt och jätte-
trist. Vi vill inte ha sådana här områden i vår 
kommun, men som det ser ut nu finns inga 
planerade åtgärder, säger Carita Sandros, 
sektorschef för samhällsbyggnad. 

För nuvarande pågår slutdokumentationen 
över de provtagningar som gjorts av marken i 
området inför en eventuell sanering av giftiga 
ämnen. Den väntas vara klar inom en månad. 

JOHANNA ROOS

– Rättsliga turer förhalar rivningen av ”kåkstaden”

”Hårdhandskarna får vänta”

Obehagligt. Carlmarks tidigare industriom-
råde bakom repslagarbanan är ingen vacker 
syn. 

Upprustning dröjer. Den engelskregistrerade 
fastighetsägaren Hawk Properties rätts-
liga ombud har överklagat beslutet om att 
ålägga med vite om inte åtgärder vidtas. 
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Flytta med Länsförsäkringar

Alingsås, Norra Strömgatan 5, 0322-785 50lansfast.se/allansfast.se/ale Ale Torg 14, Nödinge, 0303-33 16 40

Hos oss får du bäst betalt!
Hos oss på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling får du bäst betalt 
per kvadratmeter när du säljer din bostad. Det visar ingivarstatistiken 
för 2012*. 
 
Välkommen att anlita oss du också när du ska sälja din bostad. 
Ale Torg 14, 0303-33 16 40 

lansfast.se
* Statistiken gäller för Ale kommuns 
fem mest anlitade fastighetsmäklarföretag.

Trotjänare lämnar Nolskolan
En trotjänare tackar för sig.

Efter 36 år på Nolskolan går Ragne Bengtsson i pension.
En lycklig slump gjorde att han blev lärare, något han aldrig behövt ångra.

Vad fick dig att bli lärare?
– Det var en lycklig slump. 
Jag stod där med mina aka-
demiska poäng och egent-
ligen ville jag bli journa-
list. Istället halkade jag in på 
lärarhögskolan och det vad 
det bästa som kunde hända. 

Du har jobbat på Nolsko-
lan hela ditt yrkesliv, varför 
då?
– Jag var färdigutbildad 
lärare i december 1976. 
Det var ont om jobb på den 
tiden. Jag fick en tjänst som 
reservvikarie i Ytterby, men 
några dagar senare ringde 
Stig Larsson, rektor i Nol/
Alafors, och berättade att 
han ville ha mig till Nol-
skolan. Så blev det. Jag bör-
jade där 1977. Varför jag 
blivit kvar? Yrket förändras 
hela tiden, det kommer nya 
elever och nya föräldrar. Jag 
har trivts väldigt bra på Nol-
skolan och sedan hade jag ju 
lyckan att få träffa min fru 
Anne här.

Vad har varit det roligaste 
med läraryrket?

– Att få undervisa. Jag upp-
skattar den dagliga kontak-
ten med eleverna.

Vad är du mest stolt över 
när du blickar tillbaka på 
alla de här åren?
– En sak som jag aldrig 
kommer att glömma är pro-
jektet och insamlingen 
”Vandra för varandra”. Till-
sammans lyckades vi, elever, 
lärare, föräldrar och lokala 
sponsorer, göra en bety-
dande insats för männis-
korna i Moldavien.

Hur har arbetet förändrats 
under de 36 år som du varit 
verksam?
– Den tekniska utveck-
lingen har varit enorm. Jag 
kommer ihåg den blå sten-
cilapparaten och rullband-
spelaren som var det häfti-
gaste som man kunde tänka 
sig. Nu har varje elev en 
egen dator. Grunden för 
lärarrollen tycker jag inte 
har förändrats. Det hand-
lar fortfarande om relatio-
ner, att du har struktur och 
hjärta i det du gör. Att barn 

trivs i skolan är en förutsätt-
ning för att de ska kunna 
lära sig något.

Något särskilt minne du 
kommer att bära med dig?
– Jag glömmer aldrig den 
konflikt som blossade upp i 
slutet av 80-talet med anled-
ning av Nestes utsläpp, som 
befarades innehålla cancer-
framkallande ämnen. Samt-
liga lärare på skolan tog 
tre dagars tjänstledigt för 
att vara med då tillståndet 
skulle prövas. Händelsen 
fick stor medial uppmärk-
samhet såväl i Sverige som 
utomlands. Det slutade med 
att Neste flyttade till Fin-
land.

Hur ska du leva livet som 
pensionär?
– Vi ska ut och resa Anne 
och jag. Först och främst 
tar vi sikte på Rom. Det blir 
mer tid över för att vandra i 
skogen, läsa och umgås med 
barnbarnen.

VECKANS 

PROFIL

Namn: Ragne Bengtsson
Ålder: 62
Bor: Älvängen
Familj: Hustrun Anne och hen-
nes två barn, barnbarnen Eskil 
och Simon.
Intressen: Idrott, litteratur och 
musik.
Lyssnar helst på: Bruce Spring-
steen och Evert Taube som har 
följt mig genom åren. Det kan 
mina elever vittna om.
Favoritmåltid: Stekt strömming 
och potatismos på Kåseberga 
bykrog.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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ALVHEM. Alfhems Wärds-
hus får skjuta på sin nypre-
miär. Tanken var att golfkro-
gen skulle öppna dörrarna i 
måndags, men istället blir det 
den 2 april.

– Det är ett omfattande 
renoveringsarbete som 
pågår. Man håller på att gjuta 
ett helt nytt golv i köket. 
Dessutom skall serverings-
disken flyttas och det ska till 
en del mindre justeringar i 
restaurangdelen. Tidplanen 
som sattes upp var lite för 
optimistisk, säger krögare 
Kaj Merstrand.

Efter påskhelgen är dock 
gästerna välkomna tillbaka 
och förhoppningsvis har vår-
solen gjort golfbanan spel-
bar.

– Det känns väldigt roligt 
att få planera för en hel 
säsong. I fjol fick vi rycka in 
på sommaren och göra det 
bästa av situationen. Nu är 
ambitionen att lyfta restau-
rangen ytterligare en nivå 
och utnyttja Kungsgårdens 
fantastiska miljö både dag- 
och kvällstid, avslutar Kaj 
Merstrand.

JONAS ANDERSSON

www.smadjursakuten.se

HUR MÅR DIN HUNDS TÄNDER?
Tis 12 mars kl. 17-19 

har vi tandkväll på Smådjursakuten

Kostnadsfri tandundersökning  
för katt och hund med drop-in.

20% på tandfoder gäller under hela dagen.

Efter undersökningen får ni med er  
en present hem!

Varmt välkommen!

Kungälv | Utmarksvägen 20 | 0303- 184 00 
Öppet mån 7 – 20, tis – fre 7-18

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

Din lokala husleverantörsedan 1947

VISSTE DU ATT VÅR HUSFABRIK
LIGGER I ANNEBERG, KUNGSBACKA?

Alfhems Wärdshus slår upp portarna för säsongen den 2 
april.

Golfkrogen öppnar i april

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

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 etagevilla. Huset
har flera möjligheter. Generösa
utrymmen och två fina
braskaminer. Tvåbils garage och
friggebod. Natursköna
omgivningar. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3454.

SKINNBO - NOL

Utgångspris: 2 300 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 108 kvm, biarea: 103 kvm
Tomt: 1 350 kvm

Byggt: 1968
Adress: Toråsvägen 5
Visas tor 7/3 17.30-18.30 och sön 10/3 14.30-15.30
Sms:a: FB 5410-3715 till 72456 för beskrivning

Med ett centralt fint läge mitt i Älvängens idyll, finner ni den här trevliga och trivsamma enplansvillan med
källare och garage. Välskött villa med bergvärme. Här bor ni med gångavstånd till all sevice, förskolor och
skolor. Närhet till natur och fin lekplats. Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-3715.

ÄLVÄNGEN

Utgångspris: 2 895 000:-
9 rok, varav 5 sovrum
Boarea: 227 kvm, biarea: 51 kvm
Tomt: 1 523 kvm Sluttning

Byggt: 1980
Adress: Gamla Vägen 12
Visas sön 10/3 15.30-16.30 och mån 11/3 17.30-18.30
Sms:a: FB 5410-3727 till 72456 för beskrivning

Här i populära Älvängen erbjuder vi nu en mycket fin 1 1/2 plansvilla med källare och dubbelgarage.
Rymligt hus med genomgående ljus interiör och praktisk planlösning. Härlig altan och stor trädgårdstomt.
Ett hus att uppleva! Närhet till kommunikationer och service. Tel: 0303-74 62 50.
Snabbsök via webbnr: 5410-3727.

ÄLVÄNGEN

Accepterat pris: 2 195 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 134 kvm, biarea: 43 kvm
Tomt: 576 kvm Sluttning
Energiprestanda: 78 kWh/kvm år
Byggt: 1984
Adress: Enekullevägen 1
Sms:a: FB 5410-3750 till 72456 för
beskrivning

Här i populära Nol erbjuder vi nu
en mycket fin och trivsam 1 1/2
plansvilla. Charmigt hus med
genomgående ljus interiör och
praktisk planlösning. Härlig altan
och plan lättskött trädgårdstomt.
Närhet till kommunikationer och
Ale torg med allt dess utbud.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3750.

NOL

5
svar

Ulla Havilehto, Röserna.
– Min favorit är finalisten David 
Lindgren.

Stig Siggesson, Älvängen.
– Han som gick till andra chansen, 
Eric Gadd.

Ingelise Burstou, Ryk.
– Hon som gick till final, Louise 
Hoffsten. 

Ulla Andersson, Älvängen.
– Oj, det var svårt men japanen 
Yohio tycker jag är bäst. 

Bengt Larsson, Älvängen.
– Han den där bananen, Sean Banan.

Vilken är din favorit
i Melodifestivalen?

Sammanställt av Vendela 
Berndtsson & Hannele Andersson
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Flytta med Länsförsäkringar

Alingsås, Norra Strömgatan 5, 0322-785 50lansfast.se/allansfast.se/ale Ale Torg 14, Nödinge, 0303-33 16 40

Hos oss får du bäst betalt!
Hos oss på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling får du bäst betalt 
per kvadratmeter när du säljer din bostad. Det visar ingivarstatistiken 
för 2012*. 
 
Välkommen att anlita oss du också när du ska sälja din bostad. 
Ale Torg 14, 0303-33 16 40 

lansfast.se
* Statistiken gäller för Ale kommuns 
fem mest anlitade fastighetsmäklarföretag.

Trotjänare lämnar Nolskolan
En trotjänare tackar för sig.

Efter 36 år på Nolskolan går Ragne Bengtsson i pension.
En lycklig slump gjorde att han blev lärare, något han aldrig behövt ångra.

Vad fick dig att bli lärare?
– Det var en lycklig slump. 
Jag stod där med mina aka-
demiska poäng och egent-
ligen ville jag bli journa-
list. Istället halkade jag in på 
lärarhögskolan och det vad 
det bästa som kunde hända. 

Du har jobbat på Nolsko-
lan hela ditt yrkesliv, varför 
då?
– Jag var färdigutbildad 
lärare i december 1976. 
Det var ont om jobb på den 
tiden. Jag fick en tjänst som 
reservvikarie i Ytterby, men 
några dagar senare ringde 
Stig Larsson, rektor i Nol/
Alafors, och berättade att 
han ville ha mig till Nol-
skolan. Så blev det. Jag bör-
jade där 1977. Varför jag 
blivit kvar? Yrket förändras 
hela tiden, det kommer nya 
elever och nya föräldrar. Jag 
har trivts väldigt bra på Nol-
skolan och sedan hade jag ju 
lyckan att få träffa min fru 
Anne här.

Vad har varit det roligaste 
med läraryrket?

– Att få undervisa. Jag upp-
skattar den dagliga kontak-
ten med eleverna.

Vad är du mest stolt över 
när du blickar tillbaka på 
alla de här åren?
– En sak som jag aldrig 
kommer att glömma är pro-
jektet och insamlingen 
”Vandra för varandra”. Till-
sammans lyckades vi, elever, 
lärare, föräldrar och lokala 
sponsorer, göra en bety-
dande insats för männis-
korna i Moldavien.

Hur har arbetet förändrats 
under de 36 år som du varit 
verksam?
– Den tekniska utveck-
lingen har varit enorm. Jag 
kommer ihåg den blå sten-
cilapparaten och rullband-
spelaren som var det häfti-
gaste som man kunde tänka 
sig. Nu har varje elev en 
egen dator. Grunden för 
lärarrollen tycker jag inte 
har förändrats. Det hand-
lar fortfarande om relatio-
ner, att du har struktur och 
hjärta i det du gör. Att barn 

trivs i skolan är en förutsätt-
ning för att de ska kunna 
lära sig något.

Något särskilt minne du 
kommer att bära med dig?
– Jag glömmer aldrig den 
konflikt som blossade upp i 
slutet av 80-talet med anled-
ning av Nestes utsläpp, som 
befarades innehålla cancer-
framkallande ämnen. Samt-
liga lärare på skolan tog 
tre dagars tjänstledigt för 
att vara med då tillståndet 
skulle prövas. Händelsen 
fick stor medial uppmärk-
samhet såväl i Sverige som 
utomlands. Det slutade med 
att Neste flyttade till Fin-
land.

Hur ska du leva livet som 
pensionär?
– Vi ska ut och resa Anne 
och jag. Först och främst 
tar vi sikte på Rom. Det blir 
mer tid över för att vandra i 
skogen, läsa och umgås med 
barnbarnen.

VECKANS 

PROFIL

Namn: Ragne Bengtsson
Ålder: 62
Bor: Älvängen
Familj: Hustrun Anne och hen-
nes två barn, barnbarnen Eskil 
och Simon.
Intressen: Idrott, litteratur och 
musik.
Lyssnar helst på: Bruce Spring-
steen och Evert Taube som har 
följt mig genom åren. Det kan 
mina elever vittna om.
Favoritmåltid: Stekt strömming 
och potatismos på Kåseberga 
bykrog.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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ALVHEM. Alfhems Wärds-
hus får skjuta på sin nypre-
miär. Tanken var att golfkro-
gen skulle öppna dörrarna i 
måndags, men istället blir det 
den 2 april.

– Det är ett omfattande 
renoveringsarbete som 
pågår. Man håller på att gjuta 
ett helt nytt golv i köket. 
Dessutom skall serverings-
disken flyttas och det ska till 
en del mindre justeringar i 
restaurangdelen. Tidplanen 
som sattes upp var lite för 
optimistisk, säger krögare 
Kaj Merstrand.

Efter påskhelgen är dock 
gästerna välkomna tillbaka 
och förhoppningsvis har vår-
solen gjort golfbanan spel-
bar.

– Det känns väldigt roligt 
att få planera för en hel 
säsong. I fjol fick vi rycka in 
på sommaren och göra det 
bästa av situationen. Nu är 
ambitionen att lyfta restau-
rangen ytterligare en nivå 
och utnyttja Kungsgårdens 
fantastiska miljö både dag- 
och kvällstid, avslutar Kaj 
Merstrand.

JONAS ANDERSSON

www.smadjursakuten.se

HUR MÅR DIN HUNDS TÄNDER?
Tis 12 mars kl. 17-19 

har vi tandkväll på Smådjursakuten

Kostnadsfri tandundersökning  
för katt och hund med drop-in.

20% på tandfoder gäller under hela dagen.

Efter undersökningen får ni med er  
en present hem!

Varmt välkommen!

Kungälv | Utmarksvägen 20 | 0303- 184 00 
Öppet mån 7 – 20, tis – fre 7-18

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

Din lokala husleverantörsedan 1947

VISSTE DU ATT VÅR HUSFABRIK
LIGGER I ANNEBERG, KUNGSBACKA?

Alfhems Wärdshus slår upp portarna för säsongen den 2 
april.

Golfkrogen öppnar i april

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

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 etagevilla. Huset
har flera möjligheter. Generösa
utrymmen och två fina
braskaminer. Tvåbils garage och
friggebod. Natursköna
omgivningar. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3454.

SKINNBO - NOL

Utgångspris: 2 300 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 108 kvm, biarea: 103 kvm
Tomt: 1 350 kvm

Byggt: 1968
Adress: Toråsvägen 5
Visas tor 7/3 17.30-18.30 och sön 10/3 14.30-15.30
Sms:a: FB 5410-3715 till 72456 för beskrivning

Med ett centralt fint läge mitt i Älvängens idyll, finner ni den här trevliga och trivsamma enplansvillan med
källare och garage. Välskött villa med bergvärme. Här bor ni med gångavstånd till all sevice, förskolor och
skolor. Närhet till natur och fin lekplats. Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-3715.

ÄLVÄNGEN

Utgångspris: 2 895 000:-
9 rok, varav 5 sovrum
Boarea: 227 kvm, biarea: 51 kvm
Tomt: 1 523 kvm Sluttning

Byggt: 1980
Adress: Gamla Vägen 12
Visas sön 10/3 15.30-16.30 och mån 11/3 17.30-18.30
Sms:a: FB 5410-3727 till 72456 för beskrivning

Här i populära Älvängen erbjuder vi nu en mycket fin 1 1/2 plansvilla med källare och dubbelgarage.
Rymligt hus med genomgående ljus interiör och praktisk planlösning. Härlig altan och stor trädgårdstomt.
Ett hus att uppleva! Närhet till kommunikationer och service. Tel: 0303-74 62 50.
Snabbsök via webbnr: 5410-3727.

ÄLVÄNGEN

Accepterat pris: 2 195 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 134 kvm, biarea: 43 kvm
Tomt: 576 kvm Sluttning
Energiprestanda: 78 kWh/kvm år
Byggt: 1984
Adress: Enekullevägen 1
Sms:a: FB 5410-3750 till 72456 för
beskrivning

Här i populära Nol erbjuder vi nu
en mycket fin och trivsam 1 1/2
plansvilla. Charmigt hus med
genomgående ljus interiör och
praktisk planlösning. Härlig altan
och plan lättskött trädgårdstomt.
Närhet till kommunikationer och
Ale torg med allt dess utbud.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3750.

NOL

5
svar

Ulla Havilehto, Röserna.
– Min favorit är finalisten David 
Lindgren.

Stig Siggesson, Älvängen.
– Han som gick till andra chansen, 
Eric Gadd.

Ingelise Burstou, Ryk.
– Hon som gick till final, Louise 
Hoffsten. 

Ulla Andersson, Älvängen.
– Oj, det var svårt men japanen 
Yohio tycker jag är bäst. 

Bengt Larsson, Älvängen.
– Han den där bananen, Sean Banan.

Vilken är din favorit
i Melodifestivalen?

Sammanställt av Vendela 
Berndtsson & Hannele Andersson
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Bränsleförbrukning blandad körning 3,8 – 7,2 liter/100 km. CO2-utstäpp 99 – 123 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

BOHUS. I onsdags 
klippte Klädkällaren det 
blågula bandet i Stora 
Viken.

120 förväntansfulla 
kunder köade på utsi-
dan.

De blev inte besvikna 
på insidan.

Allra längst fram i kön stod 
Maria Andersson från Älv-
ängen. En trogen kund hos 
Klädkällaren som nu konsta-
terar att det blir närmare till 
favoritbutiken.

– Jag har verkligen sett 
fram mot öppningen. Det 
känns fantastiskt att vi får en 
sån här butik i Ale. Det är 
verkligen positivt för oss med 
stor familj. Jag var här halv 
nio i morse och blev lite för-
vånad över att vara först, men 
sen kom resten. Det blev en 
ordentlig kö till sist. Med 
Netto Älvängens invigning i 
färskt minne tog jag det säkra 
före det osäkra och var ute i 
tid, berättar hon.

Ägarna Peter och Marie 
Lindberg kom ut punkt-
ligt och klippte det blågula 
bandet.

– Välkomna hit, det är 
underbart att vi äntligen 
kan öppna och vi hoppas att 
ni kommer att gilla butiken. 
Glöm inte bort att ta en fika 
och gästa vår fina herrgård. 
Det är en unik miljö som 
man inte får missa, sa Peter 
Lindberg.

Innanför entrédörrarna 
väntade skumpa, godis, deli-
katesser och självklart en 
tårta. Pianisten Michael 
Bäck höjde stämningen i 
caféet med önskemusik och 

butiken bjöd på kaffe och 
bulle. Det kändes att folk 
firade nyöppningen.

– Det här är bättre än jag 
kunde föreställa mig. En 
onsdag i februari och männ-
iskor köar på utsidan. Nu 
är det fullt på parkeringen 
också. Det är fantastiskt 
roligt, mös Peter Lindberg 
och pekade ut genom fönst-
ret.

Att hitta nöjda premiär-
besökare var inte svårt. Tina 
Trojic från Nol var en av 
dem.

– Det var en upplevelse att 
komma in och se hur stort 
det var. Det är skillnad mot 
den tidigare butiken. Jag 
kommer att komma tillbaka, 
idag hade jag inte så mycket 
tid och det får man ha om 
man ska hinna runt med 
vagnen, säger hon.

Från Stenungsund kom 
familjen Pilebo-Franzén. 
Den stora barnklädesavdel-
ningen lockade.

– Vi har fyndat i Hjällbo 
tidigare och nu blir det lite 
närmare, dessutom känns det 
roligt med en helt ny butik. 
För vår del blir det bättre nu, 
säger mamma Jenny Pilebo-
Franzén.

Senare på eftermiddagen 
och under hela helgen var 
det mer eller mindre kaos 
utanför Klädkällaren och 
satsningen på parkeringsvär-
dar visade sig vara minst nöd-
vändig under hela veckan.

Folkstorm till Klädkällaren

Kunder från Stenungsund. Klädkällaren blir ett dragplåster 
för Ale. Familjen Pilebo-Franzén tvekade inte att åka på pre-
miär. Ett prisvärt utbud av barnkläder lockade. Från vänster 
ses Jenny Pilebo-Franzén, Rasmus Pilebo, 3 år, lillebror 
Anton Pilebo och mormor Lena Pilebo-Franzén.

Peter och Marie Lindberg invigde äntligen sitt nya fyndva-
ruhus i Stora Viken, Bohus. Tio år efter köpet var visionen 
förverkligad och Klädkällaren är numera ett Aleföretag.

Premiärkunderna bjöds på 
förfriskningar, tårta, delika-
tesser, kaffe och bulle.

Klädkällarens Peter Lindberg uppvaktades med blommor och lyckönskningar från Företa-
garna Ale genom Peter Tifeldt och Barbro Ericsson.

Tina Trojic från Nol var 
nöjd med den nya butiken. 
Stort, fräscht och ljust löd 
omdömet.

Maria Andersson från Älvängen stod längst fram i kön och 
var först in i Klädkällarens nya fyndvaruhus i Stora Viken, 
Bohus.Pianist Michael Bäck höjde stämningen i caféet.
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CRESCENT DECA 
Crescent deca
Alu ram, carbon 
framgaffel
20-vxl Shimano tiagra
Rek pris 9995:-

CRESCENT GIGA HERR/DAM 
Crescent giga herr/dam
Carbonram och gaffel
20-vxl shimano 105/tiagra
Rek pris 15995:-

SCOTT SPEEDSTER 35 DAM RACER
Alu ram, carbon framgaffel
27-vxl Shimano tiagra/sora
Rek pris 8995:-

Se fl er kampanjpriser på www.alvangenscykel.se

KING 3-VXL DAM ELLER HERR
Svensktillverkad cykel från Varberg
Alu ram godkänt lås,
belysning, korg
Rek pris 4495:-

SCOTT SCALE 60
Alu ram, rock shox framgaffel 
med pop lock, 30-vxl 
shimano xt
Rek. pris 11995:-

VÄTTERNDAGAR 
7-10 MARS

FREDAG 8/3
09.30-18.00

SÖNDAG 10/3
11.00-15.00

TORSDAG 7/3
09.30-20.00
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Säljare från 
Crescent på plats

SPECIALRABATTER DESSA DAGAR

VID KÖP AV CYKEL DESSA 

DAGAR LÄMNAS 15% RABATT 

PÅ TILLBEHÖREN!
Med reserveration för slutförsäljning

 vid köp av 
cykel erbjuds en bike fi t inställning av 

LÖRDAG 9/3
09.30-15.00

SKEPPLANDA. Väntan 
är över för fi kasugna 
Skepplandabor. 

I fredags var det 
premiär för Café Molin, 
som drivs av de äkta 
makarna Jonas och 
Rakel Molin.

Hemleverans av 
nybakta frallor är en av 
deras många idéer.

Lagom till premiären hade 
våren kommit till Albotor-
get och värmande solstrålar 
landade på de svarta blanka 
stolarna. Gästerna avlöste 
varandra och de nya ägarna 
berömdes för såväl kaffe som 
bakverk.

Ur en liten stålkanna med 
pip häller Jonas skummad 
mjölk i en enkel espresso. 
Med vana rörelser formar 
han ett hjärta och ställer 
sedan den lilla koppen på ett 

matchande fat.
Han och hustrun Rakel är 

inte de första att starta café i 
lokalen på hörnet mitt emot 
Tempo, men med nya fräscha 
idéer hoppas de på att kunna 
skapa en framgångsrik verk-
samhet. 

– Vi lyssnar noga på vad 
kunderna efterfrågar och 
försöker att bemöta öns-
kemålen. Vi har lite idéer, 
bland annat kommer jag att 
köra ut baguetter med olika 
röror till företag. Sedan har 
vi även planer på att ta upp 
beställningar på frukostbröd 
som levereras direkt hem till 
kunderna på lördagar, berät-
tar Jonas.

Skepplandabon Anita 
Engman, som sitter och 
dricker kaffe vid ett bord 
intill, nickar instämmande.

– Det har funnit för länge 
sedan här i Skepplanda då 

SBTK tog upp brödbeställ-
ningar. Det är något som 
man saknat så det är en jät-
tebra grej.

En annan idé är att sätta 
ihop picknick-korgar som 
kan förbeställas.

– Det finns mycket fin 
natur här i området och då 
tänker vi att man kan köpa 
med sig utflyktsmaten från 
oss. 

Caféet ligger i samma 
hus som biblioteket och ett 
önskemål hade varit en dörr 
mellan lokalerna.

– Vi har tagit upp frågan 
med Alebyggen, men vi får se 
om det är möjligt. I och med 
bibliotekets längre öppetti-
der hade det varit helt per-
fekt för oss, säger Jonas.

– Många idéer för Albotorgets nya café 

Molins har tagit över

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Premiärfi ka. I fredags öppnade Café Molin på Albotorget, som drivs av Rakel och Jonas 
Molin. 

BOHUS. Planerna på att 
bebygga området Bo-
hus Skans läggs ner.

Det efter att mar-
ken visat sig innehålla 
allvarligt höga förore-
ningshalter av framför 
allt bly.

Jan A Pressfeldt 
(AD), ordförande i Sam-
hällsbyggnadsnämn-
den, menar att marken 
skulle ha undersökts 
tidigare.

Diskussioner om att bebygga 
området startade redan för 
ett tiotal år sedan och 2005 
tecknades ett planavtal med 
Ale kommun. 

Enligt Lena Hedlund, 
miljöinspektör, gjordes den 
första marktekniska under-
sökningen 2010 i samband 
med att en miljökonsekvens-
beskrivning upprättades. På 
uppdrag av exploatören gjor-
des ytterligare en undersök-

ning 2011, trots att marken 
redan vid första tillfället 
visade sig innehålla extremt 
höga föroreningshalter av 
framförallt bly. 

På dessa grunder har 
Samhällsbyggnadsnämnden 
föreslagit Kommunstyrel-
sen att avbryta planarbetet i 
området. 

”Alla visste”
Nämndordförande Jan A 
Pressfeldt (AD) är mycket 
kritisk till att man inte 
undersökte marken i ett tidi-
gare skede.

– Alla inblandade har 
sedan länge känt till att 
området varit kontaminerat 
av allehanda gifter, bland 
annat på grund av de skjut-
banor som funnits i området 
sedan 40-talet. Därför är det 
för mig ofattbart att kom-
munen, som har monopol 
på detaljplaneläggningen, 
inte direkt undersökte mar-
kens lämplighet. Många års 

arbete och framför allt kost-
nader för exploatören, men 
även för kommunen, hade då 
kunnat undvikas. Det är ett 
systemfel inom det kommu-
nala plansystemet när man 
inte, som plan- och byggla-
gen föreskriver, prövar mar-
kens lämplighet först och 
inte i slutet av planarbetet. 

Även Magnus Blom-
bergsson, stadsarkitekt och 
verksamhetschef på Plan- 
och bygg på Ale kommun, 
menar att det var välkänt att 
marken var förorenad.

– Både privata och kom-
munala aktörer har vetat om 
att det legat en skjutbana i 
närheten. Nu avslutas plan-
arbetet som övergår i ett mil-
jöärende, men det kan ta lång 
tid innan något kan göras åt 
den förorenade marken. 

– Förorenad mark stoppar byggplanerna
Bohus Skans avbryts
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Bränsleförbrukning blandad körning 3,8 – 7,2 liter/100 km. CO2-utstäpp 99 – 123 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

BOHUS. I onsdags 
klippte Klädkällaren det 
blågula bandet i Stora 
Viken.

120 förväntansfulla 
kunder köade på utsi-
dan.

De blev inte besvikna 
på insidan.

Allra längst fram i kön stod 
Maria Andersson från Älv-
ängen. En trogen kund hos 
Klädkällaren som nu konsta-
terar att det blir närmare till 
favoritbutiken.

– Jag har verkligen sett 
fram mot öppningen. Det 
känns fantastiskt att vi får en 
sån här butik i Ale. Det är 
verkligen positivt för oss med 
stor familj. Jag var här halv 
nio i morse och blev lite för-
vånad över att vara först, men 
sen kom resten. Det blev en 
ordentlig kö till sist. Med 
Netto Älvängens invigning i 
färskt minne tog jag det säkra 
före det osäkra och var ute i 
tid, berättar hon.

Ägarna Peter och Marie 
Lindberg kom ut punkt-
ligt och klippte det blågula 
bandet.

– Välkomna hit, det är 
underbart att vi äntligen 
kan öppna och vi hoppas att 
ni kommer att gilla butiken. 
Glöm inte bort att ta en fika 
och gästa vår fina herrgård. 
Det är en unik miljö som 
man inte får missa, sa Peter 
Lindberg.

Innanför entrédörrarna 
väntade skumpa, godis, deli-
katesser och självklart en 
tårta. Pianisten Michael 
Bäck höjde stämningen i 
caféet med önskemusik och 

butiken bjöd på kaffe och 
bulle. Det kändes att folk 
firade nyöppningen.

– Det här är bättre än jag 
kunde föreställa mig. En 
onsdag i februari och männ-
iskor köar på utsidan. Nu 
är det fullt på parkeringen 
också. Det är fantastiskt 
roligt, mös Peter Lindberg 
och pekade ut genom fönst-
ret.

Att hitta nöjda premiär-
besökare var inte svårt. Tina 
Trojic från Nol var en av 
dem.

– Det var en upplevelse att 
komma in och se hur stort 
det var. Det är skillnad mot 
den tidigare butiken. Jag 
kommer att komma tillbaka, 
idag hade jag inte så mycket 
tid och det får man ha om 
man ska hinna runt med 
vagnen, säger hon.

Från Stenungsund kom 
familjen Pilebo-Franzén. 
Den stora barnklädesavdel-
ningen lockade.

– Vi har fyndat i Hjällbo 
tidigare och nu blir det lite 
närmare, dessutom känns det 
roligt med en helt ny butik. 
För vår del blir det bättre nu, 
säger mamma Jenny Pilebo-
Franzén.

Senare på eftermiddagen 
och under hela helgen var 
det mer eller mindre kaos 
utanför Klädkällaren och 
satsningen på parkeringsvär-
dar visade sig vara minst nöd-
vändig under hela veckan.

Folkstorm till Klädkällaren

Kunder från Stenungsund. Klädkällaren blir ett dragplåster 
för Ale. Familjen Pilebo-Franzén tvekade inte att åka på pre-
miär. Ett prisvärt utbud av barnkläder lockade. Från vänster 
ses Jenny Pilebo-Franzén, Rasmus Pilebo, 3 år, lillebror 
Anton Pilebo och mormor Lena Pilebo-Franzén.

Peter och Marie Lindberg invigde äntligen sitt nya fyndva-
ruhus i Stora Viken, Bohus. Tio år efter köpet var visionen 
förverkligad och Klädkällaren är numera ett Aleföretag.

Premiärkunderna bjöds på 
förfriskningar, tårta, delika-
tesser, kaffe och bulle.

Klädkällarens Peter Lindberg uppvaktades med blommor och lyckönskningar från Företa-
garna Ale genom Peter Tifeldt och Barbro Ericsson.

Tina Trojic från Nol var 
nöjd med den nya butiken. 
Stort, fräscht och ljust löd 
omdömet.

Maria Andersson från Älvängen stod längst fram i kön och 
var först in i Klädkällarens nya fyndvaruhus i Stora Viken, 
Bohus.Pianist Michael Bäck höjde stämningen i caféet.
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CRESCENT DECA 
Crescent deca
Alu ram, carbon 
framgaffel
20-vxl Shimano tiagra
Rek pris 9995:-

CRESCENT GIGA HERR/DAM 
Crescent giga herr/dam
Carbonram och gaffel
20-vxl shimano 105/tiagra
Rek pris 15995:-

SCOTT SPEEDSTER 35 DAM RACER
Alu ram, carbon framgaffel
27-vxl Shimano tiagra/sora
Rek pris 8995:-

Se fl er kampanjpriser på www.alvangenscykel.se

KING 3-VXL DAM ELLER HERR
Svensktillverkad cykel från Varberg
Alu ram godkänt lås,
belysning, korg
Rek pris 4495:-

SCOTT SCALE 60
Alu ram, rock shox framgaffel 
med pop lock, 30-vxl 
shimano xt
Rek. pris 11995:-

VÄTTERNDAGAR 
7-10 MARS

FREDAG 8/3
09.30-18.00

SÖNDAG 10/3
11.00-15.00

TORSDAG 7/3
09.30-20.00
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Säljare från 
Crescent på plats

SPECIALRABATTER DESSA DAGAR

VID KÖP AV CYKEL DESSA 

DAGAR LÄMNAS 15% RABATT 

PÅ TILLBEHÖREN!
Med reserveration för slutförsäljning

 vid köp av 
cykel erbjuds en bike fi t inställning av 

LÖRDAG 9/3
09.30-15.00

SKEPPLANDA. Väntan 
är över för fi kasugna 
Skepplandabor. 

I fredags var det 
premiär för Café Molin, 
som drivs av de äkta 
makarna Jonas och 
Rakel Molin.

Hemleverans av 
nybakta frallor är en av 
deras många idéer.

Lagom till premiären hade 
våren kommit till Albotor-
get och värmande solstrålar 
landade på de svarta blanka 
stolarna. Gästerna avlöste 
varandra och de nya ägarna 
berömdes för såväl kaffe som 
bakverk.

Ur en liten stålkanna med 
pip häller Jonas skummad 
mjölk i en enkel espresso. 
Med vana rörelser formar 
han ett hjärta och ställer 
sedan den lilla koppen på ett 

matchande fat.
Han och hustrun Rakel är 

inte de första att starta café i 
lokalen på hörnet mitt emot 
Tempo, men med nya fräscha 
idéer hoppas de på att kunna 
skapa en framgångsrik verk-
samhet. 

– Vi lyssnar noga på vad 
kunderna efterfrågar och 
försöker att bemöta öns-
kemålen. Vi har lite idéer, 
bland annat kommer jag att 
köra ut baguetter med olika 
röror till företag. Sedan har 
vi även planer på att ta upp 
beställningar på frukostbröd 
som levereras direkt hem till 
kunderna på lördagar, berät-
tar Jonas.

Skepplandabon Anita 
Engman, som sitter och 
dricker kaffe vid ett bord 
intill, nickar instämmande.

– Det har funnit för länge 
sedan här i Skepplanda då 

SBTK tog upp brödbeställ-
ningar. Det är något som 
man saknat så det är en jät-
tebra grej.

En annan idé är att sätta 
ihop picknick-korgar som 
kan förbeställas.

– Det finns mycket fin 
natur här i området och då 
tänker vi att man kan köpa 
med sig utflyktsmaten från 
oss. 

Caféet ligger i samma 
hus som biblioteket och ett 
önskemål hade varit en dörr 
mellan lokalerna.

– Vi har tagit upp frågan 
med Alebyggen, men vi får se 
om det är möjligt. I och med 
bibliotekets längre öppetti-
der hade det varit helt per-
fekt för oss, säger Jonas.

– Många idéer för Albotorgets nya café 

Molins har tagit över

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Premiärfi ka. I fredags öppnade Café Molin på Albotorget, som drivs av Rakel och Jonas 
Molin. 

BOHUS. Planerna på att 
bebygga området Bo-
hus Skans läggs ner.

Det efter att mar-
ken visat sig innehålla 
allvarligt höga förore-
ningshalter av framför 
allt bly.

Jan A Pressfeldt 
(AD), ordförande i Sam-
hällsbyggnadsnämn-
den, menar att marken 
skulle ha undersökts 
tidigare.

Diskussioner om att bebygga 
området startade redan för 
ett tiotal år sedan och 2005 
tecknades ett planavtal med 
Ale kommun. 

Enligt Lena Hedlund, 
miljöinspektör, gjordes den 
första marktekniska under-
sökningen 2010 i samband 
med att en miljökonsekvens-
beskrivning upprättades. På 
uppdrag av exploatören gjor-
des ytterligare en undersök-

ning 2011, trots att marken 
redan vid första tillfället 
visade sig innehålla extremt 
höga föroreningshalter av 
framförallt bly. 

På dessa grunder har 
Samhällsbyggnadsnämnden 
föreslagit Kommunstyrel-
sen att avbryta planarbetet i 
området. 

”Alla visste”
Nämndordförande Jan A 
Pressfeldt (AD) är mycket 
kritisk till att man inte 
undersökte marken i ett tidi-
gare skede.

– Alla inblandade har 
sedan länge känt till att 
området varit kontaminerat 
av allehanda gifter, bland 
annat på grund av de skjut-
banor som funnits i området 
sedan 40-talet. Därför är det 
för mig ofattbart att kom-
munen, som har monopol 
på detaljplaneläggningen, 
inte direkt undersökte mar-
kens lämplighet. Många års 

arbete och framför allt kost-
nader för exploatören, men 
även för kommunen, hade då 
kunnat undvikas. Det är ett 
systemfel inom det kommu-
nala plansystemet när man 
inte, som plan- och byggla-
gen föreskriver, prövar mar-
kens lämplighet först och 
inte i slutet av planarbetet. 

Även Magnus Blom-
bergsson, stadsarkitekt och 
verksamhetschef på Plan- 
och bygg på Ale kommun, 
menar att det var välkänt att 
marken var förorenad.

– Både privata och kom-
munala aktörer har vetat om 
att det legat en skjutbana i 
närheten. Nu avslutas plan-
arbetet som övergår i ett mil-
jöärende, men det kan ta lång 
tid innan något kan göras åt 
den förorenade marken. 

– Förorenad mark stoppar byggplanerna
Bohus Skans avbryts
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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

NÖDINGE. Nyheter, debatt, mode, 
sport och humor.

På webbsajten Mediafl ash fi nns 
något för alla.

Hemsidan som riktar sig till ung-
domar drivs av elever på samhälls-
programmets medieinriktning på Ale 
gymnasium.
– Vi får jobba redaktionellt och i skarpt läge, 
det är nog det bästa med att driva sidan, säger 
Viktor Duvald Karlsson, som går andra året 
på Samhällsprogrammets medieinriktning. 

Hemsidan startades förra året av elever 
som nu går i trean och är ett samarbete mellan 
de båda årskurserna. 

– Vi har fria händer och ibland går vi ihop 
och bestämmer ett tema. Nu till exempel gör 
vi en del inför studenten och det kan handla 
om allt från tankar om framtiden till klädtips 
inför balen, säger tredjeårseleven Jonathan 
Larsson.

När Utbildningsnämnden i onsdags fattade 
beslut om att inte starta några fler nationella 
program på Ale gymnasium från och med 
hösten 2013 stod medieeleverna beredda att 
rapportera. Filmklippet som innehöll inter-
vjuer med rektorn, biträdande rektorn, elever 
och lärare sändes senare i Västnytt. 

Genom webbsajten får de möjlighet att 

nå ut och ge ungdomars perspektiv på olika 
frågor, samtidigt som de tränas i att arbeta 
redaktionellt.

– Det är en webbsida för ungdomar av 
ungdomar och därför har vi bra koll på vad 
man vill läsa om, säger Karin Hildesson.

Hållas levande
Förutom nyhetsartiklar publiceras även 

elevernas krönikor, noveller och bildspel och 
flera skolämnen integreras. 

– Skolarbetena får en större poäng när fler 
kan ta del av dem, säger Jenny Hedlund och 
Anna Levin tillägger:

–  Annars visar man dem bara för läraren. 
 Det svåraste tycker de är att regelbundet 

uppdatera sidan.
– Det tar mycket tid, menar Lana Kalkali. 
Till andraårselevernas lättnad kommer de 

att få gå klart sitt sista år och blir därmed de 
sista studenterna att lämna Ale gymnasium 
våren 2014. 

Fram tills dess kommer de att hålla Media-
flash levande och fortsätta att uppdatera om 
saker som intresserar ungdomar – på riktigt.

Arbetar skarpt. Lana Kalkali, Karin Hildesson, Jonathan Larsson, Anna Levin, Jenny Hedlund 
och Viktor Duvald Karlsson är några av eleverna på Ale gymnasiums samhällsprogram med 
medieinriktning som driver webbsajten Mediafl ash. 

– Gymnasieelever driver webbsajt för ungdomar

Mediafl ash har koll 

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS
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Bilverkstad

SKEPPLANDA
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Hungrig?
Nu har Grönnäs Kök & Bar öppnat 

vid Grönnäsmotet längs E45. 

På menyn står klassisk husmanskost 
med kött, fi sk och pasta.

Lunchbuffé 
Mån-fre kl 11.00 - 15.00 

79:-
(Vid köp av lunchhäfte 71:-)

Inklusive salladsbuffé, 
måltidsdryck, hembakat bröd, 

kaffe & kaka

Grönnäs 105, Skepplanda • 0303-33 61 61 • rasmus0077@yahoo.se

 - ALLT INOM SOLSKYDD & DEKALER 

Nyöppnat showroom
- Persienner
- Markiser
- Plisséer

Nyheter inom exempelvis:

Göteborgs.v 89, Älvängen                 Tele: 0721-645019

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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På webbsajten Mediafl ash fi nns 
något för alla.

Hemsidan som riktar sig till ung-
domar drivs av elever på samhälls-
programmets medieinriktning på Ale 
gymnasium.
– Vi får jobba redaktionellt och i skarpt läge, 
det är nog det bästa med att driva sidan, säger 
Viktor Duvald Karlsson, som går andra året 
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Bränsleförbr. bl. körn. 5,7-8,5 l/100 km, CO2-utsläpp 150-197 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. *Eller vid 1.500, 3.000 och 4.500 mil.

Standardutrustning Forester
 Alltid 4-hjulsdrift
 Klimatanläggning
 Farthållare
 17’’ aluminiumfälgar
 CD-stereo
 Bluetooth
 USB/AUX-ingångar

 7 airbags och whiplashskydd
 VDC (antispinn, antisladd och trac-
tion control)

 Eluppvärmda ytterbackspeglar
 Eluppvärmd framruta i nederkant
 Max. dragvikt 1.800–2.000 kg

VÄLJ DIN EGEN VÄG:

NYA SUBARU FORESTER 
PREMIÄRHELG!

KONGAHÄLLA BILCITY

LÖRDAG 11-15

SÖNDAG 11-15

254.900:-
Forester från

Boxermotorer
 2.0i, 150 hk (198 Nm)
 2.0D, 147 hk (350 Nm)
 2.0 Turbo, 240 hk (350 Nm)

Filaregatan 7 Kungälv, 0303-20 86 00, Månd–Fred 9–18, Lörd 11–15, Kampanjsöndag 11–15
www.kongahallabil.se

ÄLVÄNGEN. Först var 
det Trio med ström, 
sedan Älvorna och nu 
har turen kommit till 
Älva Plus.

Emma Dreifeldt, Jo-
sefi n Olsson och Lykke 
Eriksson är beredda för 
sitt första uppträdande 
inför publik.

– Tjejerna har det där 
lilla extra som krävs, 
berömmer ledaren 
”Stuffa-Stig” Karlsson.

Den siste maj i år pensio-
nerar sig Stig ”Stuffa-Stig” 
Karlsson. I 35 år har han farit 
runt på skolor och lärt elever 
att dansa och sjunga. 

– Genom åren har jag 
kommit i kontakt med cirka 
140 000 elever. Det började 
hemma i Örnsköldsvik och 
jag fortsatte med samma 
koncept när jag flyttade hit 

2005, berättar Stig.
Karlssons Klister, Star-

lights och Pulvergänget var 
exempel på grupper som Stig 
coachade i Örnsköldsvik. 
Här i Ale har han också haft 
olika konstellationer igång, 
som uppträtt tillsammans på 
bland annat äldreboenden.

– Senaste gruppen var 
Älvorna. De har fått sin 
efterföljare i Älva Plus. Tje-
jerna har övat tillsammans 
ett 20-tal gånger och nu är de 
redo att möta publiken, säger 
Stig.

Emma och Lykke är klass-
kompisar i årskurs 4 på Ahla-
fors Fria Skola. Josefin går i 
årskurs 3 på Garnvindesko-
lan. Det var Stig Karlsson 
som förde dem samman.

– Jag ville ha en trio och 
tyckte att de här tjejerna pas-
sade utmärkt ihop.

Musiken som Älva Plus 

övat in består till största del 
av svenska klassiker. Schla-
gers och dansbandshits finns 
med på repertoaren.

– Det ska vara låtar som 
är goa att sjunga med i, säger 
Lykke till lokaltidningen.

Var och när premiärspel-
ningen äger rum återstår att 
se.

– Vi är öppna för alla för-
slag. Jag sköter bokningarna 
och folk får gärna höra av sig, 
avslutar Stig Karlsson.

JONAS ANDERSSON

Älva Plus redo att uppträda

Lykke Eriksson, Emma Dreifeldt och Josefi n Olsson bildar tillsammans bandet Älva Plus.

Stig ”Stuffa-Stig” Karlsson.

ALAFORS. Trots att det 
är en svart historia 
är skrattet ändå hela 
tiden nära.

Novellpjäsen An-
klagad bygger på ett 
eget manus som alla i 
ensemblen har haft ett 
fi nger med i.

Teatergruppen Gul 
har premiär på Pelar-
teatern på lördag.

Hur långt är du beredd att 
gå för att få veta sanningen? 
Vad händer med en människa 
som utsetts för lika grova 
som falska anklagelser?

Teatergruppen Gul har 
gått på djupet med sin egen 
novellpjäs. I Anklagad möter 

vi en svart historia där för-
älskelse byts till förtvivlan. 
Bröllopet står för dörren, 
men plötsligt hittas fäst-
mön död. Allt pekar i en och 
samma riktning och den bli-
vande maken anklagas has-
tigt och mindre lustigt för att 
vara mördaren. 

– Jag tror vi kommer 
att beröra. Vi vill helst få 
publiken att både tänka, 
känna, skratta och gråta, 
säger Siri Leifsdotter, en av 
tio medverkande.

Manuset bygger på en 
grundidé av Rickard Bode-
fjord, men själva manuset 
har växt fram. Replikerna 
kommer inte vara färdiga 
förrän på lördag när det 

vankas premiär. De tillkom-
mer något nytt vid varje 
repetition och repeteras gör 
det. Den gångna helgen har 
gänget bott på Pelarteatern.

– Idag var det första 
genomdraget med kläder, 
rekvisita och musik. Det 
tog ungefär en timma och 
det är där vi vill ligga, säger 
Andreas Henriksson som 
regisserar tillsammans med 
Cecilia Magnusson.

Anklagad kommer att 
spelas fem gånger på Pelar-
teatern i Ahlafors fabriker.

En svart historia på Pelarteatern
Teatergruppen Gul ger Anklagad. Från vänster: Siri Leifsdotter, Amanda Öbom, Beatrice 
Berggren, Rickard Bodefjord, Anna Konnberg, Malte Leifsson och Marcus Olesen. Ej med på 
bild: Andreas Jyrkinen, Michelle Jyrkinen och Sofi e Arnkil.
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se



Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...FackGuiden

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

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

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

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

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

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

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

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

BETONGHÅLTAGNING
Sågning • Borrning • Bilning • Rivning 

Asbestsanering • Vajersågning
Betong- och bergtätning

www.alebetongborrning.se

Försäljning & service
Nyckeltillverkning

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

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

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

Titta gärna in i vår välsorterade VVS-butik

Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

SKYLTAR & DEKALER
Stora som små upplagor 

för alla ändamål

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

NIKLAS ZETTERLUND
0708-35 87 86

HUSBYGGNATION ALTANER GARAGE
TILLBYGGNADER BADRUM KÖKSRENOVERING

WWW.ZATABYGG.SE

Snabba leverans
er

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

Bilverkstad

SKEPPLANDA

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

Bilreparationer på 
alla bilmodeller!

www.mecaalvangen.se

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or

5598/01
ISO/IEC 17020 (B)

VOLVO NÄRSERVICE ALE

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

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

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

ALL SLAGS TEJP
Packtejp eller avspärrnings-

band med Er logotyp

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leverans
er

Vi har

Vill du också 
synas här?

Ring Kent på 0704-38 52 58
eller Björn på 0303-333 732
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BOHUS. Surtes kamp 
om en plats i bandyall-
svenskan nästa säsong 
fortsätter.

Den första av två 
kvalmatcher mot Blås-
ut slutade oavgjort.

– Självklart tråkigt 
att vi tappar ledningen, 
men nu måste vi gå 
för seger på tisdag och 
det passar oss, säger 
surtetränaren Robert 
Holmén.

Från att ha varit en tämli-
gen odramatisk säsong med 
ständiga målkalas mot svaga 
motståndare har de senaste 
matcherna blivit tuffa värde-
mätare. Den knappa förlus-
ten i seriefinalen mot Otter-
bäcken skapade ett revansch-
suget hemmalag i Ale Arena. 
I bäst av två kvalmatcher gör 
Surte och Blåsut upp om en 
plats i Allsvenskan. Det fanns 
en oro för att vänersborgs-
laget skulle ha fördel av ett 
högre tempo, men det var 
snarare Surte som drog upp 
farten. Underläge 1-2 i början 
av första halvlek gav till sist 
4-3 till hemmalaget i paus.

– Det var med mersmak. 
Killarna gör det riktigt bra 
och visar matchen igenom att 
de i alla fall inte är sämre än 
Blåsut som hade ett riktigt bra 
lag med ett par spelare från 
IFK Vänersborgs elitserielag, 
menar Robert Holmén.

Surte behöll komman-
dot i matchen och domaren 

hann precis blås igång andra 
halvlek när Jens Samuels-
son hittade Henrik Jöns-
son som gjorde 5-3. Blåsut 
reducerade tämligen snabbt 
och gav aldrig upp. Daniel 
Rydén gjorde sedan 6-4 med 
en knapp halvtimme kvar att 
spela. Supportrarna vädrade 
Allsvenskan och hoppades att 
segermarginalen skulle dra 
iväg. Det blir istället en tuff 
kamp och Olle Smedberg 
låter tungan tala i ett moment, 
där han inte uppmärksammar 
att domarens öron är med. 
Grovt match-
straff för olämp-
ligt uppträdande. 
Det numerära 
övertaget ger 
gästerna råg i 
ryggen. Med fem minuter 
kvar skickar Emil Wiklund 
in reduceringen på hörna. I 
den 87:e minuten kommer 
också kvitteringen.

– Det var med blan-
dade känslor som vi klev av 
planen. Vi kände ju att vi hade 
matchen, ändå släpper vi in 
dem. Samtidigt visar vi både 
publiken och oss själva att vi 
kan ta dem. Nu måste vi gå 
för seger och det passar oss. 
De är inte bättre än så här och 
med lite bättre skärpa och 
koncentration är jag över-
tygad om att vi går segrande 
ur det här, säger en hoppfull 
Robert Holmén.

Förutsättningarna är nu 
enkla. Vid seger eller ett oav-
gjort resultat med mer än sex 

mål är Surte klart för allsvens-
kan.

Vad talar för att ni spelar 
allsvensk bandy nästa 
säsong?

– Jag bedömer att chansen 
är 50/50, men pressen är på 
Blåslut. Vi har allt att vinna, 
de riskerar ju sin allsvenska 
plats. Att kunna gå in och 
njuta i ett drama som detta 
kan vara det som avgör, svarar 
Robert Holmén.

Surte åker till Vänersborgs 
Arena med insikt att det bara 
återstår en match, 90 minu-
ter från Allsvenskan som de 
tvingades lämna för två år 

sedan. Ni följer utvecklingen 
på alekuriren.se.

BANDY

HANDBOLL

FOTBOLL

INNEBANDY

Allsvenskt kval, ½
Surte BK – Blåsut 6-6 (4-3)
Mål SBK: Henrik Jönsson 2, Chris-
toffer Ohlsson, Adam Rohr, Daniel 
Rydén, Tommy Jönsson. Matchens 
kurrar: Johan Janebrink 3, Alexan-
der Wetterberg 2, Henrik Jönsson 1.

Ons 6 mars kl 19.00 
Ahlafors IF – 

Skepplanda BTK

Lör 9 mars kl 12.00
Forsvallen

SBTK dam – Ytterby

Lör 9 mars kl 13.00
Sjövallen

Ahlafors – Kärra KIF

Lör 9 mars kl 13.00
Älvevi

Älvängen – 
Romelanda

FOTBOLL I ALE

– Surtes öde avgörs på tisdag

Den allsvenska drömmen lever

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

 90 minunters kamp återstår för Surte BK. Seger eller oavgjort med mer än sex mål innebär 
att Vildkatterna är tillbaka i bandyallsvenskan.

Henrik Jönsson var blek i seriefi nalen, men mot Blåsut var 
den notoriske målskytten tillbaka på allvar.

BANDY
Allsvenskt kval, 1/2
Surte BK – Blåsut 6-6 (4-3)
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Särökometerna – Ale HF 27-31
Mål Ale: Niclas Ericsson 9, Mathias 
Johansson 7, Peter Welin 5, Johan 
Lövgren 4, Niklas Bernhardtz 3, 
Joakim Samuelsson 2, Anton Thun-
berg 1. Matchens kurrar: Niclas Erics-
son 2, Andreas Olsson 1. 

Div 2 västsvenska västra damer
Nödinge SK – Baltichov 18-20 (10-11)
Mål NSK: Catrine Aronsson 4, Elina 
Mathiasson 3, Jessica Edler 3, Jes-
sica Petersson 3, Michaela Sjöstrand 
2, Sara Andréasson, Sofia Olofsson 
och Johanna Bengtsson 1 vardera. 
Matchens kurrar: Catrine Aronsson 
2, Ulrica Carlsson 1.

KÅLLERED. Förra helgen var 
Surte/Bohus P05 och spelade 
Minilirarcupen i Kållered. 
Totalt spelade grabbarna fyra 
matcher. 

I den första matchen blev 
det 0-0 mot erkänt svårspe-
lade IK Kongahälla. Spelade 
böljade fram och tillbaka och 
lagen bytte chanser med var-
andra.

– Sett över hela matchen 
var resultatet rättvis, säger 
Fredrik Orwén, en av tre i 
teamet runt laget.

I den nästkommande 

matchen blev det en udda-
målsförlust i kommunderbyt 
mot Älvängen. Slutresultatet 
skrevs till 1-0. 

Efter två matcher och inga 
gjorda mål, spred det sig en 
viss oro inom laget. Den oron 
skulle dock visa sig obefogad. I 
två nästkommande matcherna 
gjorde laget nio mål.

I den tredje matchen gick 
laget på knock direkt och tog 
tag i taktpinnen med en gång. 
Matchen spelades mot Kärra/
Klareberg och slutresultat 
blev till slut 5-1 till de gul-

svarta krigarna.
– Alla forwards kom med i 

målprotokollet och det visar 
på stor bredd, sade en sprud-
lande glad Fredrik Orwén 
efter matchen.

– Det stod och vägde vid 
1-1 men när vi väl fick 2-1 
kändes allt lugnt, säger Fred-
rik.

Den avslutande matchen 
spelades mot Lindome. Nu 
skrevs segersiffrorna till 4-0, 
efter bland annat hattrick av 
Lukas Bettinger.

Återigen en stabil insats av 

hela laget, från målvakt till 
toppforwards.

– Man kan se att det börjar 
finns lite tanke bakom spelet 
nu och att killarna börjar förstå 

hur man agerar på en fotbolls-
plan. Bara två insläppta mål 
visar även på defensiva kvali-
téer, avslutar Fredrik Orwén.

❐❐❐

Framgång för Surte/Bohus P05

Surte/Bohus P05 skördade stora framgångar i Minilirarcu-
pen i Kållered.

Vi kan fasad och bad
Hantverkare med 
yrkesstolthet

Bildelar och 
biltillbehör!

B I L D E L A R

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

www.mecaalvangen.se

FackGuiden Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...

Träningsmatcher
Ahlafors – Vänersborgs IF 0-1 (0-0)
Matchens kurrar: Edwin Pearson 3, 
Niclas Bjärnlind 2, Jihad Nashabat 1.
Älvängen – Göta 0-0
Eriksberg – Skepplanda 0-4
Damer: Åsa – Skepplanda 2-2

Division 2 Göteborg
Partille – Ale IBF 12-5 
Mål Ale: Mattias Ögren 2, Johan Olsson, 
Alexander Sörensen och Tobias 
Hellman 1 vardera. Matchens kurrar: 
Jimmie Gustafsson 3, Hampus Sahl-
back Nilsson 2, Anton Hermansson 1.

Division 2 Göteborg
Pixbo – Ale IBF 4-6
Mål Ale: Leoresa Haklaj 2, Hanna Berg-
lund, Cecilia Isberg, Emma Gunnarsson 
och Mikaela Ögren 1 vardera. Matchens 
kurrar: Sofia Skyberg 3, Victoria Eriks-
son 2, Mikaela Ögren 1.



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 9  mars kl 8.30-19.00 

ALE-hallen Cup 
för pojkar födda 2001

Sexton lag från Balltorp, Floda, Hovås/Billdal, 
Kungsladugård, Ljungskile, Nödinge, Oddevold, 
Skärhamn, Åsa, Älvängen 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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FOTBOLL 
PÅ SJÖVALLEN

Träningsmatcher
Sjövallens konstgräs

Ons 6 mars kl 19.00 
Ahlafors IF – Skepplanda BTK

Lör 9 mars kl 13.00 
Ahlafors IF – Kärra KIF

www.ahlaforsif.se

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

På fredagskvällen var det 
dags för två av Ale Baskets 
duktiga flickor -99 att göra 
debut i A-laget. Linda Karls-
son och Louise Svensson 
fick med kort varsel en för-
frågan om de kunde ställa 
upp i A-laget där det sakna-
des spelare på grund av sjuk-
domar och skador i truppen. 

S:t Helena från Skövde 
stod för motståndet. I första 
halvlek följdes lagen åt i 
målprotokollet och Ale låg 
under med 10 poäng. Linda 
och Louise spelade mycket 
bra och visade ingen nervosi-
tet i sin debutmatch. I andra 
halvlek visade det sig att S:t 
Helenas större bredd blev 

avgörande, trots att Ale käm-
pade så tröt orken och slutre-
sultatet blev 44-88.

Linda och Louise käm-
pade hela matchen med 
beröm godkänt och fick 
mycket speltid. Linda blev 
Ales bästa poänggörare i sin 
debut mot A-lagsmotstånd.

Tony Karlsson

MÖLNLYCKE. Ale IBF 
jobbade länge i uppförs-
backe.

När bortamatchen 
mot Pixbo blåstes av 
hade Ales damer ändå 
lyckats vända på ste-
ken.

Med fyra matcher 
kvar att spela kan Ale 
IBF nå en fjärde plats.

Ale IBF fick en mardröms-
start med ett 2-0-underläge 
redan efter fyra minuter. 
Hemmalaget gjorde också 
ett tredje mål i första perio-
den, men Leoresa Haklaj 
och Cecilia Isberg reduce-
rade också. I början av mitt-
perioden kunde Mikaela 
Ögren skicka in en rättvis 
kvitteringsboll.

– Vi växte in i matchen och 
blev bättre ju längre tiden 
led. Det var tillfälligheter 
som avgjorde, men tjejerna 
förtjänade till sist att vinna, 
säger aletränaren Jan Pet-

tersson.
Ja, i början av tredje kvit-

terade Leoresa Haklaj på 
nytt Pixbos ledning och tio 
minuter in i slutperioden 
satte Emma Gunnarsson 
ledningsmålet. Hemmala-
get jagade en utjämning och 
fick chansen att spela sex 
mot fyra, då Ale drabbades 
av en utvisning med en och 
en halv minut kvar att spela. 
Det visade sig dock vara Ales 
kväll och Hanna Berglund 
satte 6-4 i slutminuten.

– Sofia Skybergs straff-
räddning i mittperioden, där 
Pixbo hade läge att göra 5-3 
var viktig. Vi började spela 
tajtare och flyttade upp posi-
tionerna. Vi fick tag på dem 
och avslutar matchen starkt, 
säger Jan Pettersson.

Ale har FBC Lerum 
hemma i Ale gymnasium 
redan på tisdag i denna 
vecka. Det är en nyckelmatch 
i kampen om fjärdeplatsen i 
serien.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

NÖDINGE. Nödinges 
skyttedrottning Elina 
Mathiasson punktades 
från avkast.

Det avgjorde matchen.
Trots 60 minuters 

övning lyckades NSK 
aldrig lösa Baltichovs 
taktik.

Att spela fem mot fem brukar 
alltid vara en fördel för anfal-
lande lag, men för Nödinges 
handbollsdamer innebär det 
stora problem. Baltichov 
hade koll på att Elina Mathi-
asson är nyckeln till NSK:s 
målskytte och valde därför 
att punkta henne från början. 
Taktiken är inte ovanlig 

i handboll, men trots att 
Nödinge har tränat på hur de 
ska agera låser sig spelet.

– Ibland löser vi det, ibland 
inte. Vi har övat in ett antal 
rörelser, men idag fungerade 
ingenting. Tjejerna gjorde 
det svårt för sig och när Elina 
punktmarkeras ökar kraven 
på andra spelare, då gäller 
det att ta ansvar. Det var 
väl si sådär med den saken, 
menade NSK-tränaren Mats 
Olofsson.

Punktmarkeringen störde 
hemmalaget under hela 
matchen, men Baltichovs 
anfallsspel var inte av sådan 
art att de kunde springa 
ifrån. Trots stora bekymmer 
hängde Nödinge med och i 

början av andra halvlek var 
laget i ledningen med 13-12.

– Tyvärr, så stämde det 
inte riktigt bakåt heller. Vårt 
försvarsspel kan se betyd-
ligt bättre ut 
och självklart 
ska vi inte vara 
så sårbara att 
de räcker att 
punktmarkera 
Elina för att vinna, suckar 
Mats Olofsson.

 Nödinge kan fortfarande 
sätta punkt för en hygglig 
säsong. Med tre matcher 
kvar att spela är fjärdeplat-
sen inom räckhåll. Närmast 
väntar Östra Göteborg borta 
på lördag.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

– Lagets taktiska förmåga under all kritik

Punktat Nödinge föll

PARTILLE. Efter en tung 
förlust med 12-5 mot 
Partille i Lexbyhallen i 
lördags återstår enbart 
tre matcher i division 
2 för Ale IBF vars 
säsongsförväntningar 
inte har uppfyllts.

Lördagens match mot Par-
tille blev en besvikelse för 
Ale IBF, redan 
efter en minut 
fick man ett 
mål i baken. 
Siffrorna rann 
iväg och efter första perioden 
låg man under med hela 6-1. 

– Vi gör en alldeles för 
dålig första period, i andra 
och tredje rycker vi upp oss 
men då är det redan för sent. 
Säger Ales tränare Andreas 
Klein 

Med enbart tre matcher 
kvar börjar tiden rinna ut för 
Ale som kan se tillbaka på en 
misslyckad säsong. 

– Det har inte gått som det 
skulle, vi har haft för många 
skador och tagit för många 
utvisningar, detta har tagit 
hårt på oss, men nu måste 
vi försöka jobba mot samma 
mål i de sista omgångarna.

Redan på 
söndag väntar 
match mot IK 
Zenith som 
kämpar för att 

ta hem seriesegern. 
– Matchen mot Zenith vet 

vi kommer bli tuff, efter det 
har vi Sportlife Kungälv och 
Mölndals IBF kvar där vi har 
stor chans att ta poäng, säger 
Klein till Alekuriren.

Viktor Karlsson

SÄRÖ. Ale HF:s borta-
möte med jumbon 
Särökometerna var en 
trött historia.

Gästerna lunkade 
bäst och vann rättvist.

– Det var nog en av 
våra sämsta insatser 
i år, men vi vinner och 
det är ju det som räk-
nas, säger Kim Wahl-
gren, tränare i Ale HF.

Särökometerna är årets slag-
påse i division tre västsven-
ska västra. Niclas Ericsson 
inledde med att 
göra fem raka 
mål och blev 
därefter punk-
tad. Hemma-
laget tog sig både ikapp och 
förbi. En bit in i andra halv-
lek ledde Särökometerna.

– Som sagt vi gör ingen 
toppenmatch, men vi gör 
det som krävs. Vi tog tag i 
det och fick lite kontringar. 
Det var inget större tempo i 
matchen, men när vi gick från 
lunk till att börja springa lite 

var vi tämligen överlägsna, 
menar Kim Wahlgren.

Andreas Olsson ersatte 
ryggskadade Torbjörn 
Mattsson i målet och han 
svarade för en gedigen insats, 
särskilt i första halvlek. Med 
kvarten kvar kom ”Tobbe” 
in.

– Vi behövde lite energi 
och Andreas hade haft fullt 
upp i målet. Han började se 
sliten ut, men vilken match 
han gör! förklarar Kim 
Wahlgren.

Ales niometare gjorde bra 
ifrån sig sett till 
målprotokol-
let, 23 av 31 
mål.

– Kul att 
unge Johan Lövgren tar 
för sig mer och mer, noterar 
Kim Wahlgren.

På söndag kommer näst-
jumbon 415 Östra Göteborg 
till Ale gymnasium. Seger 
där och Ale har chansen att 
klättra en placering innan 
sluttabellen ska skrivas.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Jessica Edler fi ck ta över på vänsternio när Elina Mathiasson punktmarkerades.

HANDBOLL
Div 2 västsvenska västra damer
Nödinge SK – Baltichov 18-20 (10-11)

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Särökometerna – Ale HF 27-31

INNEBANDY
Division 2 Göteborg
Partille IBS – Ale IBF 12-5 (6-1, 3-1, 3-3)
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Ale HF lunkade hem poängenFörlust igen för Ale IBF Ale IBF besegrade Pixbo

Debutanter
i Ale Basket

Linda Karlsson och Louise 
Svensson, födda 1999, fi ck 
göra A-lagsdebut.

- Älska handboll

Mer info på hemsidan www.laget.se/alehf
Välkomna!

MATCHER
Ale gymnasium Herr div 3
15.45 Ale HF - 415 Göteborg

Söndag 10 mars

Älvängens Kulturhus
söndag 10 mars

P 01 2A 12.00 Ale -Sävehof 3
P 99 1 12.50 Ale -Torslanda

P 02 2 vår 13.40 Ale -Härryda
H Div 4 V 14.40 Ale HF 2-Bjurslätts IF
H Div 6 V 15.55 Ale HF 3-Crocodiles 2

ÅRSMÖTE
Söndag 10/3 kl 18.00

i Skepplanda Simhall

Alla medlemmar hälsas 

välkomna!
www.alesimmarna.se
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Sommar i Salzburg
8 dagar i Österrike

Hotel Hindenburg 
Ni bor i det storslagna området 
Salzburger, lite söder om gränsen 
mellan Tyskland/Österrike.   

Pris per person i dubbelrum

3.799:-
 Pris utan reskod 4.099:-

Swarowski Kristallwelten

Spara 350:-

endast 3449:- 

Lördagar 25/5-24/8 2013. 
 

Endast slutstädning. 
Kuravgift EUR 2 per person/dygn.

Hotel Hindenburg

På glasbruk i Småland
3 dagar i Bergdala

Få ett unikt möte med småländsk kultur, natur och en inblick i 
produktionen av glaskonst. Glasbruk som Kosta, Skruf och Orrefors 
ligger i närheten. 

Måndagar t.o.m. 25/11 2013. 

Pris per person i dubbelrum 

1.399:-

om Bergdala inkl. guidad 

Vid Ahrensburg slott
3 dagar i Nordtyskland

★★★

Medeltidsstaden Ahrensburg i 
Schleswig-Holstein domineras 
av det vackra, vita renässans-
slottet som byggdes på 1500-talet 
av fältherren Daniel Rantzaus 
arvingar. Endast 5 minuters 
promenad från slottet ligger ert 
hotell vackert placerat nära slott-
sparken, och Arhrensburg bjuder 
även på ett trevligt caféliv såväl 
som intressanta sevärdheter. 
Besök t.ex. slottskyrkan, den 
gamla kvarnen – eller upplev 
Lübecks Altstadt (41 km), shop-
ping i Hamburg (30 km) eller kör 
längs den gamla saltvägen mellan 
Lübeck och Lüneburg (78 km).

Pris per person i dubbelrum

1.049:-

Fredagar och 
lördagar t.o.m. 29/6 samt val-
fri 28-31/3 och 1/7-30/8 2013. 

Sommarsemester 

endast 2.499:-

eller ring  

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

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

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

Grisfesten – Nightfl ight 2.
En svinrolig krogshow.

SURTE. Martin Persson från San-
dared underhöll med stämningsfull 
musik när Surte-Bohus Biblioteks- 
och kulturförening bjöd in sina med-
lemmar till sammankomst i tisdags. 
Kulturhuset var fullsatt och publiken 
uppskattade de toner som framför-
des. Martin Persson tolkade bland 
andra Dan Andersson, Björn Afze-
lius och Cornelis Vreeswijk på ett 

utomordentligt bra sätt.
– Detta var en ny bekantskap för 

oss och vi var verkligen jättenöjda 
med den underhållning som levere-
rades, säger Mona Karlsson, styrel-
seledamot i föreningen.

Efter musikstunden serverades 
kaffe och smörgås.

JONAS ANDERSSON

SKEPPLANDA. – Wow! Det är 
riktiga vapen och kanonkulor.

Rasmus Nurmik och hans 
klasskamrater från klass 2V på 
Garnvindeskolan tittade nyfi ket 
på de föremål som Skepplanda 
Hemvärns- och kulturförening 
förfogar över.

Studiebesöket skilde sig från 
tidigare upplevelser inom sko-
lan.

Under ett antal dagar har Skepplanda 
Hemvärns- och kulturförening tagit 
emot lågstadieklasser från Garnvinde-
skolan.

– De ringde och frågade om de fick 
komma. Självklart svarade vi. Det är 
bara roligt att få visa upp vår rika kultur-
skatt, säger Gunnar Ringholm.

Eleverna var påtagligt intresserade 
och för nästan samtliga var det första 
gången som de besökte museet i Skepp-
landa.

– Spännande! De gamla motorcyk-
larna var riktigt häftiga, tyckte Isac 
Ludon.

Skepplanda Hemvärns- och kultur-
förening har idag drygt 100 medlem-
mar. Lördagen den 16 mars stundar 
årsmöte.

– Vi är en livaktig förening som är ute 
på många publika evenemang. Den 23 
mars ska vi till Ljungskile där en hem-
bygdsförening firar jubileum. Då ska vi 

bland annat stå till tjänst med ärtsoppa, 
förklarar Gunnar Ringholm.

Andra inbokade arrangemang under 
året är Älvängens vårmarknad och tre 
sammankomster på Backamo. På hösten 
lär det också bli ett traditionellt besök i 
Ockelbo.

– Sedan håller vi som bäst på att pla-
nera för en dagsresa till Malmö den 25 
maj. Vi ska åka buss ner till Skåne för 
att se Sweden International Tattoo. Alla 
medlemmar är välkomna att följa med, 
men även utomstående. Det finns fort-

farande platser kvar, låter Gunnar 
Ringholm hälsa.

Uppskattad musikstund i Surte

Kanonkul studiebesök!

Rasmuz och Nathaniel från Garnvindeskolan årskurs 2 uppskattade besöket på 
Skepplanda hemvärnsmuseum.

Gunnar Ringholm och Karl-Axel Axels-
son, två av eldsjälarna i Skepplanda 
Hemvärns- och kulturförening.

Du gör mig galen!
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!

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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des. Martin Persson tolkade bland 
andra Dan Andersson, Björn Afze-
lius och Cornelis Vreeswijk på ett 

utomordentligt bra sätt.
– Detta var en ny bekantskap för 

oss och vi var verkligen jättenöjda 
med den underhållning som levere-
rades, säger Mona Karlsson, styrel-
seledamot i föreningen.

Efter musikstunden serverades 
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jonas@alekuriren.se
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Onsdagen den 27 februari 
hälsade Göran Svensson 
oss välkomna till årsstämma. 
Förre ordföranden Sture 
Magnussons minne hedra-
des med en tyst minut. Med 
anledning av Stures bort-
gång tillföll dagens insam-
ling Cancerfonden.

Då ingen mötesord-
förande gått att uppbringa 
axlade Göran även denna 
roll. Snabbt och säkert 
ledde han förhandlingarna. 
Barbro Siberg, kassör i 7 
år, och Ingela Steen, aktiv i 
programgruppen avtackades 
med blommor och pre-
senter. Deras efterträdare, 
Inga-Lisa Carlsson och 
Gunnel Nyvall, presente-
rade sig därefter.

Dagens underhållare, 
Björner Andersson, Mats 
Berggren och Lennart 
Palm, bjöd på ett mycket 
varierat program. Björner 
inledde med att sjunga 
Makrillen går till på dialekt 
med komp av Lennart på 
elorgel. Lennart har varit 
Stefan Ljungqvists ack-
ompanjatör och är Anders 
Eldeman behjälplig med 
Melodikrysset.

Programmet fortsatte 
i havets tecken då Mats 
Berggren, tidigare far-
tygsinspektör, med hjälp av 
ord och bild berättade om 
Ostindiefararens tillblivelse. 
Hur man genom försök 
lyckades visa att material 
som användes förr var lika 

bra som dagens. Rorkulten 
tätades med kohudar och 
repen var av hampa. Repen 
tjärades och slogs på repsla-
garbanan i Älvängen. Den 
5 oktober 2005 avseglade 
Ostindiefararen till Kina, 
godkänd av Det Norske 
Veritas.

Lennart, historiskt intres-
serad, berättade bland annat 
om Karin Bjelke gift med 
kommendanten på Bohus 
fästning Harald Stake.

Via vackra toner från 
Björner i Ta mig till havet 
avslutades programmet med 
att Mats imiterade olika ljud 
i Smögens hamn. En liten 
försmak av sommaren.

Inga Isaksson

ERIKSBERG. Passion för 
mat arrangerades un-
der den gångna helgen.

Ahlafors Bryggerier 
var en av utställarna i 
Eriksbergshallen.

– En mässa som 
andas kvalitet rakt 
igenom, säger Christer 
”Cralle” Sundberg.

Passion för mat var större än 
någonsin och området hade 
utökats med lokaler i Hotell 
11. Besökarna blir fler och 
fler.

– Det förstår jag. De som 
tycker om god mat och dryck 
får verkligen sitt lystmäte här, 
säger Christer Sundberg.

Kökskola arrangerades i 

dagarna tre under ledning 
av Nobelkocken Johnny 
Johansson. Leif Manner-
ström, Ulf Wagner och 
Alexandra Zazzi var några 
av de stjärnkockar som med-
verkade. Därutöver hölls 
bland annat vinskola signe-
rad Johan Lidby Vinhandel 
och ölprovning med Dugges 
Ale och Porterbryggeri.

– Det märks tydligt att 
besökarna till den här mässan 
är genuint intresserade av 
mat och dryck. Vi ser detta 
som ett ypperligt tillfälle att 
marknadsföra Ahlafors Bryg-
gerier utanför vår kommun, 
säger Christer Sundberg.

Mässbesökarna kunde 
köpa så kallade smakprovs-
biljetter och lösa in hos 
utställarna. Ahlafors Bryg-
gerier hade laddat upp med 
både öl och cider.

– Vissa känner till våra 
produkter sedan tidigare, för 
andra var våra dryckesprover 
en ny smakupplevelse. Det 
samlade omdömet var väl-
digt positivt och det känns 
naturligtvis jätteroligt, säger 
”Cralle”.

Kommande mässor där 
Ahlafors Bryggerier finns 
med är TUR-mässan, 21-24 
mars, samt Göteborgs Öl- 
och whiskeyfestival 12-13 
april. 

NÖDINGE. En klassiker 
som visas igen.

Torsdagen den 14 
mars ger Teatervinden 
”Marknadsafton” i Ale 
gymnasium.

– En ny chans för 
dem som missade 
höstens uppsättning på 
Repslagarmuseet, sä-
ger Margareta Nilson, 
ordförande i Teaterför-
eningen i Ale.

Under två helger i höstas 
spelades Marknadsafton 
på Garnevind. Margareta 
Nilson tog själv del av före-
ställningen och blev impo-
nerad.

– Den här föreställningen 
är definitivt värd att ses. Tea-
tervindens proffsiga amatör-

sällskap gestaltar Vilhelm 
Mobergs klassiker på ett väl-
digt bra sätt.

Publiken får uppleva en 
dryg timmes underhållning 
som flera gånger är ordent-
ligt skrattframkallande. 
Handlingen utspelar sig 
dagen innan den stora mark-
naden i Växjö.

På scen återfinns bland 
andra pigan Lovisa (Johanna 
Hector), hemmansägare 
Magni (Ronny Schäfer) 
och Theresia i Hultet (Ritha 
Jarlegren). Länsman Rapp 
(Gunnar Bergevald) spelar 
också en central roll i före-
ställningen.

Biljetter till Marknads-
afton säljs på biblioteket i 
Nödinge.

JONAS ANDERSSON

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

 

Klassiker som går igen

Vilhelm Mobergs klassiska folklustspel, Marknadsafton, 
tolkas av Teatervinden och visas i Ale gymnasium torsdagen 
den 14 mars. Här ses Theresia i Hultet (Ritha Jarlegren) i en 
hätsk diskussion med pigan Lovisa (Johanna Hector). I mit-
ten hemmansägare Magni (Ronny Schäfer).
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Årsstämma hos Aktiva Seniorer
I MÄSSHALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Christer ”Cralle” Sundberg 
serverar ett smakprov av 
Ahle Ale.

– Lyckad helg för Ahlafors Bryggerier

Mässa för livsnjutare

Alf Svenungsson, Christer ”Cralle” Sundberg och Bo 
Tauson representerade Ahlafors Bryggerier på Passion för 
mat i Eriksbergshallen.
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Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

KYRKOFULLMÄKTIGE
i Starrkärr-Kilanda församling
kallas till extra sammanträde 

onsdagen den 20 mars
kl. 18.00 

i Starrkärrs församlingshem.

Ärenden enligt utsänd kallelse

Kurt Nielsen, ordförande

Lagen från PRO Färge-
landa och PRO Hjärtum-
Västerlanda hade vunnit 
flera tävlingar under 
hösten och vintern. Nu 
var det dags att tävla om en 
plats i finalen.

Från de båda fören-
ingarna hade det kommit 
ett hundratal medlemmar 
för att heja fram sitt lag. 
Tävlingen består av tio 
omgångar med två frågor 
i varje omgång. Lagen har 
en och en halv minut på 
sig att skriftligt besvara 
frågorna.

De 20 frågorna var 
mycket svåra och omfat-
tade olika ämnen som till 
exempel musik, litteratur, 
geografi, mytologi med 
mera. Lagen var mycket 
jämna kunskapsmässigt 
och bjöd på en spännande 
tävling. När nio omgångar 

var klara var poängställ-
ningen elva lika. Nu fanns 
det endast två poäng kvar 
att kämpa om.

Tävlingsledaren Runo 
Elgh delade ut de sista 
frågorna. Nu var det spän-
nande! Skulle tävlingen 
avgöras eller måste han ta 
till utslagsfrågor? Här kla-
rade laget från Hjärtum-
Västerlanda att svara rätt 
på båda frågorna medan 
Färgelanda klarade en.

Slutresultatet blev 13 
för hemmalaget och 12 till 
Färgelanda.

PRO Hjärtum-Väster-
landa gick till distriktsfina-
len och får där möta laget 
från PRO Trollhättan 
Södra. Den tävlingen går 
den 11 april på Hebetea-
tern i Trollhättan

Tage Lindell

Jag tänker att våra inre behov 
är på tre plan. Vi behöver 
verkligen få betyda något. Vi 

behöver få ge något, bli använda, 
vara behövda. Det ger en stor 
tillfredsställelse. Det är sådant vi 
ofta får utlopp för i våra arbe-
ten eller när vi t.ex. tränar ett 
fotbollslag eller när vi bidrar med 
något i pensionärsklubben. Vi 
kan kalla det behovet UT.

Men vi skulle inte alls orka om 
vi bara gav ut hela tiden. Den som 
gör det riskerar nog att gå in i 
väggen. Vi behöver sammanhang 
när vi blir påfyllda också. Där 

är våra nära gemenskaper oum-
bärliga, vår familj kanske eller 
nära vänner. De sammanhangen 
ger oss energi och kraft. Det är 
liksom därifrån vi utgår när vi 
skall ge ut. Vi kan kalla detta IN.

Men jag tror inte detta räcker, 
jag tror att vi alla behöver ett 
UPP också. Det handlar om 
påfyllning för både vårt IN och 
vårt UT. Det kan handla om 
musik eller litteratur t.ex. men 
jag tror också att det kan handla 
om något större, om Gud. UPP 
är det som ger oss inspiration och 
näring helt utifrån.

Dessa tre, UT, IN och UPP, 
är som tre sidor på en triangel 
som tillsammans tillfredsställer 
våra inre behov. Om någon av 
triangelns sidor saknas blir livet 
fattigare och vårt inre liv i sämre 
 balans. Alla sidorna är nödvän-
diga, tror jag, för att vi ska må 
riktigt bra.

Söndagens tema i våra kyrkor 
är Livets bröd. Och Jesus säger i 
en av texterna, att han, att Gud, 
är livets bröd. Han vill vara vårt 
UPP, säger han. Han vill ge oss 
daglig näring för vårt inre liv. 
Han vill ge oss den inspiration vi 

behöver 
för vårt 
IN och 
vårt 

UT. På andra ställen i Bibeln 
blir det tydligt att han värderar 
IN och UT lika högt. Ingen ger 
ut så mycket som han, t.o.m. sitt 
eget liv och hans gemenskap med 
lärjungarna värderar han så högt 
att han ibland drar sig undan med 
dem istället för att finnas till för 
alla som vill att han ska bota deras 
sjuka.

Jag tror att vi har möjlighet 
att få det ännu bättre i våra liv 
om vi ibland funderar över hur 
vi har det med vårt UT och IN 
och UPP. Jag tror att våra inre liv 
kan bli ännu mer i balans. Och 
jag tror att Gud kan hjälpa oss 
med det.

Per-Martin Andersson
Präst Starrkärr-Kilanda församling

Betraktelse

GUNTORP. Guntorps 
Missionsförsamling har 
fått en ny pastor efter 
AnneMarie Svenning-
hed som pensionerat 
sig.

I söndags var det 
installationsgudstjänst 
för Lars Gunther – IT-
pastorn kallad.

– Det är smeknamnet 
jag går under. Datorer 
har alltid varit en stor 
hobby, säger Lars till 
lokaltidningen.

Lars Gunther är fjärde gene-
rationens missionsförbun-

dare. Hans farfars far var med 
och grundade församlingen i 
Viared där Lars är uppväxt.

– Nu är Viared känt som 
ett industriområde utanför 
Borås, då var det en jord-
bruksbygd.

Under gymnasietiden 
tänkte sig Lars att bli forskare 
inom astrofysik eller kärn-
kemi. Så blev det inte.

– Det var i den vevan som 
jag upplevde kallelsen. Jag 
genomgick utbildning och 
var ordinerad pastor 1994, 
berättar Lars Gunther.

Två år senare blev han 
anställd som pastor i Velanda 
missionsförsamling och vid 
sidan av det även skolpastor i 
Trollhättans kommun.

– Samtidigt drev jag en 
datafirma, lite grann på hob-
bybasis. Jag var med redan 
vid webbens begynnelse, för-
klarar Lars som ganska snart 
förärades smeknamnet IT-
pastorn.

2001 valde Lars Gunther 
att sluta 
som pastor i 
Velanda och 
någon ny 
pastorstjänst 
var han inte 
intresserad av 
vid denna tid-
punkt.

– Istället 
började jag 
som datalä-
rare på Nils 
E r i c s o n s -
gymnasiet i 

Trollhättan. Nu blev IT min 
huvudsysselsättning och jag 
predikade när ledig tid fanns.

Det var så han kom i kon-
takt med Guntorps missions-
församling första gången. 
Församlingen stod pastorslös 
och Lars Gunther fick rycka 
in med jämna mellanrum.

– Vi pratar cirka tio år till-
baka i tiden. Jag var talare i 
samband med en del Alpha-
kurser och lärde på så sätt 
känna Guntorp och dess 
medlemmar.

Förutom sin datalärar-
tjänst verkade Lars som kon-
sult åt Skolverket. I samband 
med gymnasiereformen var 
han med och formade ämnes- 
och kursplanen för inrikt-
ningen webbteknik.

– Gränssnittsdesign var 
ett av de ämnen som jag fick 
mandat att införa på gym-
nasiet. Det handlar om att 
göra datorer och elektroniska 
apparater funktionella, tillta-
lande och användbara. Man 
ska trivas att jobba med dem, 
säger Lars som har ytterligare 
ett par ämnen på sitt samvete.

När pastorstjänsten för 
Guntorps missionsförsamling 
lystes ut blev Lars Gunther 
intresserad. Han bestämde 
sig för att söka.

– Detta är en annorlunda 
församling, som nästan ute-
slutande består av ungdomar. 
Församlingen är ungdomsar-
bete och det tilltalar mig.

Vad är din styrka som 
pastor?

– Jag kan svara på frågor, 
berätta vad bibeln säger och 
göra det meningsfullt när 
problem dyker upp. 

Hur vill du att försam-
lingen ska uppfattas av era 
medlemmar?

– Att man är välkom-
men som man är, känner 
sig bekräftad men samtidigt 
utmanad. 

Vad är prioriterade 
arbetsuppgifter för dig så 
här inledningsvis?

– Först och främst handlar 
det om att lära känna försam-
lingen och dess vänner ännu 
bättre. Jag ska lyssna. Sedan 
gäller det att hitta varje per-
sons unika bidrag.

Lars Gunther är anställd 
på halvtid. Resterande tid ska 
han ägna studier inom teo-
logi.

– När jag är ledig kopplar 
jag gärna av med lite NBA-
basket i tv-soffan, avslutar 
Lars Gunther.

JONAS ANDERSSON

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Onsdag 13 mars
Skepplanda Församlingshem

18.30 ”Lutherhjälpskväll”
Brödlotteri

Dragning på listor
Kaffeservering

Bröd och kakor mottages tacksamt  
till lotteriet.

Allt till förmån för Svenska Kyrkans 
Internationella arbete

Välkomna!

Elimförsamlingen
Alafors

EXTRA  
ADMINISTRATIONSMÖTE

Söndagen den 24/3 2013 kl 11.00
Ärende: Försäljning av Fastigheten Rished 3:12

Styrelsen

Lars Gunther är ny pastor i 
Guntorps missionsförsamling.

IT-pastor installerad i Guntorp

Ett liv i balans

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Söndag 10 mars
11.00 Gudstjänst för Stora & 
Små Nödinge kyrka
Reine Bäck. Barn ur barnkö-
rerna medverkar och en
Brödaktion till förmån för 
Världens barn sker vid kyrkkaf-
fet i Nödinge Församlingshem 
efteråt. Bröd & bakverk till auk-

tionen tas tacksamt emot innan 
gudstjänsten i församlingshem-
met.

11.00 Mässa Surte kyrka
Harry Hultén

Onsdagsträff 13 mars
Surte församlingshem 14.00

LARS GUNTHER
Ålder: Fyller 47 i år
Bor: Lägenhet i Lödöse
Familj: Ensamstående
Intressen: Datorer och basket
Motto i livet: Jag lånar Augusti-
nus uttryck: ”Älska Gud och gör 
vad du vill”

PRO Hjärtum-Västerlanda vann PROvetarnas semifi nal 
mot Färgelanda. Nils-Olof Körner, Stig Hansson, Birgitta 
Johansson och lagledaren Berth Andersson har nu att ta 
sig an PRO Trollhättan Södra i fi nalen.

PRO Hjärtum-Västerlanda klara för fi nal

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
Fuxerna-Åsbräcka för-
samling
Sönd kl 09, Botgudstjänst, 
Kristensson. Kl 10, Hög-
mässa, Kristensson. Tisd kl 
09, Mässa i församlingshem-
met, Isacson. Onsd kl 18.30, 
Mässa, Nordblom.

Älvängens Missionskyrka
Sönd kl 11 Gudstjänst med 
nattvard i Missionskyrkan, 
gemensam med Blå kyr-
kan. Per-Martin Anders-
son, L Jöngren, sång Emmy 
Cronquist. Tisd kl 10. Bön 
o samtal.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 5/3 kl 8-9, Bön. Onsd 
6/3 kl 13, RPG – Utfl ykt 
till SAAB-museet. Kl 18-19, 
Bön. Kl 19.30, Smyrnakör-
en övar. Torsd 7/3 kl 11.30-
13, Sopplunch. Kl 18.15, 
Hobby (7-12 år). Fred 8/3 
kl 19.30, Greenhouse (åk 
7 och uppåt). Kl 20.30, Ef-
fect – Öppet hus & Café för 
ungdomar. Lörd 9/3 kl 10-
13, Second Hand & Café. 
Sönd 10/3 kl 16, Försam-
lingsgemenskap, tema: ”En 
hel del – om helhjärtat med-
lemskap”. Församlingsmö-
te. Servering. Tisd 12/3 kl 
8-9, Bön. Kl 14, Bibelsam-
talsgruppen.

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 7/3 kl 18, Bön och 
samtal, Ohlins. Sönd 10/3 kl 
11, Gudstjänst, Ohlins. 

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 10/3 kl 10, 
Mässa Broman. Onsd 10/3 
kl 10, Storcafé. Kl 18.30, 
”Lutherhjälpskväll”. Hålan-
da sönd 10/3 kl 12, Guds-
tjänst Broman. S:t Peder 
sönd 10/3 kl 17, Taizémässa 
Skredsvik. Tisd 12/3 kl 18, 

Passionsandakt och mässa 
med fördjupningskväll. Ale-
Skövde sönd 10/3, se övri-
ga. Tunge sönd 10/3 kl 12, 
Gudstjänst Skredsvik.

Surte missionskyrka
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! Torsd 7/3 
kl 19, Ekumenisk kör övar i 
Surte församlingshem. Sönd 
10/3 11:00. Gudstjänst. Per 
Kjellberg. MBL - Malte, 
Bodil och Lasse. Utgångs-
kollekt till pastor- och dia-
koniutbildning. Enkelt fi ka. 
Veckorna 11 och 12 är våra 
jubileumsveckor, bl a med 
en fotoutställning om för-
samlingens 130-åriga his-
toria. Välkommen att tit-
ta på den. Kanske fi nns du 
på bild? Månd 11/3 kl 19, 
Musikkåren, Lerum Sur-
te Symphonic Band, övar. 
Onsd 13/3 kl 18:30, Ton-
år. Till Guntorp. Onsd 13/3 
kl 19, Ekumenisk bön i mis-
sionskyrkan. Onsd 13/3 kl 
21, Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen att vara med! 
Planera redan nu in försam-
lingens Vårmarknad, lörd 
13/4 kl 10, Sena ändringar i 
detta program kan inträffa.
www.surtemissionskyrka.se 
är alltid uppdaterad.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Tisd 5/3 Nols kyrka kl 
18.30, Församlingsafton, 
”Medskaparen” En kväll där 
vi får skapa något själva. Här 
kommer kreativiteten att 
fl öda hoppas vi! Onsd 6/3 
Starrkärrs församlingshem 
kl 18, Föreläsningskväll, Allt 
mellan himmel och jord - en 

kväll om skapelse miljö och 
rättvisa. Tillsammans med 
Christina Bernérus från Gö-
teborgs stiftskansli lyssnar 
vi och samtalar vi om hur vi 
vårdar Skapelsen - Moder 
Jord, Miljö, FairTrade mm i 
ett Gudsperspektiv. Kvälls-
mat: Soppa bröd kaffe och 
kaka Barnpassning! Själv-
kostnadspris Ingen anmä-
lan Välkommen! Torsd 7/3 
Nols kyrka kl 18.30, Vecko-
mässa Nordblom. Sönd 10/3 
Nols kyrka kl 11, Mäss-
sa, Nordblom. Kilanda kyr-
ka kl 18, Mässa, Nordblom. 
Onsd 13/3 Älvängens kyr-
ka kl 18.30, Taizémässa, An-
dersson. Starrkärrs kyrka kl 
19, Bön för församlingen.

Guntorps missionskyrka
Onsd 6/3 kl 18.30, SpårarS-
cout/UpptäckarScout. Tisd 
12/3 kl 19, Bönegrupp hos 
Siri och Gunnar i Kroks-
torp. Onsd 13/3 kl 18.30, 
Tonår/ÄventyrarScout.

Nödinge församling
Torsd 7/3 kl 18, Nödinge 
kyrka Mässa R Bäck. 10/3 
Midfastosöndagen kl 11, 
Surte kyrka Mässa H Hul-
tén. Kl 11, Nödinge kyr-
ka Gudstjänst för Stora och 
Små R Bäck. Månd 11/3 
kl 18.30, Nödinge försam-
lingshem Mässa H Hultén. 
Tisd 12/3 kl 14, Nödinge 
Servicehus Gudtjänst R 
Bäck. Onsd 13/3 kl 18, Nö-
dinge kyrka Passionsandakt  
A Grosshög.

Filadelfi aförsamlingen, 
Bohus pingstkyrka
Onsd 6/3 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 10/3 
kl 11, Gudstjänst Leif Karls-
son och sång. Ons 13/3 kl 
19, Sång bibelläsning och 
bön.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

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

BJUD NÅGO N  

DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH !

Döda

Vårt varma Tack till alla 
Er som med värme och 

medkänsla hedrat minnet 
av vår innerligt Älskade

Alf Jigfelt
Tack för de vackra blom-
morna, gåvorna till hans 
minne och för omtanke 
vi på olika sätt mött i vår 
sorg. Ett särskilt Tack till 
avd Syrenen, Björkliden 

Alafors.

Maj-Britt
Barnen med familjer

Tack

Ing-Britt Edin, Bohus har 
avlidit. Född 1926 och ef-
terlämnar maken Lars-Eric 
samt dotter med familj som 
närmast sörjande.

Per-Arne Stiller, Surte 
har avlidit. Född 1924 och 
efterlämnar sönerna Leif 
och Bengt med familjer som 
närmast sörjande.

Arne Gyllander, Skepp-
landa har avlidit. Född 1924 
och efterlämnar makan Inez 
samt döttrar med familjer 
som närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Seppo Kareinen. I Nö-
dinge kyrka hölls onsdagen 
27 februari begravnings-
gudstjänst för Seppo Karei-
nen, Kungälv. Offi ciant var 
Lisa Sorvoja.

Vår käre Pappa
Svärfar och Farfar

Per-Arne Stiller
* 17/10 1924

har idag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Surte
24 februari 2013

LEIF och BRITT-MARIE
Daniel och Anna

Camilla och Hannes
BENGT och LENA
Victoria, Kristo�er

Barnbarnsbarn

Mor står och väntar på
    stranden
Ögonen lyser när Far
    hon får se
Så stilla och varsamt
    hon sträcker ut
    handen
Så vandrar de samman
    skiljas ej mer

Begravningsgudtjänsten
äger rum fredagen 15

mars kl.13.30 i
Surte kyrka. Efter akten

inbjudes till minnesstund
i församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå,

tel.0303-33 33 99,
senast 12 mars.

Lika välkommet som
blommor är en gåva till

Demensförbundet,
tel.08-658 99 20.

 Ett stort tack till
personalen på Björkliden
avd. Ringblomman för er
underbara omvårdnad av

vår Far.

Signe Rydén
* 24/6 1921
+ 15/2 2013

har lämnat oss.

Tack för alla �na
minnen tillsammans.

GUNILLA och OLLE
Jeanette, Patrik

Lina

Vår älskade Make
Pappa, Morfar och

Gammelmorfar

Arne Gyllander
* 5/12 1924

har efter en kort tids
sjukdom lämnat oss i

sorg och saknad.

Skepplanda
26 februari 2013

INEZ
ANETTE och ANNELIE

med familjer
Släkt och vänner

Nu går jag bort, sa lille
Per.

Nu går jag bort dit
stigen bär.

H Gyllander

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 22

mars kl. 11.00 i
Skepplanda kyrka.

Efter akten inbjudes till
minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande

senast tisdagen 19 mars
till Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Barncancerfonden, tel.

020-90 20 90.

Ett varmt tack till
Hemtjänsten och
Hemsjukvården i

Skepplanda för god
omvårdnad.

TACK
Till er alla som på olika

sätt hedrat minnet av vår
käre

Liss
Johansson

vid hans bortgång och
begravning.
Mars 2013

Syskonbarn med familjer
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Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

KYRKOFULLMÄKTIGE
i Starrkärr-Kilanda församling
kallas till extra sammanträde 

onsdagen den 20 mars
kl. 18.00 

i Starrkärrs församlingshem.

Ärenden enligt utsänd kallelse

Kurt Nielsen, ordförande

Lagen från PRO Färge-
landa och PRO Hjärtum-
Västerlanda hade vunnit 
flera tävlingar under 
hösten och vintern. Nu 
var det dags att tävla om en 
plats i finalen.

Från de båda fören-
ingarna hade det kommit 
ett hundratal medlemmar 
för att heja fram sitt lag. 
Tävlingen består av tio 
omgångar med två frågor 
i varje omgång. Lagen har 
en och en halv minut på 
sig att skriftligt besvara 
frågorna.

De 20 frågorna var 
mycket svåra och omfat-
tade olika ämnen som till 
exempel musik, litteratur, 
geografi, mytologi med 
mera. Lagen var mycket 
jämna kunskapsmässigt 
och bjöd på en spännande 
tävling. När nio omgångar 

var klara var poängställ-
ningen elva lika. Nu fanns 
det endast två poäng kvar 
att kämpa om.

Tävlingsledaren Runo 
Elgh delade ut de sista 
frågorna. Nu var det spän-
nande! Skulle tävlingen 
avgöras eller måste han ta 
till utslagsfrågor? Här kla-
rade laget från Hjärtum-
Västerlanda att svara rätt 
på båda frågorna medan 
Färgelanda klarade en.

Slutresultatet blev 13 
för hemmalaget och 12 till 
Färgelanda.

PRO Hjärtum-Väster-
landa gick till distriktsfina-
len och får där möta laget 
från PRO Trollhättan 
Södra. Den tävlingen går 
den 11 april på Hebetea-
tern i Trollhättan

Tage Lindell

Jag tänker att våra inre behov 
är på tre plan. Vi behöver 
verkligen få betyda något. Vi 

behöver få ge något, bli använda, 
vara behövda. Det ger en stor 
tillfredsställelse. Det är sådant vi 
ofta får utlopp för i våra arbe-
ten eller när vi t.ex. tränar ett 
fotbollslag eller när vi bidrar med 
något i pensionärsklubben. Vi 
kan kalla det behovet UT.

Men vi skulle inte alls orka om 
vi bara gav ut hela tiden. Den som 
gör det riskerar nog att gå in i 
väggen. Vi behöver sammanhang 
när vi blir påfyllda också. Där 

är våra nära gemenskaper oum-
bärliga, vår familj kanske eller 
nära vänner. De sammanhangen 
ger oss energi och kraft. Det är 
liksom därifrån vi utgår när vi 
skall ge ut. Vi kan kalla detta IN.

Men jag tror inte detta räcker, 
jag tror att vi alla behöver ett 
UPP också. Det handlar om 
påfyllning för både vårt IN och 
vårt UT. Det kan handla om 
musik eller litteratur t.ex. men 
jag tror också att det kan handla 
om något större, om Gud. UPP 
är det som ger oss inspiration och 
näring helt utifrån.

Dessa tre, UT, IN och UPP, 
är som tre sidor på en triangel 
som tillsammans tillfredsställer 
våra inre behov. Om någon av 
triangelns sidor saknas blir livet 
fattigare och vårt inre liv i sämre 
 balans. Alla sidorna är nödvän-
diga, tror jag, för att vi ska må 
riktigt bra.

Söndagens tema i våra kyrkor 
är Livets bröd. Och Jesus säger i 
en av texterna, att han, att Gud, 
är livets bröd. Han vill vara vårt 
UPP, säger han. Han vill ge oss 
daglig näring för vårt inre liv. 
Han vill ge oss den inspiration vi 

behöver 
för vårt 
IN och 
vårt 

UT. På andra ställen i Bibeln 
blir det tydligt att han värderar 
IN och UT lika högt. Ingen ger 
ut så mycket som han, t.o.m. sitt 
eget liv och hans gemenskap med 
lärjungarna värderar han så högt 
att han ibland drar sig undan med 
dem istället för att finnas till för 
alla som vill att han ska bota deras 
sjuka.

Jag tror att vi har möjlighet 
att få det ännu bättre i våra liv 
om vi ibland funderar över hur 
vi har det med vårt UT och IN 
och UPP. Jag tror att våra inre liv 
kan bli ännu mer i balans. Och 
jag tror att Gud kan hjälpa oss 
med det.

Per-Martin Andersson
Präst Starrkärr-Kilanda församling

Betraktelse

GUNTORP. Guntorps 
Missionsförsamling har 
fått en ny pastor efter 
AnneMarie Svenning-
hed som pensionerat 
sig.

I söndags var det 
installationsgudstjänst 
för Lars Gunther – IT-
pastorn kallad.

– Det är smeknamnet 
jag går under. Datorer 
har alltid varit en stor 
hobby, säger Lars till 
lokaltidningen.

Lars Gunther är fjärde gene-
rationens missionsförbun-

dare. Hans farfars far var med 
och grundade församlingen i 
Viared där Lars är uppväxt.

– Nu är Viared känt som 
ett industriområde utanför 
Borås, då var det en jord-
bruksbygd.

Under gymnasietiden 
tänkte sig Lars att bli forskare 
inom astrofysik eller kärn-
kemi. Så blev det inte.

– Det var i den vevan som 
jag upplevde kallelsen. Jag 
genomgick utbildning och 
var ordinerad pastor 1994, 
berättar Lars Gunther.

Två år senare blev han 
anställd som pastor i Velanda 
missionsförsamling och vid 
sidan av det även skolpastor i 
Trollhättans kommun.

– Samtidigt drev jag en 
datafirma, lite grann på hob-
bybasis. Jag var med redan 
vid webbens begynnelse, för-
klarar Lars som ganska snart 
förärades smeknamnet IT-
pastorn.

2001 valde Lars Gunther 
att sluta 
som pastor i 
Velanda och 
någon ny 
pastorstjänst 
var han inte 
intresserad av 
vid denna tid-
punkt.

– Istället 
började jag 
som datalä-
rare på Nils 
E r i c s o n s -
gymnasiet i 

Trollhättan. Nu blev IT min 
huvudsysselsättning och jag 
predikade när ledig tid fanns.

Det var så han kom i kon-
takt med Guntorps missions-
församling första gången. 
Församlingen stod pastorslös 
och Lars Gunther fick rycka 
in med jämna mellanrum.

– Vi pratar cirka tio år till-
baka i tiden. Jag var talare i 
samband med en del Alpha-
kurser och lärde på så sätt 
känna Guntorp och dess 
medlemmar.

Förutom sin datalärar-
tjänst verkade Lars som kon-
sult åt Skolverket. I samband 
med gymnasiereformen var 
han med och formade ämnes- 
och kursplanen för inrikt-
ningen webbteknik.

– Gränssnittsdesign var 
ett av de ämnen som jag fick 
mandat att införa på gym-
nasiet. Det handlar om att 
göra datorer och elektroniska 
apparater funktionella, tillta-
lande och användbara. Man 
ska trivas att jobba med dem, 
säger Lars som har ytterligare 
ett par ämnen på sitt samvete.

När pastorstjänsten för 
Guntorps missionsförsamling 
lystes ut blev Lars Gunther 
intresserad. Han bestämde 
sig för att söka.

– Detta är en annorlunda 
församling, som nästan ute-
slutande består av ungdomar. 
Församlingen är ungdomsar-
bete och det tilltalar mig.

Vad är din styrka som 
pastor?

– Jag kan svara på frågor, 
berätta vad bibeln säger och 
göra det meningsfullt när 
problem dyker upp. 

Hur vill du att försam-
lingen ska uppfattas av era 
medlemmar?

– Att man är välkom-
men som man är, känner 
sig bekräftad men samtidigt 
utmanad. 

Vad är prioriterade 
arbetsuppgifter för dig så 
här inledningsvis?

– Först och främst handlar 
det om att lära känna försam-
lingen och dess vänner ännu 
bättre. Jag ska lyssna. Sedan 
gäller det att hitta varje per-
sons unika bidrag.

Lars Gunther är anställd 
på halvtid. Resterande tid ska 
han ägna studier inom teo-
logi.

– När jag är ledig kopplar 
jag gärna av med lite NBA-
basket i tv-soffan, avslutar 
Lars Gunther.

JONAS ANDERSSON

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Onsdag 13 mars
Skepplanda Församlingshem

18.30 ”Lutherhjälpskväll”
Brödlotteri

Dragning på listor
Kaffeservering

Bröd och kakor mottages tacksamt  
till lotteriet.

Allt till förmån för Svenska Kyrkans 
Internationella arbete

Välkomna!

Elimförsamlingen
Alafors

EXTRA  
ADMINISTRATIONSMÖTE

Söndagen den 24/3 2013 kl 11.00
Ärende: Försäljning av Fastigheten Rished 3:12

Styrelsen

Lars Gunther är ny pastor i 
Guntorps missionsförsamling.

IT-pastor installerad i Guntorp

Ett liv i balans

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Söndag 10 mars
11.00 Gudstjänst för Stora & 
Små Nödinge kyrka
Reine Bäck. Barn ur barnkö-
rerna medverkar och en
Brödaktion till förmån för 
Världens barn sker vid kyrkkaf-
fet i Nödinge Församlingshem 
efteråt. Bröd & bakverk till auk-

tionen tas tacksamt emot innan 
gudstjänsten i församlingshem-
met.

11.00 Mässa Surte kyrka
Harry Hultén

Onsdagsträff 13 mars
Surte församlingshem 14.00

LARS GUNTHER
Ålder: Fyller 47 i år
Bor: Lägenhet i Lödöse
Familj: Ensamstående
Intressen: Datorer och basket
Motto i livet: Jag lånar Augusti-
nus uttryck: ”Älska Gud och gör 
vad du vill”

PRO Hjärtum-Västerlanda vann PROvetarnas semifi nal 
mot Färgelanda. Nils-Olof Körner, Stig Hansson, Birgitta 
Johansson och lagledaren Berth Andersson har nu att ta 
sig an PRO Trollhättan Södra i fi nalen.

PRO Hjärtum-Västerlanda klara för fi nal

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
Fuxerna-Åsbräcka för-
samling
Sönd kl 09, Botgudstjänst, 
Kristensson. Kl 10, Hög-
mässa, Kristensson. Tisd kl 
09, Mässa i församlingshem-
met, Isacson. Onsd kl 18.30, 
Mässa, Nordblom.

Älvängens Missionskyrka
Sönd kl 11 Gudstjänst med 
nattvard i Missionskyrkan, 
gemensam med Blå kyr-
kan. Per-Martin Anders-
son, L Jöngren, sång Emmy 
Cronquist. Tisd kl 10. Bön 
o samtal.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 5/3 kl 8-9, Bön. Onsd 
6/3 kl 13, RPG – Utfl ykt 
till SAAB-museet. Kl 18-19, 
Bön. Kl 19.30, Smyrnakör-
en övar. Torsd 7/3 kl 11.30-
13, Sopplunch. Kl 18.15, 
Hobby (7-12 år). Fred 8/3 
kl 19.30, Greenhouse (åk 
7 och uppåt). Kl 20.30, Ef-
fect – Öppet hus & Café för 
ungdomar. Lörd 9/3 kl 10-
13, Second Hand & Café. 
Sönd 10/3 kl 16, Försam-
lingsgemenskap, tema: ”En 
hel del – om helhjärtat med-
lemskap”. Församlingsmö-
te. Servering. Tisd 12/3 kl 
8-9, Bön. Kl 14, Bibelsam-
talsgruppen.

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 7/3 kl 18, Bön och 
samtal, Ohlins. Sönd 10/3 kl 
11, Gudstjänst, Ohlins. 

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 10/3 kl 10, 
Mässa Broman. Onsd 10/3 
kl 10, Storcafé. Kl 18.30, 
”Lutherhjälpskväll”. Hålan-
da sönd 10/3 kl 12, Guds-
tjänst Broman. S:t Peder 
sönd 10/3 kl 17, Taizémässa 
Skredsvik. Tisd 12/3 kl 18, 

Passionsandakt och mässa 
med fördjupningskväll. Ale-
Skövde sönd 10/3, se övri-
ga. Tunge sönd 10/3 kl 12, 
Gudstjänst Skredsvik.

Surte missionskyrka
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! Torsd 7/3 
kl 19, Ekumenisk kör övar i 
Surte församlingshem. Sönd 
10/3 11:00. Gudstjänst. Per 
Kjellberg. MBL - Malte, 
Bodil och Lasse. Utgångs-
kollekt till pastor- och dia-
koniutbildning. Enkelt fi ka. 
Veckorna 11 och 12 är våra 
jubileumsveckor, bl a med 
en fotoutställning om för-
samlingens 130-åriga his-
toria. Välkommen att tit-
ta på den. Kanske fi nns du 
på bild? Månd 11/3 kl 19, 
Musikkåren, Lerum Sur-
te Symphonic Band, övar. 
Onsd 13/3 kl 18:30, Ton-
år. Till Guntorp. Onsd 13/3 
kl 19, Ekumenisk bön i mis-
sionskyrkan. Onsd 13/3 kl 
21, Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen att vara med! 
Planera redan nu in försam-
lingens Vårmarknad, lörd 
13/4 kl 10, Sena ändringar i 
detta program kan inträffa.
www.surtemissionskyrka.se 
är alltid uppdaterad.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Tisd 5/3 Nols kyrka kl 
18.30, Församlingsafton, 
”Medskaparen” En kväll där 
vi får skapa något själva. Här 
kommer kreativiteten att 
fl öda hoppas vi! Onsd 6/3 
Starrkärrs församlingshem 
kl 18, Föreläsningskväll, Allt 
mellan himmel och jord - en 

kväll om skapelse miljö och 
rättvisa. Tillsammans med 
Christina Bernérus från Gö-
teborgs stiftskansli lyssnar 
vi och samtalar vi om hur vi 
vårdar Skapelsen - Moder 
Jord, Miljö, FairTrade mm i 
ett Gudsperspektiv. Kvälls-
mat: Soppa bröd kaffe och 
kaka Barnpassning! Själv-
kostnadspris Ingen anmä-
lan Välkommen! Torsd 7/3 
Nols kyrka kl 18.30, Vecko-
mässa Nordblom. Sönd 10/3 
Nols kyrka kl 11, Mäss-
sa, Nordblom. Kilanda kyr-
ka kl 18, Mässa, Nordblom. 
Onsd 13/3 Älvängens kyr-
ka kl 18.30, Taizémässa, An-
dersson. Starrkärrs kyrka kl 
19, Bön för församlingen.

Guntorps missionskyrka
Onsd 6/3 kl 18.30, SpårarS-
cout/UpptäckarScout. Tisd 
12/3 kl 19, Bönegrupp hos 
Siri och Gunnar i Kroks-
torp. Onsd 13/3 kl 18.30, 
Tonår/ÄventyrarScout.

Nödinge församling
Torsd 7/3 kl 18, Nödinge 
kyrka Mässa R Bäck. 10/3 
Midfastosöndagen kl 11, 
Surte kyrka Mässa H Hul-
tén. Kl 11, Nödinge kyr-
ka Gudstjänst för Stora och 
Små R Bäck. Månd 11/3 
kl 18.30, Nödinge försam-
lingshem Mässa H Hultén. 
Tisd 12/3 kl 14, Nödinge 
Servicehus Gudtjänst R 
Bäck. Onsd 13/3 kl 18, Nö-
dinge kyrka Passionsandakt  
A Grosshög.

Filadelfi aförsamlingen, 
Bohus pingstkyrka
Onsd 6/3 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 10/3 
kl 11, Gudstjänst Leif Karls-
son och sång. Ons 13/3 kl 
19, Sång bibelläsning och 
bön.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

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

BJUD NÅGO N  

DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH !

Döda

Vårt varma Tack till alla 
Er som med värme och 

medkänsla hedrat minnet 
av vår innerligt Älskade

Alf Jigfelt
Tack för de vackra blom-
morna, gåvorna till hans 
minne och för omtanke 
vi på olika sätt mött i vår 
sorg. Ett särskilt Tack till 
avd Syrenen, Björkliden 

Alafors.

Maj-Britt
Barnen med familjer

Tack

Ing-Britt Edin, Bohus har 
avlidit. Född 1926 och ef-
terlämnar maken Lars-Eric 
samt dotter med familj som 
närmast sörjande.

Per-Arne Stiller, Surte 
har avlidit. Född 1924 och 
efterlämnar sönerna Leif 
och Bengt med familjer som 
närmast sörjande.

Arne Gyllander, Skepp-
landa har avlidit. Född 1924 
och efterlämnar makan Inez 
samt döttrar med familjer 
som närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Seppo Kareinen. I Nö-
dinge kyrka hölls onsdagen 
27 februari begravnings-
gudstjänst för Seppo Karei-
nen, Kungälv. Offi ciant var 
Lisa Sorvoja.

Vår käre Pappa
Svärfar och Farfar

Per-Arne Stiller
* 17/10 1924

har idag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Surte
24 februari 2013

LEIF och BRITT-MARIE
Daniel och Anna

Camilla och Hannes
BENGT och LENA
Victoria, Kristo�er

Barnbarnsbarn

Mor står och väntar på
    stranden
Ögonen lyser när Far
    hon får se
Så stilla och varsamt
    hon sträcker ut
    handen
Så vandrar de samman
    skiljas ej mer

Begravningsgudtjänsten
äger rum fredagen 15

mars kl.13.30 i
Surte kyrka. Efter akten

inbjudes till minnesstund
i församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå,

tel.0303-33 33 99,
senast 12 mars.

Lika välkommet som
blommor är en gåva till

Demensförbundet,
tel.08-658 99 20.

 Ett stort tack till
personalen på Björkliden
avd. Ringblomman för er
underbara omvårdnad av

vår Far.

Signe Rydén
* 24/6 1921
+ 15/2 2013

har lämnat oss.

Tack för alla �na
minnen tillsammans.

GUNILLA och OLLE
Jeanette, Patrik

Lina

Vår älskade Make
Pappa, Morfar och

Gammelmorfar

Arne Gyllander
* 5/12 1924

har efter en kort tids
sjukdom lämnat oss i

sorg och saknad.

Skepplanda
26 februari 2013

INEZ
ANETTE och ANNELIE

med familjer
Släkt och vänner

Nu går jag bort, sa lille
Per.

Nu går jag bort dit
stigen bär.

H Gyllander

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 22

mars kl. 11.00 i
Skepplanda kyrka.

Efter akten inbjudes till
minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande

senast tisdagen 19 mars
till Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Barncancerfonden, tel.

020-90 20 90.

Ett varmt tack till
Hemtjänsten och
Hemsjukvården i

Skepplanda för god
omvårdnad.

TACK
Till er alla som på olika

sätt hedrat minnet av vår
käre

Liss
Johansson

vid hans bortgång och
begravning.
Mars 2013

Syskonbarn med familjer
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 
 

KÖPES

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

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

SÄLJES

Tre Crescentmopeder, en 
modell 1126 från -59, en 1149 från 
-63, en 921279 från -71 + olika 

delar som motorer, hjul, gaffel 
och tank.
tel. 0303-22 91 24

Trädgårdsgrupp
2 A2 stolar + 2 udda stolar + 
runda bord ur samma serie. 
2000 skr
tel. 0760-34 58 63

Teservis Engelsk
12 ass, 12 koppar med fat, 1 
tekanna, 1 sockerskål, 1 grädd-
kanna. Mattgul med grön rand, 
500:-
tel. 0736-56 43 37

UTHYRES

Trevligt hus tillhörande 
gammal gård i centrala Nödinge. 
3 rok, möblerat, nyrenoverat 
kök. Trädgård. Uthyres tillfälligt 

med start juni och framåt. Kall-
hyra 5500:-/mån eller kallhyra 
2000:-/vecka.
tel. 0733-52 91 76
uthyrning@pigegarden.se

Ö HYRA

2 rum och kök önskas hyra i 
Älvängen av rökfri kvinna.
tel. 0708-14 92 77

Vi är ett par på 26 år. Vi 
önskar hyra hus eller lägenhet 
(2-3 rum) i Ale Kommun. Inga 
husdjur/röker ej. Jobb båda två. 
Referenser finns.
tel. 0762-36 05 48

SÖKES

Enkla, yrkesverksamma, san-
sade och nyktra män söker 
självgående drog- o djurfria 

kvinns med eller utan barn? Inga 
ragator, parfym- eller lådvinare? 
Svara till "Våga Vinn"
Alekuriren 446 33 Älvängen

ÖVRIGT

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

Du som lånade mina hjul på 
Långagatan 1 utan att fråga kan 
lämna tillbaka dom utan att bli 
polisanmäld. Du var iaktagen av 
mina grannar.
tel. 0703-17 00 86

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

Vi löser allt inom 
markanläggning
Tex husgrunder, dräneringar, 
avlopp, plattläggning, 
sprängningar, murar, snöröjning 
och trädfällning. Innehar 
f-skattsedel och försäkring.
tel. 0735-27 09 39

Goda inkomstmöjligheter
Målmedvetna personer erbjuds- 
att i egen regi samarbeta 
med ett globalt, expansivt 
och börsnoterat företag, - för 
lansering av unika, patenterade 
produkter som är attraktiva 
för en mycket bred målgrupp. 
Utbildning samt administration, 
lager och logistik ordnar din 
samarbetspartner.
tel. 0761-16 02 62
info@levlivetrikare.se

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.

tjänstertjännnssstttteeeerrrrrrr

Vem känner du 
som snart fyller?

Grattis
Lian Lycklund

min glädjespridare,
på 3-årsdagen 7/3.
Kramar Mormor

Grattis vår bästa
Joel

på 6-årsdagen den 5 mars
Kramar Mamma, Pappa

& Storebror

Grattis goa
Gustav

på 10-årsdagen den 6 mars
Kramar från

Farmor & Farfar

Johanna blir 28
se till att fira med måtta,

hoppas många
för dig hurrar,

här kommer ett grattis
 från oss kurrar!

Grattis vår goa
Alicia

på din 4-årsdag den 8 mars
önskar Farmor & Farfar

Grattis
på 10-årsdagen

Mocci-Li
den 11 mars
Kram Farmor

Grattis
våran glädjespridare

Elin Björn
7 år den 2 mars

Mormor & Morfar

Veckans ros 
Veckans guldros till Arto 
Lassuri (Bohus Massage-
konsult). Grattis på din 
födelsedag 13/3 önskar

Laila och Lennart Hall

Uppvaktning
Lillemor och Rune fyller 60 
år- Det firar de med öppet 
hus Lördag den 9/3 kl 13-17 
i Ryds Missionshus. Hjärt-
ligt välkomna!

Barnen
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 
 

KÖPES

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

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

SÄLJES

Tre Crescentmopeder, en 
modell 1126 från -59, en 1149 från 
-63, en 921279 från -71 + olika 

delar som motorer, hjul, gaffel 
och tank.
tel. 0303-22 91 24

Trädgårdsgrupp
2 A2 stolar + 2 udda stolar + 
runda bord ur samma serie. 
2000 skr
tel. 0760-34 58 63

Teservis Engelsk
12 ass, 12 koppar med fat, 1 
tekanna, 1 sockerskål, 1 grädd-
kanna. Mattgul med grön rand, 
500:-
tel. 0736-56 43 37

UTHYRES

Trevligt hus tillhörande 
gammal gård i centrala Nödinge. 
3 rok, möblerat, nyrenoverat 
kök. Trädgård. Uthyres tillfälligt 

med start juni och framåt. Kall-
hyra 5500:-/mån eller kallhyra 
2000:-/vecka.
tel. 0733-52 91 76
uthyrning@pigegarden.se

Ö HYRA

2 rum och kök önskas hyra i 
Älvängen av rökfri kvinna.
tel. 0708-14 92 77

Vi är ett par på 26 år. Vi 
önskar hyra hus eller lägenhet 
(2-3 rum) i Ale Kommun. Inga 
husdjur/röker ej. Jobb båda två. 
Referenser finns.
tel. 0762-36 05 48

SÖKES

Enkla, yrkesverksamma, san-
sade och nyktra män söker 
självgående drog- o djurfria 

kvinns med eller utan barn? Inga 
ragator, parfym- eller lådvinare? 
Svara till "Våga Vinn"
Alekuriren 446 33 Älvängen

ÖVRIGT

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

Du som lånade mina hjul på 
Långagatan 1 utan att fråga kan 
lämna tillbaka dom utan att bli 
polisanmäld. Du var iaktagen av 
mina grannar.
tel. 0703-17 00 86

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
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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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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

WWW.SPORTLIFE.SE

TRÄNING 
FÖR ALLA!

ALLA AKTIVITETER

299KR/MÅN

GÄLLER PÅ 3 KLUBBAR I ALE

Riktpris 550kr

BONUSPAKET INGÅR Värde 2306kr

Väska, vattenflaska, 5 give away- 
card, handduk, sol- och 
massagekort, respass.
Gäller så långt lagret räcker.

kr

GYM & STYRKETRÄNING

KONDITION & LÖPBAND

GRUPPTRÄNING & CYKEL

PERSONLIG TRÄNING

SJUKGYMNASTIK

SOL, BASTU & VATTENMASSAGE

BARNPASSNING & LEKRUM

FRIA VIKTER

COFFEE LOUNGE Vill du gå ner i vikt?
Boka för gratis infoträff!

www.xtravaganza.se

VIKTCENTER

VÄLKOMMEN TILL VÅR GOA KLUBB!

ALLA MÄNNISKOR,
ALLA ÅLDRAR!


