
Bengt Hjort och Göran 
Thorsson.

Lilla Edet 
Buss i fokus
LILLA EDET. Lilla Edet 
Buss rullar som aldrig 
förr – snart även i 
Kungälv.
Företaget vann nyligen tillsam-
mans med Bullarens Busstrafi k och 
Jörlanda Taxi & Buss upphandlingen 
av skol- och linjetrafi ken i Kungälvs 
kommun. Det gör att fordonsparken 
måste utvidgas ytterligare.

Läs Fokus Företag sid 14

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Älvängen
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Ledetvägen 3, 449 51 Alafors • Tel 0303-74 26 80

Lördagsöppet 
varje vecka!
Telefonen är öppen för 

tidsbeställning lördagar kl 9-14

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

www.axums.se

 Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00

Krysslager Bosch Quigo
Ord pris 599:-

Nu 499:-
Vårpriser på 
Bosch gröna 
maskiner!

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

Utförsäljning!

Gäller t o m 17/3-13
/hg

Naturgodis
från Parrots, lösvikt

Ale Torg 10, 
Nödinge. 
0303-229433

BARNSKOR 
Köp 3 

betala för 2
Gäller på ordinarie pris

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

GOTT OM PARKERINGSPLATSER,

INGA VÄGTULLAR!

Handla nära
– Gör ett besök på Ale Torg

Willys tackar för sig. Anna Björkdahl och Anita Johansson har varit med länge, Anita enda sedan starten 1996 då butiken hette Esset. Sedan 2002 har Wil-
lys Hemma varit ett tungt ankare på Norra Torget i Älvängen. I lördags stängde Willys för gott. När Handelsplats Älvängen projekterades fi ck Willys chansen 
att haka på, men avböjde erbjudandet. Det blir istället Coop Extra som öppnar i oktober.              Läs sid 7
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Tack och adjö, Willys!



I samma stund som 
vårsolen tittade fram såg 
jag den första golfbagen 

rullas ut. Inte för spel, men 
en del hävdar att klubbor 
likt allt annat kräver service 
och underhåll. I Nödinge 
vaknar golfarna dock upp i 
en ny verklighet. I veckan 
stod det klart att Nödinge 
Golf AB och dess ägare Ulf 
Runmarker inte har kom-
mit överens med Nödinge 
golfklubb om något nytt 
nyttjanderättsavtal. Det lät 
dramatiskt och vissa kände 
sig smått chockade över be-
skedet, men konsekvenserna 
för den vanlige golfaren 
blir snudd på omärkbara. I 
den nya verkligheten kan 
medlemmarna vandra till 
golfbanan som om ingenting 
har hänt. Det handlar kort 
och gott om ett samarbete 
som har spruckit. Parterna 
delar inte värderingar och 
visioner. De är inte heller 
överens om hur verksam-
heten ska drivas. Således 
sprack det som på utsidan 
såg så fi nt ut, men vid när-
mare eftertanke är ett sam-
arbete mellan ett aktiebolag 
som drivs med vinstsyfte 
och en ideell förening en 
svår ekvation. Det fi nns de 
som har lyckats, men långt 
ifrån alla.
Jag är själv engagerad 
i ett antal föreningar och 
visst är det skillnad på hur 
man tänker i de olika sty-
relserummen. Det är en 
annan press på dig när du 

fattar beslut i ett företag. 
De ekonomiska konsekven-
serna ser annorlunda ut. I 
föreningslivet är det ofta 
bara din egen tid som går till 
spillo. Nödinge Golf AB har 
haft en tuff resa och ägaren 
känner säkert viss frustra-
tion. Det börjar bli dags 
att tjäna pengar på investe-
ringen.

Den ideella kraften i för-
eningen och Nödinge Golf 
AB ser ut att gå åt varsitt 
håll. Ulf Runmarker menar 
dock att det finns sysslor 
i verksamheten som även 
fortsättningsvis behöver 
skötas via ideella insatser. 
Det kan bli svårt att hitta 
dessa när skilsmässan från 
golfklubben blir definitiv. 
Det kan bli ett hårt slag. 
Frågan är om den ideella 
kraften har felvärderats?

Föreningen har bett om 
juridisk hjälp via golfförbun-
det för att klargöra exakt 
vilken effekt beslutet om 
att Nödinge Golf AB och 
Nödinge Golfklubb nu 
går skilda vägar får. Nästa 
onsdag är medlemmarna 
kallade till ett informa-
tionsmöte. Det lär bli väl-
besökt. För den som bara 
spelar golf för sin egen 
skull blir påverkan av allt 
att döma minimal.

Det som känns tråki-
gast i historien är ju att 
så många föreningssjälar 
som har 
varit med 

från början nu med största 
sannolikhet vänder banan 
ryggen. Så mycket tid, kraft 
och energi som har lagts på 
att skapa en golfklubb värd 
namnet i Nödinge och så 
slutar det så här...

Hur kunde det gå så 
snett? Jag tror inte det finns 
ett rakt svar på den frågan. 
När vuxna människor inte 
kommer överens är det 
ofta mer komplicerat. Helt 
uppenbart har kommunika-
tionen inte fungerat, dess-
utom känns det som om den 
ömsesidiga ödmjukheten 
och insikten om varandras 
roller i spelet inte heller 
har funnits –  eller så har 
den försvunnit på vägen. I 
en golfverksamheten har 
affärsmannen och den ide-
ella golfvännen helt skilda 
mål. Det om något måste 
man vara överens om eller 
åtminstone förstå.

Bohus centrum • Tel: 031 – 98 22 98

Fotvård 
Hudvård 
Friskvård
Massage
Salong Beauty
Glamour Nyponrosen

och www.nyponrosen.se
www.beautyglamour.se

Infraröd bastu

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Hur värderas den ideella kraften?

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

ÅRSMÖTE
FÖRENINGEN NATIONALDAGENS 

FIRANDE I ALE

Måndag 25 mars kl 18.00
i Aktivitetshuset, Älvängen.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Vi bjuder på kaffe och smörgås

Välkomna!
Mvh Styrelsen

Ö

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

HISSGARDINER 100-160cm 139-219:-

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

600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

Matjord?

0706-22 22 66 • www.kollandagrus.se

Hur är hälsoläget 
hos Din personal?
Adina Hälsan kan nu erbjuda 

hälsovård för företag:
Hälsoundersökningar

Utbildning

Adina Hälsan vårdcentral 
och Företagstjänster i Nol
 Intresserad av företagstjänster kontakta

 Karin Svensson 031-383 04 04
www.laget.se/aleibf

Ale Innebandyförening kallar till 

ÅRSMÖTE 2013 

7 april 2013 
14.30 i Ale Gymnasium

Motioner skall vara styrelsen 
tillhanda senast fredag 29/3

Alla medlemmar hälsas välkomna!

Ale Innebandyförening
Styrelsen

Årsmötet ligger i anknytning till 
föreningsavslutningen som är samma 

dag i Ale Gymnasium mellan 
11.00-14.00

”Firar 25 år 
7 april 2013”

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.

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

 - ALLT INOM SOLSKYDD & DEKALER 

Nyöppnat showroom
- Persienner
- Markiser
- Plisséer

Nyheter inom exempelvis:

Göteborgs.v 89, Älvängen                 Tele: 0721-645019



I samma stund som 
vårsolen tittade fram såg 
jag den första golfbagen 

rullas ut. Inte för spel, men 
en del hävdar att klubbor 
likt allt annat kräver service 
och underhåll. I Nödinge 
vaknar golfarna dock upp i 
en ny verklighet. I veckan 
stod det klart att Nödinge 
Golf AB och dess ägare Ulf 
Runmarker inte har kom-
mit överens med Nödinge 
golfklubb om något nytt 
nyttjanderättsavtal. Det lät 
dramatiskt och vissa kände 
sig smått chockade över be-
skedet, men konsekvenserna 
för den vanlige golfaren 
blir snudd på omärkbara. I 
den nya verkligheten kan 
medlemmarna vandra till 
golfbanan som om ingenting 
har hänt. Det handlar kort 
och gott om ett samarbete 
som har spruckit. Parterna 
delar inte värderingar och 
visioner. De är inte heller 
överens om hur verksam-
heten ska drivas. Således 
sprack det som på utsidan 
såg så fi nt ut, men vid när-
mare eftertanke är ett sam-
arbete mellan ett aktiebolag 
som drivs med vinstsyfte 
och en ideell förening en 
svår ekvation. Det fi nns de 
som har lyckats, men långt 
ifrån alla.
Jag är själv engagerad 
i ett antal föreningar och 
visst är det skillnad på hur 
man tänker i de olika sty-
relserummen. Det är en 
annan press på dig när du 

fattar beslut i ett företag. 
De ekonomiska konsekven-
serna ser annorlunda ut. I 
föreningslivet är det ofta 
bara din egen tid som går till 
spillo. Nödinge Golf AB har 
haft en tuff resa och ägaren 
känner säkert viss frustra-
tion. Det börjar bli dags 
att tjäna pengar på investe-
ringen.

Den ideella kraften i för-
eningen och Nödinge Golf 
AB ser ut att gå åt varsitt 
håll. Ulf Runmarker menar 
dock att det finns sysslor 
i verksamheten som även 
fortsättningsvis behöver 
skötas via ideella insatser. 
Det kan bli svårt att hitta 
dessa när skilsmässan från 
golfklubben blir definitiv. 
Det kan bli ett hårt slag. 
Frågan är om den ideella 
kraften har felvärderats?

Föreningen har bett om 
juridisk hjälp via golfförbun-
det för att klargöra exakt 
vilken effekt beslutet om 
att Nödinge Golf AB och 
Nödinge Golfklubb nu 
går skilda vägar får. Nästa 
onsdag är medlemmarna 
kallade till ett informa-
tionsmöte. Det lär bli väl-
besökt. För den som bara 
spelar golf för sin egen 
skull blir påverkan av allt 
att döma minimal.

Det som känns tråki-
gast i historien är ju att 
så många föreningssjälar 
som har 
varit med 

från början nu med största 
sannolikhet vänder banan 
ryggen. Så mycket tid, kraft 
och energi som har lagts på 
att skapa en golfklubb värd 
namnet i Nödinge och så 
slutar det så här...

Hur kunde det gå så 
snett? Jag tror inte det finns 
ett rakt svar på den frågan. 
När vuxna människor inte 
kommer överens är det 
ofta mer komplicerat. Helt 
uppenbart har kommunika-
tionen inte fungerat, dess-
utom känns det som om den 
ömsesidiga ödmjukheten 
och insikten om varandras 
roller i spelet inte heller 
har funnits –  eller så har 
den försvunnit på vägen. I 
en golfverksamheten har 
affärsmannen och den ide-
ella golfvännen helt skilda 
mål. Det om något måste 
man vara överens om eller 
åtminstone förstå.

Bohus centrum • Tel: 031 – 98 22 98

Fotvård 
Hudvård 
Friskvård
Massage
Salong Beauty
Glamour Nyponrosen

och www.nyponrosen.se
www.beautyglamour.se

Infraröd bastu

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Hur värderas den ideella kraften?

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

ÅRSMÖTE
FÖRENINGEN NATIONALDAGENS 

FIRANDE I ALE

Måndag 25 mars kl 18.00
i Aktivitetshuset, Älvängen.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Vi bjuder på kaffe och smörgås

Välkomna!
Mvh Styrelsen

Ö

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

HISSGARDINER 100-160cm 139-219:-

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

600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

Matjord?

0706-22 22 66 • www.kollandagrus.se

Hur är hälsoläget 
hos Din personal?
Adina Hälsan kan nu erbjuda 

hälsovård för företag:
Hälsoundersökningar

Utbildning

Adina Hälsan vårdcentral 
och Företagstjänster i Nol
 Intresserad av företagstjänster kontakta

 Karin Svensson 031-383 04 04
www.laget.se/aleibf

Ale Innebandyförening kallar till 

ÅRSMÖTE 2013 

7 april 2013 
14.30 i Ale Gymnasium

Motioner skall vara styrelsen 
tillhanda senast fredag 29/3

Alla medlemmar hälsas välkomna!

Ale Innebandyförening
Styrelsen

Årsmötet ligger i anknytning till 
föreningsavslutningen som är samma 

dag i Ale Gymnasium mellan 
11.00-14.00

”Firar 25 år 
7 april 2013”

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.

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

 - ALLT INOM SOLSKYDD & DEKALER 

Nyöppnat showroom
- Persienner
- Markiser
- Plisséer

Nyheter inom exempelvis:

Göteborgs.v 89, Älvängen                 Tele: 0721-645019
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Nu startar vi Lärlingsutbildning till

Väg- och Anläggnings- 
arbetare på Komvux i Ale
Start den 2 april, utbildningen är på heltid i 40 veckor

Ett BYGGYRKE med stor spännvidd
Inget annat byggyrke kan 
erbjuda så många olika 
arbetsuppgifter som väg- 
och anläggningsarbetare. 
Som färdig yrkesman 
kan du bygga gator och 
vägar, broar, park- och 
trädgårdsanläggningar 
och mycket annat

Är du intresserad att söka eller få ytterligare information
ring eller maila till vår expedition.  
Tfn: 0303-330 358, e-post: gunilla.johansson@ale.se

www.ale.se

K om v u x

EXTRA PERSONAL
Vi söker också 5-8 nya timanställda medarbetare till framför allt kassaarbete, men i tjänsten 

ingår också övrigt butiksarbete i vår konfektions-, hemtextil- och fritidsavdelning. 
Tjänsterna är lämpliga för dig som studerar på gymnasium eller högskola. 

Arbetet är förlagt till eftermiddagar och helger.
 

Ytterligare information om butikstjänsterna:
Helena Pettersson 031-46 29 00 

PERSONAL TILL CAFÉ- OCH RESTAURANG
Vi söker 3-4 nya medarbetare till vår café- och restaurangverksamhet, både heltid och 

timanställningar.  Som person är du serviceminded, flexibel, stresstålig och ordningsam. 
Vana av café- och restaurangarbete är en fördel. Schemaläggning även på helger.

Ytterligare information om café- och restaurangtjänsterna:
Heidi Östensson 031-46 29 00

Välkommen med din ansökan till jorgen@kladkallaren.se 
senast 17 mars 2013

EFTER EN FANTASTISK ÖPPNING ÄR VI I BEHOV 
AV FLER POSITIVA MEDARBETARE

BUTIKSPERSONAL
Vi söker 3-5 nya medarbetare till vår konfektions-, hemtextil- och fritidsavdelning. Dina 

arbetsuppgifter omfattar försäljning i butik, uppackning, märkning av varor samt kassaarbete. 
Vi söker dig som minst har gymnasieutbildning.  Som person är du serviceminded och inte rädd 

för att ”hugga i”.  Du har lätt för att samarbeta och är ordningsam. 
Tjänsterna är mellan 50-90% med schemaläggning även på helger.

BOHUS. Tyrone Hans-
son är Ales kongress-
ombud för Socialdemo-
kraterna i Ale.

Han delar sina par-
tikamraters åsikt om 
att nu är det jobben, 
jobben och jobben som 
gäller.

– Det är grunden i 
samhället, slår Hans-
son fast.

3-7 april på Svenska Mässan 
i Göteborg samlar Socialde-
mokraterna sina trupper och 
tar avstamp mot valet 2014. 
Rekordmånga motioner ska 
behandlas från landets alla 
distrikt. 1924 förslag på för-
ändringar kommer att han-
teras, ändå är det S-kongres-
sens tunnaste material…

– Ja, allt är digitalt numera 
och finns i en läsplatta. Jag 
vågar inte tänka på hur det 
hade varit att bära runt på 
materialet i pappersform. 
Från Ale har vi skickat in sex 
motioner. Det känns som att 
vi har ett stegrande engage-
mang i partiet, både lokalt 
och nationellt. Jag tror vi är 
rejält sugna på att återställa 
ordningen i landet. Nu har 
vi testat med en moderatledd 
regering och resultatet med 

ökat antal arbetslösa som 
dessutom har fått försämrade 
villkor med sänkt a-kassa 
imponerar inte på någon, 
säger Tyrone Hansson.

E n l i g t 
Ales kon-
gressombud 
k o m m e r 
jobbfrågan 
att över-
skugga allt 
annat de 
kommande 
åren. I 
samma ande-
tag nämner han arbetsmil-
jön.

– Den måste upp på dag-
ordningen igen. Regeringen 
gör helt fel när de diskuterar 
höjd pensionsålder innan 
arbetsmiljön gör det möjligt 
för alla att ens kunna arbeta 
till 65. Vi måste börja i rätt 
ände. För det första är den 
verkliga pensionsåldern idag 
63,5 år, men det finns flera 
yrkesgrupper som knappt 
når 60. Arbetsmiljön måste 
först vara så bra att alla som 
vill kan jobba tills de fyller 
65, men tyvärr lade borgarna 
ner Arbetslivsinstitutet som 
bland annat forskade kring 
arbetsskador och föreslog 
förbättringar. Arbetsmil-

jöverket har önskat ökade 
anslag för att göra fler besök 
ute på arbetsplatser, men 
har tyvärr fått avslag, säger 
Tyrone Hansson.

Fram till 
kongressen 
kommer han 
att försöka 
samla intryck 
och åsikter i 
kommunen. 
Tyrone vill 
gärna veta 
vad aleborna 
pr ior i terar 

just nu. Frågan han vill ha 
svar på är; vad är ett samhälle 
för dig?

– Det känns som att vi inte 
längre vet vilka byggstenar 
som skapar samhället. När 
arbetslöshet blir något vi 
accepterar och inte skapar 
åtgärder för att motverka 
eller när bostadsbrist blir 
legitimt, då har det jag kallar 
samhälle upphört att exis-
tera, menar Tyrone Hansson 
bestämt.

Ökade krav
Det råder optimism i rosor-
nas trädgård. Vid ett makt-
skifte i september 2014 
menar Hansson att det finns 
många givna förändringar. 
A-kassan kommer omgå-
ende att återställas liksom de 

sänkta arbetsgivaravgifterna.
– Här skiljer vi oss från 

Alliansen. Vi anser inte att 
sänkta arbetsgivaravgif-
ter har haft någon effekt på 
ungdomsarbetslösheten som 
idag är rekordhög. Att sänka 
A-kassan och försämra köp-
kraften hos många männ-
iskor medför att konsumtio-
nen minskar, vilket i sin tur 
får konsekvenser för handeln 
och därmed drabbas ännu 
fler. Vi kommer att föreslå 
ökade krav på den som söker 
arbete och går på A-kassa, 
men du ska inte straffas för 
att du tvingas söka nytt jobb, 
säger han.

Vilken fråga tror du 
personligen kommer att 
dominera kongressen?

– Jag hoppas att jobbfrå-
gan får stå i fokus, men jag 
är rädd för att de privata 
vinsterna i välfärden kan få 
stor uppmärksamhet. Par-
tiet har insett privatiseringen 
har kommit så långt att vi 
inte längre kan stoppa den. 
Vårt mål blir istället att ställa 
högre krav på kvalité och 
bemanning.

– Tyrone Hansson är Ale(s) kongressombud

Nu är det jobben som gäller

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Tyrone Hansson är Socialdemokraterna i Ales ombud på 
S-kongressen 3-7 april i Göteborg. Han var också ombud för 
IF Metall när Stefan Lövén valdes till ordförande i Metall, när 
Lövén gör entré som ny partiordförande på kongressen är 
Hansson åter på plats..

Vi anser inte att sänkta 
arbetsgivaravgifter har 

haft någon effekt på 
ungdomsarbetslösheten 
som idag är rekordhög. 

Tyrone Hansson

LEDIGA TJÄNSTER



Friskolor är viktiga för 
de ger föräldrar och 
ungdomar fl er skolor 

att välja mellan när det är 
dags att söka gymnasie. 
När det fi nns många skolor 
att välja mellan så måste 
skolorna anstränga sig för att 
ha en bra kvalitte och ett bra 
utbud av program, därför är 
konkurrens bra!

Socialdemokraterna påstår 
att de är varma anhängare av 
valfrihet. Men deras valfri-
het gäller bara kommunala 
skolor. Det tycker vi är ett 

märkligt uttalande. Valfrihet 
är valfrihet, oavsett huvud-
man. Det finns inget som 
säger att just kommuner är 
bäst lämpade att bedriva skola 
jämfört med andra alternativ. 
De tycker också att kommu-
nerna ska kunna sätta stopp 
för engagerade skolledare och 
andra personer som vill starta 
en skola, oavsett hur bra idé 
de har, oavsett vilket utbud 
den skolan tänker ge våra 
ungdomar.

Vi är kanske mer vana 
med konkurrens inom andra 

områden, där vi tycker det är 
självklart och något som är 
bra för människors möjlighet 
till valfrihet. 
Om det finns 
två mataffärer i 
samma område 
gör konkur-
rensen att 
servicen ökar, 
öppettiderna 
blir bättre och 
butikerna kanske öppnar en 
chark. Varför ska det vara 
annorlunda med skolor? Vi 
vill kunna välja vilken matbu-

tik vi vill handla i och väljer 
olika butiker beroende på vad 
vi tycker är viktigt. På samma 

sätt tycker vi 
att ungdomar 
ska kunna välja 
skola och gym-
nasieprogram 
utifrån sina 
egna förut-
sättningar och 
önskemål

Konkurrensen inom 
skolan gynnar kvaliteten och 
utbudet. Ingen skulle komma 
på tanken att politiker ska 

bestämma över invånarnas 
huvuden om en mataffär 
ska öppna eller vem som ska 
driva den.

Friskolereformen ger 
lärare och rektorer möjlighet 
att få bygga upp den skola de 
själva tror på. Att få förverk-
liga sin dröm om att skapa en 
skola som de själva tror på. Vi 
tycker att det är viktigt att de 
som kan skolan bäst, nämli-
gen de som jobbar där, kan få 
starta sin egen skola.

Gymnasieungdomarna står 
som vinnare när de har större 
möjlighet att välja den skola 
och den utbildningen som 
passar dom bäst, som bäst 

matchar med varje elevs egna 
önskemål och förutsättningar. 
När skolorna själva måste 
förklara varför just deras 
skola är bäst för eleverna 
kan våra ungdomar välja den 
skola som passar dom bäst.

Vi tycker att makten och 
valet ska ligga hos ungdo-
marna och föräldrarna, inte 
bestämmas i ett möte av 
politiker!

Mikael Berglund (m)
Kommunalråd 

Elena Fridfelt (c)
Ordförande Utbildningsnämnden

Vilken besvikelse jag 
kände när jag läste 
insändaren av Ger-

hard Sager i förra numret av 
Alekuriren. En människa som 
jag uppfattat som saklig och 
en man som tänkte igenom 
situationen innan han gav sig 
in i diskussionen. Att sitta 
på läktaren och tycka utan 
att ha någon som helst aning 
om vilket jobb som gjorts 
av i första hand tjänstemän, 
men även av politiken för 
att komma till rätta med 
de problem som gymnasiet 

brottades med. I och för 
sig konstigt att herr Sager 
inte upptäckt detta då han 
åtminstone tidvis befunnit 
sig på gymnasiet. Han har 
väl inte trots sina kunskaper 
varit den som kommit med 
idéer på hur man skulle 
kunna göra för att förbättra 
gymnasiets situation.  Men i 

sin insändare hade han ju svar 
på alla de problem som fi nns.  
Att inte bara i efterhand ha 
synpunkter utan att dessutom 
inkompetensförklara massor 
av tjänstemän och hela po-
litiken ger mig en bild av en 
bitter grinig man som snarast 
borde be alla dem som han 
sågade jämt med fotknölarna 

om en offentlig ursäkt.
Vad gäller Ale gymnasium 

så är jag både realist och 
optimist. Realist i det avse-
endet att det gick helt enkelt 
inte längre att driva en skola 
med de kostnader vi har på 
gymnasiet. Optimist i det 
avseendet att när kullarna 
ökar efter år 2017 så har vi en 

fantastisk skola, fortfarande 
modern, som kan öppnas 
för framtidens Aleelever.  
Personligen är jag helt säker 
på att höstterminen 2020 så 
öppnas grindarna för fram-
tidens gymnasieungdomar. 
Förhoppningsvis med ett 
delvis unikt programutbud 
och att många av våra duktiga 

gymnasielärare kommit till-
baka till skolan. 

Den inkompetens som 
herr Sager skrev om är inte 
sann utan alla har gjort sitt 
bästa för att rädda,  i detta 
fallet, en omöjlig situation.

Låt nu ansvariga få 
arbetsro så att våra elever får 
mesta möjliga hjälp i en för 
många jobbig situation. Låt 
alla bittra mäniskor stanna 
på läktaren så reder sig den 
här situationen också till det 
bästa.

Jan Skog (M) 

Det är en kompilcerad 
fråga, då gymnasiet 
har dragits med un-

derskott i fl era år borde det 
kanske gjorts något tidigare 
men vi har trott att det skulle 
gå att få styr på det och vi vill 
att Ale skall ha en gymnasie-
skola. Nu när aleungdomarna 
reser till Göteborg och väljer 
utav alla de skolor som fi nns 
ser vi inget annat råd än 
att stänga gymnasiet. I den 
frågan rådet det inga politiska 
meningsskiljaktigheter. Det 
som skiljer sig är frågan om 
hur det kunde bli så här.

Med de fria etablerings-

rätter som finns för skolor 
gör att det blir inflation i 
gymnasieplatser och med 
mindre kullar av barn de 
närmaste åren framöver, det 
vänder 2017, vet vi inte vilka 
förutsättningar vi har. 

Att driva en verksamhet 
med många miljoner i förlust 
gör att det inte är ansvarsfullt 
mot andra verksamheter och 
vi behöver satsa mer på vår 
grundskola och få ut ung-
domar med godkända betyg. 
Vill bara påpeka att från att 
ha varit ett populärt gymna-
sium blev det dalande siffror 
och populariteten sjönk. Vi 

hade elevmajoritet i skolans 
styrelse som efter valet 2006 
togs bort av alliansregerin-
gen, den verksamheten var 
vi runt om i landet kända för. 
Det finns säkert flera parame-
trar i detta, men dessa är de 
stora så som vi ser det.

Vad är det vi ser som inte 
Alliansen ser i den fria eta-
bleringen av friskolor i vår 
region. För till vems nytta 
är det, vi ser att det är en 
samhällsresurs som läcker 
pengar och många elever blir 
drabbade.

Och vi är väldigt ledsna 
att ta detta beslut, men vi har 
ingen annan möjlighet just 
nu, om man inte har peng-
arna kan man inte bedriva 
verksamhet, du kan inte äta 

oxfile om du inte har råd. Vi 
tycker att lärare och annan 
personal på vår gymnasie-
skola gör ett mycket bra jobb, 
alla elever bör få en rimlig 
chans att slutföra sina studier.

Gymnasiekrisen är helt 
uppenbar i vår region och det 
är verkligen ett slöseri med 
skattemedel med fria etable-
ringsrätter av skolor.

Tillsammans med våra 
samarbetspartier hoppas vi 
på att göra förändringar efter 
nästa val då vi tror på ett 
annat valresultat.

Ingmarie Torstensson 
gruppledare (V)

Kommunstyrelseledamot 
Johnny Sundling 

ordförande (V)
ledamot i Utbildningsnämnden
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Svar på insändaren ”Ale gymnasiums fall”

En bitter Sager borde be om ursäkt

Gerhard Sager 
skriver i Alekuriren 
nr 9 om den kom-

mande nedläggningen av 
Ale gymnasium. Självklart 
har många personer tankar 
om hur förtroendevalda 
och tjänstemän agerat 
kring gymnasiet, men 
ingen av oss har facit för 
vad som var rätt eller fel. 
Det vi kan konstatera är 
att gymnasiets elever har 
varit väldigt nöjda med sin 
skolgång. Nedläggningen 
har inget att göra med hur 

bra eller dålig skolan har 
varit. Inriktningsbeslutet 
från utbildningsnämnden 
är en anpassning till dagens 
situation, där antalet elever 
som söker Ale gymnasium 
inte är stort nog.

Insändarens åsikter om 
hur olika medarbetare 
har skött sitt arbete gäller 
enskilda människor. Det 
är en diskussion som Ale 
kommun inte vill föra på 
insändarsidor.

Karin Dickens 
Informationschef Ale kommun

Ale kommun bemöter Gerhard 
Sagers insändare vecka 10:

Ingen har facit för vad 
som var rätt eller fel

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

Din lokala husleverantörsedan 1947

BYGG KLIMATSMART FÖR 
FRAMTIDEN MED A-HUS

www.vgregion.se/jobb

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sjuksköterskor, Behandlings-
assistenter och Skötare
Rättspsykiatri, Göteborg

Tillsvidare och vikariat. Tillträde enligt överenskommelse.

Ref.nr:  2013/988 Sjuksköterskor 
2013/987 Behandlingassistent 
2013/912 Skötare

Upplysningar: Vårdenhetschef Marika Broberg,  
tfn 031-343 79 72.

Sista ansökningsdag: 2013-03-25.

Vi söker nya 
medarbetare

Så ser Vänsterpartiet på Ale gymnasium

Ale

inbjuder till 

Årsmöte 
onsdag den 27 mars kl 18.00

Nols Folkets Hus

Traditionella årsmötesförhandlingar

Vi bjuder på lättare förtäring

Anmälan till Barbro Ericson  
ericson.barbro@gmail.com

 

VÄLKOMNA!
BLI MEDLEM DU OCKSÅ!

Friskolor ger våra ungdomar fl er val
Vi tycker att makten 
och valet ska ligga 
hos ungdomarna
och föräldrarna,
inte bestämmas i

ett möte av politiker! 



Friskolor är viktiga för 
de ger föräldrar och 
ungdomar fl er skolor 

att välja mellan när det är 
dags att söka gymnasie. 
När det fi nns många skolor 
att välja mellan så måste 
skolorna anstränga sig för att 
ha en bra kvalitte och ett bra 
utbud av program, därför är 
konkurrens bra!

Socialdemokraterna påstår 
att de är varma anhängare av 
valfrihet. Men deras valfri-
het gäller bara kommunala 
skolor. Det tycker vi är ett 

märkligt uttalande. Valfrihet 
är valfrihet, oavsett huvud-
man. Det finns inget som 
säger att just kommuner är 
bäst lämpade att bedriva skola 
jämfört med andra alternativ. 
De tycker också att kommu-
nerna ska kunna sätta stopp 
för engagerade skolledare och 
andra personer som vill starta 
en skola, oavsett hur bra idé 
de har, oavsett vilket utbud 
den skolan tänker ge våra 
ungdomar.

Vi är kanske mer vana 
med konkurrens inom andra 

områden, där vi tycker det är 
självklart och något som är 
bra för människors möjlighet 
till valfrihet. 
Om det finns 
två mataffärer i 
samma område 
gör konkur-
rensen att 
servicen ökar, 
öppettiderna 
blir bättre och 
butikerna kanske öppnar en 
chark. Varför ska det vara 
annorlunda med skolor? Vi 
vill kunna välja vilken matbu-

tik vi vill handla i och väljer 
olika butiker beroende på vad 
vi tycker är viktigt. På samma 

sätt tycker vi 
att ungdomar 
ska kunna välja 
skola och gym-
nasieprogram 
utifrån sina 
egna förut-
sättningar och 
önskemål

Konkurrensen inom 
skolan gynnar kvaliteten och 
utbudet. Ingen skulle komma 
på tanken att politiker ska 

bestämma över invånarnas 
huvuden om en mataffär 
ska öppna eller vem som ska 
driva den.

Friskolereformen ger 
lärare och rektorer möjlighet 
att få bygga upp den skola de 
själva tror på. Att få förverk-
liga sin dröm om att skapa en 
skola som de själva tror på. Vi 
tycker att det är viktigt att de 
som kan skolan bäst, nämli-
gen de som jobbar där, kan få 
starta sin egen skola.

Gymnasieungdomarna står 
som vinnare när de har större 
möjlighet att välja den skola 
och den utbildningen som 
passar dom bäst, som bäst 

matchar med varje elevs egna 
önskemål och förutsättningar. 
När skolorna själva måste 
förklara varför just deras 
skola är bäst för eleverna 
kan våra ungdomar välja den 
skola som passar dom bäst.

Vi tycker att makten och 
valet ska ligga hos ungdo-
marna och föräldrarna, inte 
bestämmas i ett möte av 
politiker!

Mikael Berglund (m)
Kommunalråd 

Elena Fridfelt (c)
Ordförande Utbildningsnämnden

Vilken besvikelse jag 
kände när jag läste 
insändaren av Ger-

hard Sager i förra numret av 
Alekuriren. En människa som 
jag uppfattat som saklig och 
en man som tänkte igenom 
situationen innan han gav sig 
in i diskussionen. Att sitta 
på läktaren och tycka utan 
att ha någon som helst aning 
om vilket jobb som gjorts 
av i första hand tjänstemän, 
men även av politiken för 
att komma till rätta med 
de problem som gymnasiet 

brottades med. I och för 
sig konstigt att herr Sager 
inte upptäckt detta då han 
åtminstone tidvis befunnit 
sig på gymnasiet. Han har 
väl inte trots sina kunskaper 
varit den som kommit med 
idéer på hur man skulle 
kunna göra för att förbättra 
gymnasiets situation.  Men i 

sin insändare hade han ju svar 
på alla de problem som fi nns.  
Att inte bara i efterhand ha 
synpunkter utan att dessutom 
inkompetensförklara massor 
av tjänstemän och hela po-
litiken ger mig en bild av en 
bitter grinig man som snarast 
borde be alla dem som han 
sågade jämt med fotknölarna 

om en offentlig ursäkt.
Vad gäller Ale gymnasium 

så är jag både realist och 
optimist. Realist i det avse-
endet att det gick helt enkelt 
inte längre att driva en skola 
med de kostnader vi har på 
gymnasiet. Optimist i det 
avseendet att när kullarna 
ökar efter år 2017 så har vi en 

fantastisk skola, fortfarande 
modern, som kan öppnas 
för framtidens Aleelever.  
Personligen är jag helt säker 
på att höstterminen 2020 så 
öppnas grindarna för fram-
tidens gymnasieungdomar. 
Förhoppningsvis med ett 
delvis unikt programutbud 
och att många av våra duktiga 

gymnasielärare kommit till-
baka till skolan. 

Den inkompetens som 
herr Sager skrev om är inte 
sann utan alla har gjort sitt 
bästa för att rädda,  i detta 
fallet, en omöjlig situation.

Låt nu ansvariga få 
arbetsro så att våra elever får 
mesta möjliga hjälp i en för 
många jobbig situation. Låt 
alla bittra mäniskor stanna 
på läktaren så reder sig den 
här situationen också till det 
bästa.

Jan Skog (M) 

Det är en kompilcerad 
fråga, då gymnasiet 
har dragits med un-

derskott i fl era år borde det 
kanske gjorts något tidigare 
men vi har trott att det skulle 
gå att få styr på det och vi vill 
att Ale skall ha en gymnasie-
skola. Nu när aleungdomarna 
reser till Göteborg och väljer 
utav alla de skolor som fi nns 
ser vi inget annat råd än 
att stänga gymnasiet. I den 
frågan rådet det inga politiska 
meningsskiljaktigheter. Det 
som skiljer sig är frågan om 
hur det kunde bli så här.

Med de fria etablerings-

rätter som finns för skolor 
gör att det blir inflation i 
gymnasieplatser och med 
mindre kullar av barn de 
närmaste åren framöver, det 
vänder 2017, vet vi inte vilka 
förutsättningar vi har. 

Att driva en verksamhet 
med många miljoner i förlust 
gör att det inte är ansvarsfullt 
mot andra verksamheter och 
vi behöver satsa mer på vår 
grundskola och få ut ung-
domar med godkända betyg. 
Vill bara påpeka att från att 
ha varit ett populärt gymna-
sium blev det dalande siffror 
och populariteten sjönk. Vi 

hade elevmajoritet i skolans 
styrelse som efter valet 2006 
togs bort av alliansregerin-
gen, den verksamheten var 
vi runt om i landet kända för. 
Det finns säkert flera parame-
trar i detta, men dessa är de 
stora så som vi ser det.

Vad är det vi ser som inte 
Alliansen ser i den fria eta-
bleringen av friskolor i vår 
region. För till vems nytta 
är det, vi ser att det är en 
samhällsresurs som läcker 
pengar och många elever blir 
drabbade.
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att ta detta beslut, men vi har 
ingen annan möjlighet just 
nu, om man inte har peng-
arna kan man inte bedriva 
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Ingmarie Torstensson 
gruppledare (V)

Kommunstyrelseledamot 
Johnny Sundling 

ordförande (V)
ledamot i Utbildningsnämnden
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Svar på insändaren ”Ale gymnasiums fall”

En bitter Sager borde be om ursäkt

Gerhard Sager 
skriver i Alekuriren 
nr 9 om den kom-

mande nedläggningen av 
Ale gymnasium. Självklart 
har många personer tankar 
om hur förtroendevalda 
och tjänstemän agerat 
kring gymnasiet, men 
ingen av oss har facit för 
vad som var rätt eller fel. 
Det vi kan konstatera är 
att gymnasiets elever har 
varit väldigt nöjda med sin 
skolgång. Nedläggningen 
har inget att göra med hur 

bra eller dålig skolan har 
varit. Inriktningsbeslutet 
från utbildningsnämnden 
är en anpassning till dagens 
situation, där antalet elever 
som söker Ale gymnasium 
inte är stort nog.

Insändarens åsikter om 
hur olika medarbetare 
har skött sitt arbete gäller 
enskilda människor. Det 
är en diskussion som Ale 
kommun inte vill föra på 
insändarsidor.

Karin Dickens 
Informationschef Ale kommun

Ale kommun bemöter Gerhard 
Sagers insändare vecka 10:

Ingen har facit för vad 
som var rätt eller fel

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

Din lokala husleverantörsedan 1947

BYGG KLIMATSMART FÖR 
FRAMTIDEN MED A-HUS

www.vgregion.se/jobb

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sjuksköterskor, Behandlings-
assistenter och Skötare
Rättspsykiatri, Göteborg

Tillsvidare och vikariat. Tillträde enligt överenskommelse.

Ref.nr:  2013/988 Sjuksköterskor 
2013/987 Behandlingassistent 
2013/912 Skötare

Upplysningar: Vårdenhetschef Marika Broberg,  
tfn 031-343 79 72.

Sista ansökningsdag: 2013-03-25.

Vi söker nya 
medarbetare

Så ser Vänsterpartiet på Ale gymnasium

Ale

inbjuder till 

Årsmöte 
onsdag den 27 mars kl 18.00

Nols Folkets Hus

Traditionella årsmötesförhandlingar

Vi bjuder på lättare förtäring

Anmälan till Barbro Ericson  
ericson.barbro@gmail.com

 

VÄLKOMNA!
BLI MEDLEM DU OCKSÅ!

Friskolor ger våra ungdomar fl er val
Vi tycker att makten 
och valet ska ligga 
hos ungdomarna
och föräldrarna,
inte bestämmas i

ett möte av politiker! 

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

Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen  
 den 25 mars 2013 kl 18.00 i Medborgarhuset, Alafors.

I samband med mötet kommer AB Alebyggens årsstämma att 
äga rum.

Bland punkterna märks:

•   Förslag till handlingsprogram 2013-2015 enligt Lagen om 
skydd mot olyckor samt Lagen om extraordinär händelse i 
fredstid.

• Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 2012

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

Klas Nordh, kommunfullmäktiges ordförande. 
Cecilia Stedt, sekreterare.

Kom till kommunfullmäktige

Mars

Vi söker sommarvikarier till äldre- och funktionshinderenheten,  
rehab och hemsjukvården/nattpatrullen.

Vi söker personer med följande kompetens/erfarenhet i första hand: 
 • Undersköterskor 
 • Leg sjuksköterskor 
 • Personliga assistenter 
 • Stödassistenter (inom Funktionshinder)
 • Stödpedagoger (inom Funktionshinder) 
 • Personer med tidigare erfarenhet av arbete inom vård och omsorg.

Annonsen finns under lediga jobb www.ale.se

Kontaktperson
Lena Börjesson , Arbetsledare personalförsörjning. Telefon 0303-37 12 64
Flexpoolen Telefon 0303-37 12 60

Vill du arbeta för oss i sommar?

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

Lättlagad vardagsmat 

på biblioteken

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

Inom kort kommer alla deltagare att få en webbenkät. Enkäten innehåller viktiga kompletterande frågor 
om bl.a. hälsa och konsumtion. En länk till enkäten skickas både som SMS och e-postmeddelande till dig 
som är med i studien.

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

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

DIGITALA TISDAGAR PÅ BIBLIOTEKET  
- Lär dig använda datorn och internet i vardagen
För frågor och anmälan, ring 0303-33 02 16
>> 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

HAR DITT BARN KÄMPIGT ATT LÄSA OCH SKRIVA?
Välkommen till Öppet hus på Ale bibliotek, Nödinge,  
lördag 23 mars kl 10-14.
•  Niclas Löfgren, specialpedagog från Ale Skoldatatek, visar digitala 

hjälpmedel.

•  Ale bibliotek berättar om lättlästa böcker och om egen nedladdning 
av talböcker.

Starttider kl. 10.30, 11.30, 12.30, 13.30
Testa också själv de hjälpmedel som eleverna har i sina datorer.
 
LÄSA SJUNGA GUNGA
För barn 1 - 2 år. Vi läser, ramsar och sjunger.  
>> Fem tisdagar kl 11.00. Start 26 mars.
Anmäl dig till sofie.nenonen@ale.se eller på telefon 0303-330216.  
Anmälan gäller samtliga tillfällen.

ALE HAR EN AV SCENERNA I DEN NORDISKA 
DANSFESTIVALEN FÖR BARN- SATELLIT
Mä ja Niko ( Finsk dansförställning)
Ett varmt hjärta under den sträva ytan. 
I sitt dansverk för barn rör sig Riku 
Immonen ikorselden mellan ensamhet 
och vänskap, längtan efter närhet och 
frigörelse. Immonenhar stor respekt för 
sin unga publik och han har förmågan att 
med ett fräscht greppskapa dans, speciellt 
utgående från pojkarnas liv. Mä ja Niko 
baserar sig fritt på den tecknade serien 
Kalle och Hobbe.
Dansare: Jarmo Lind, Eero Vesterinen
>> Tisdag 19 mars kl  9.00 och kl 11.00 
Teatern, Ale gymnasium

>> Lördag 23 mars Barnfilmklubben med pyssel
Kl 10.00 Lill Gruffalon ( passar de mindre barnen)
Kl 11.00 Sammys äventyr 
Medlemskort köps i entrén eller innan på huvudbiblioteket i 
Nödinge. Medlemskap kostar 20kr/ termin för film och pyssel.  
Filmen visas i sal 106, Ale gymnasium, Nödinge.

PÅ GÅNG I ALE
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Leif Andersson, Skepplanda.
– Det blir varmt och skönt.

Janne Liljenberg, Göteborg.
– Det är skönt att värmen kommer 
och självklart solen. 

Sven-Erik Faggered, Skår.
– Det bästa är nog att snön för-
svinner.

Erena Persson, Nödinge.
– Det är härligt att solen kommer 
fram. Man känner sig piggare och 
man får energi! 

Eila Liné, Älvängen 
– Solsken och att människor ler!

Vad är det bästa
med våren?

Sammanställt av: Hannele
Andersson & Vendela Berndtsson

Kristdemokraterna i Lilla 
Edet har haft sitt årsmöte 
i Dye, Tunge. Vid årsmö-

tesförhandlingarna omvaldes Jens 
Nielsen som ordförande, Anders 
Karlsson från Lödöse till ny vice 
ordförande och Marie-Louise 
Nielsen som lokalavdelningens se-
kreterare samt omval på den övriga 
styrelsen.

Marianne Munther, Krist-
demokraternas kommunrevisor i 
Lilla Edets kommun var årsmötets 
inbjudna hedersgäst och blev upp-
vaktad och hyllad på sin födelsedag.

Kristdemokraternas årsmöte hade 
även särskilt bjudit in Sune Rydén 

från Ale, nationell specialist på alko-
hol och tobaksfrågor vid Tullverket. 
Sune Rydén höll ett informativt 
anförande om hur den illegala 
införseln av alkohol och tobak till 
Sverige kunde se ut och där han 
belyste de olika konsekvenserna av 
hanteringen. Smugglingen är ofta 
organiserad av kriminella ligor. 
Smuggelgods av tobak och alkohol 
är lukrativ och genererar betydande 
summor till de kriminella ligorna 
som är verksamma och det skapar 
ytterligare möjligheter till annan 
grov brottslighet.                                                      

Jens Nielsen
Ordförande KD

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 20 mars 2013 har Lilla 
Edets kommunfullmäktige sammanträde 
i Stora Salongen, Kulturhuset Eden/ 
Folkets hus kl. 18.00. Observera tiden!

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a. 
följande ärenden:

•  Ansökan om medlemskap i Norra 
Älvsborgs Räddningsförbund

•  Taxor och avgifter för allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar

•  Årsredovisning 2012
•  Revisionsberättelse
•  Motion om cykelväg i Västerlanda
•  Motion om gång- och cykelbro i Göta

Bert Åkesson Maria Olegård
ordförande  sekreterare

Sammanträdet är offentligt och  
dagordning och handlingar finns att läsa 
på kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den  
13 mars 2013.

Årsmöte hos Kristdemokraterna i Lilla Edet

Sune 
Rydén, 
Kristdemo-
kraternas 
ordfö-
rande i Ale, 
gästade 
årsmötet 
hos parti-
kollegorna i 
Lilla Edet.

Centerpartiet ska försöka hitta tillbaka
ÄLVÄNGEN. När Cen-
terpartiets nya idépro-
gram läckte ut ham-
nade partiet i fokus.

Inte på det sätt man 
egentligen önskade, 
men debatten kan ha 
varit positiv.

– Vi skapade ett en-
gagemang vi inte sett 
på många länge och det 
är motorn i politik, sa 
Anna Jonasson, poli-
tisk sakkunnig i C.

Åke Niklasson valdes till ny 
ordförande för Centerpartiet 
i Ale, men dessförinnan fick 
årsmötet chansen att ven-
tilera sina tankar kring den 
turbulens som arbetet med 
det nya idéprogrammet har 
skapat i vinter. 

Anna Jonasson, politisk 
sakkunnig, och Elin Sköl-
dulf, med fokus att utveckla 
partiets skolpolitik, berät-
tade om vad som hänt och 
vilka effekter det har fått.

– Först kändes det väldigt 
jobbigt, men i efterhand kan 

vi konstatera att så stor upp-
märksamhet har inte Cen-
terpartiet haft sedan Fälldins 
dagar, menade Anna Jonas-
son och tillade:

– Nu gäller det att vi gör 
något positivt med det och 
tar vara på alla de krafter som 
väckts till liv.

Bakgrunden till partiets 
förnyelsearbete vilar på den 
valanalys som gjordes 2010. 
Centerpartiet har bestämt 
sig för att gå från ett förval-
tande och försiktigt parti till 
att bli mer modigt och visio-
när samt att vara det mest 
öppna partiet.

I vinter har har ett särskilt 
fokus riktats mot skolan. 
Elin Sköldulf berättar att den 
skolresa som nu genomförs 
har som mål att finna goda 
exempel runt om i landet.

– Vi har så mycket att lära 
av varandra och vi hoppas 
kunna göra konkret politik 
av vår skolresa. Vi delar inte 
Moderaternas uppfattning 
om betyg från årskurs tre, 
det är inte långsiktigt håll-
bart och påvisar inte heller 

att resultaten blir bättre, för-
klarade Elin Sköldulf.

Åhörarna på Centerpar-
tiets årsmöte menade att mil-
jöfrågorna måste tas tillbaka. 
Det anses tidigare ha varit 

partiets paradgren, men att 
Miljöpartiet helt har tagit 
över desssa.

– Miljö- och klimatfrå-
gor är ett av våra fem prio-
riterade områden. De övriga 

fyra är jobb åt unga, regional 
utveckling, hållbar välfärd 
och utbildning, avslutade 
Anna Jonasson.

Finfrämmat. Elin Sköldulf och Anna Jonasson från Centerpartiets riksorganisation gästade 
Centerpartiets årsmöte, där ordförande Boel Holgersson i år avtackades till förmån för Åke 
Niklasson som nu har tagit över klubban.

– Besök från riks när Åke Niklasson valdes till ny ordförande

Den 26 februari fi ck 
vi föräldrar med 
barn i klass 1 gul på 

Nödingeskolan ett brev från 
rektor Ulrika Andersson som 
handlar om att splittra en 
klass och fördela eleverna till 
övriga klasser.

I brevet står det att anled-
ningen till splittringen är att 
det inte bär sig ekonomiskt. 
Det får oss föräldrar att gå 
i taket. Att våra barn skall 
behandlas på detta sätt på 
grund av ekonomiska skäl är 
inte okej. Det måste gå att 
lösa så att alla våra skolbarn 

skall känna trygghet och vara 
i en miljö som de kan utveck-
las i. 

En fråga vi skickade till-
baka till rektorn var: Vilka 
resurser är det som har fått 
extra då 1:orna får mindre? 
Svaret: Det är inte säkert att 
1:orna får mindre resurser, 
men vi behöver möjlighet att 
fördela resurserna på ett mer 
effektivt sätt. 

Känslan är att Nöding-
eskolan inte ser barnen utan 
det är ekonomin som styr allt.

Om det fortsätter så här 
kommer vi inte att ha barn 

som lär sig och utvecklas 
utan otrygga barn som skapar 
negativ uppmärksamhet. Vi är 
oroliga att detta kan påverka 
våra barn i en negativ rikt-
ning utveckllingsmässigt och 
socialt.

I ledaren i förra Alekuriren 
citerar Per-Anders Klöver-
sjö Mikael Berglund: ”vi 
kan inte erbjuda en service 
som inte efterfrågas, då är det 
bättre att satsa på att förstärka 
grundskolan som vi vet behö-
ver mer resurser”. Det står 
även i Moderaternas vision 
om Ale att de vill erbjuda det 

bästa till barnfamiljerna, de 
vill att skolorna skall bli de 
bästa i landet, känna stolthet 
i kunskapskvalitén i skolorna, 
men framför allt står det att de 
vill genomföra mindre barn-
grupper så att allas behov bli 
tillgodosedda.

Med det som bakgrund 
finns det inget annat alterna-
tiv än att låta åk 1 i Nöding-
skolan vara 5 klasser och att 
lärarna i respektive klass får 
fortsätta  så att de kan följa 
sin klass hela den väg som är 
tänkt från början.

 Föräldrar i 1 gul

Splittra inte klassen – se till barnens bästa

SPF Göta Älvdalsbyg-
den har haft årsmöte. Kjell 
Hansson, ny ordförande 
i distriktet sedan ett år, 
ledde mötesförhandling-
arna och klubbade snabbt 
igenom dagens ärenden.

Dick Bergström avgick 
på egen begäran ur styrel-
sen och till ny styrelsele-
damot valdes Ove Svens-
son. Kerstin Andersson 
omvaldes som ordförande. 
Styrelsen består förutom 
dessa av vice ordförande 
Gunilla Wallstedt, kassör 
och medlemssekreterare 
Birgitta Karlsson, sekre-
terare Gull-Britt Kihl-
ström, Birgitta Foxér, 
Mats Berglund, Chris-
ter Grönvall och Britt-
Marie Thorén.

Mötet avslutades med 
samkväm varvid SPF-
kören sjöng och Kjell 
Hansson informerade om 
förbundets och distriktets 
arbete. 

Årsmöte hos 
SPF Göta 
Älvdalsbygden

Ove Svensson, ny ledamot 
i SPF Göta Älvdalsbyg-
dens styrelse.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se



alekuriren  |   nummer 10  |   vecka 11  |   20136

5
svar

Leif Andersson, Skepplanda.
– Det blir varmt och skönt.

Janne Liljenberg, Göteborg.
– Det är skönt att värmen kommer 
och självklart solen. 

Sven-Erik Faggered, Skår.
– Det bästa är nog att snön för-
svinner.

Erena Persson, Nödinge.
– Det är härligt att solen kommer 
fram. Man känner sig piggare och 
man får energi! 

Eila Liné, Älvängen 
– Solsken och att människor ler!

Vad är det bästa
med våren?

Sammanställt av: Hannele
Andersson & Vendela Berndtsson

Kristdemokraterna i Lilla 
Edet har haft sitt årsmöte 
i Dye, Tunge. Vid årsmö-

tesförhandlingarna omvaldes Jens 
Nielsen som ordförande, Anders 
Karlsson från Lödöse till ny vice 
ordförande och Marie-Louise 
Nielsen som lokalavdelningens se-
kreterare samt omval på den övriga 
styrelsen.

Marianne Munther, Krist-
demokraternas kommunrevisor i 
Lilla Edets kommun var årsmötets 
inbjudna hedersgäst och blev upp-
vaktad och hyllad på sin födelsedag.

Kristdemokraternas årsmöte hade 
även särskilt bjudit in Sune Rydén 

från Ale, nationell specialist på alko-
hol och tobaksfrågor vid Tullverket. 
Sune Rydén höll ett informativt 
anförande om hur den illegala 
införseln av alkohol och tobak till 
Sverige kunde se ut och där han 
belyste de olika konsekvenserna av 
hanteringen. Smugglingen är ofta 
organiserad av kriminella ligor. 
Smuggelgods av tobak och alkohol 
är lukrativ och genererar betydande 
summor till de kriminella ligorna 
som är verksamma och det skapar 
ytterligare möjligheter till annan 
grov brottslighet.                                                      

Jens Nielsen
Ordförande KD

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 20 mars 2013 har Lilla 
Edets kommunfullmäktige sammanträde 
i Stora Salongen, Kulturhuset Eden/ 
Folkets hus kl. 18.00. Observera tiden!

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a. 
följande ärenden:

•  Ansökan om medlemskap i Norra 
Älvsborgs Räddningsförbund

•  Taxor och avgifter för allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar

•  Årsredovisning 2012
•  Revisionsberättelse
•  Motion om cykelväg i Västerlanda
•  Motion om gång- och cykelbro i Göta

Bert Åkesson Maria Olegård
ordförande  sekreterare

Sammanträdet är offentligt och  
dagordning och handlingar finns att läsa 
på kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den  
13 mars 2013.

Årsmöte hos Kristdemokraterna i Lilla Edet

Sune 
Rydén, 
Kristdemo-
kraternas 
ordfö-
rande i Ale, 
gästade 
årsmötet 
hos parti-
kollegorna i 
Lilla Edet.

Centerpartiet ska försöka hitta tillbaka
ÄLVÄNGEN. När Cen-
terpartiets nya idépro-
gram läckte ut ham-
nade partiet i fokus.

Inte på det sätt man 
egentligen önskade, 
men debatten kan ha 
varit positiv.

– Vi skapade ett en-
gagemang vi inte sett 
på många länge och det 
är motorn i politik, sa 
Anna Jonasson, poli-
tisk sakkunnig i C.

Åke Niklasson valdes till ny 
ordförande för Centerpartiet 
i Ale, men dessförinnan fick 
årsmötet chansen att ven-
tilera sina tankar kring den 
turbulens som arbetet med 
det nya idéprogrammet har 
skapat i vinter. 

Anna Jonasson, politisk 
sakkunnig, och Elin Sköl-
dulf, med fokus att utveckla 
partiets skolpolitik, berät-
tade om vad som hänt och 
vilka effekter det har fått.

– Först kändes det väldigt 
jobbigt, men i efterhand kan 

vi konstatera att så stor upp-
märksamhet har inte Cen-
terpartiet haft sedan Fälldins 
dagar, menade Anna Jonas-
son och tillade:

– Nu gäller det att vi gör 
något positivt med det och 
tar vara på alla de krafter som 
väckts till liv.

Bakgrunden till partiets 
förnyelsearbete vilar på den 
valanalys som gjordes 2010. 
Centerpartiet har bestämt 
sig för att gå från ett förval-
tande och försiktigt parti till 
att bli mer modigt och visio-
när samt att vara det mest 
öppna partiet.

I vinter har har ett särskilt 
fokus riktats mot skolan. 
Elin Sköldulf berättar att den 
skolresa som nu genomförs 
har som mål att finna goda 
exempel runt om i landet.

– Vi har så mycket att lära 
av varandra och vi hoppas 
kunna göra konkret politik 
av vår skolresa. Vi delar inte 
Moderaternas uppfattning 
om betyg från årskurs tre, 
det är inte långsiktigt håll-
bart och påvisar inte heller 

att resultaten blir bättre, för-
klarade Elin Sköldulf.

Åhörarna på Centerpar-
tiets årsmöte menade att mil-
jöfrågorna måste tas tillbaka. 
Det anses tidigare ha varit 

partiets paradgren, men att 
Miljöpartiet helt har tagit 
över desssa.

– Miljö- och klimatfrå-
gor är ett av våra fem prio-
riterade områden. De övriga 

fyra är jobb åt unga, regional 
utveckling, hållbar välfärd 
och utbildning, avslutade 
Anna Jonasson.

Finfrämmat. Elin Sköldulf och Anna Jonasson från Centerpartiets riksorganisation gästade 
Centerpartiets årsmöte, där ordförande Boel Holgersson i år avtackades till förmån för Åke 
Niklasson som nu har tagit över klubban.

– Besök från riks när Åke Niklasson valdes till ny ordförande

Den 26 februari fi ck 
vi föräldrar med 
barn i klass 1 gul på 

Nödingeskolan ett brev från 
rektor Ulrika Andersson som 
handlar om att splittra en 
klass och fördela eleverna till 
övriga klasser.

I brevet står det att anled-
ningen till splittringen är att 
det inte bär sig ekonomiskt. 
Det får oss föräldrar att gå 
i taket. Att våra barn skall 
behandlas på detta sätt på 
grund av ekonomiska skäl är 
inte okej. Det måste gå att 
lösa så att alla våra skolbarn 

skall känna trygghet och vara 
i en miljö som de kan utveck-
las i. 

En fråga vi skickade till-
baka till rektorn var: Vilka 
resurser är det som har fått 
extra då 1:orna får mindre? 
Svaret: Det är inte säkert att 
1:orna får mindre resurser, 
men vi behöver möjlighet att 
fördela resurserna på ett mer 
effektivt sätt. 

Känslan är att Nöding-
eskolan inte ser barnen utan 
det är ekonomin som styr allt.

Om det fortsätter så här 
kommer vi inte att ha barn 

som lär sig och utvecklas 
utan otrygga barn som skapar 
negativ uppmärksamhet. Vi är 
oroliga att detta kan påverka 
våra barn i en negativ rikt-
ning utveckllingsmässigt och 
socialt.

I ledaren i förra Alekuriren 
citerar Per-Anders Klöver-
sjö Mikael Berglund: ”vi 
kan inte erbjuda en service 
som inte efterfrågas, då är det 
bättre att satsa på att förstärka 
grundskolan som vi vet behö-
ver mer resurser”. Det står 
även i Moderaternas vision 
om Ale att de vill erbjuda det 

bästa till barnfamiljerna, de 
vill att skolorna skall bli de 
bästa i landet, känna stolthet 
i kunskapskvalitén i skolorna, 
men framför allt står det att de 
vill genomföra mindre barn-
grupper så att allas behov bli 
tillgodosedda.

Med det som bakgrund 
finns det inget annat alterna-
tiv än att låta åk 1 i Nöding-
skolan vara 5 klasser och att 
lärarna i respektive klass får 
fortsätta  så att de kan följa 
sin klass hela den väg som är 
tänkt från början.

 Föräldrar i 1 gul

Splittra inte klassen – se till barnens bästa

SPF Göta Älvdalsbyg-
den har haft årsmöte. Kjell 
Hansson, ny ordförande 
i distriktet sedan ett år, 
ledde mötesförhandling-
arna och klubbade snabbt 
igenom dagens ärenden.

Dick Bergström avgick 
på egen begäran ur styrel-
sen och till ny styrelsele-
damot valdes Ove Svens-
son. Kerstin Andersson 
omvaldes som ordförande. 
Styrelsen består förutom 
dessa av vice ordförande 
Gunilla Wallstedt, kassör 
och medlemssekreterare 
Birgitta Karlsson, sekre-
terare Gull-Britt Kihl-
ström, Birgitta Foxér, 
Mats Berglund, Chris-
ter Grönvall och Britt-
Marie Thorén.

Mötet avslutades med 
samkväm varvid SPF-
kören sjöng och Kjell 
Hansson informerade om 
förbundets och distriktets 
arbete. 

Årsmöte hos 
SPF Göta 
Älvdalsbygden

Ove Svensson, ny ledamot 
i SPF Göta Älvdalsbyg-
dens styrelse.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

ÄLVÄNGEN. I lördags 
togs ett vemodigt far-
väl mellan butiksperso-
nal och kunder.

Willys i Älvängen 
stängde dörrarna för 
gott.

– Vi vill verkligen 
tacka alla trogna 
besökare för den tid 
som har varit, säger 
Anna Björkdahl, Anita 
Johansson och Monica 
Folkesson, tre av bu-
tikens verkliga trotjä-
nare.

Det började som Esset, en 
del av Vivo-koncernen, 1995 
och övergick i Axfoods regi 
och blev Willys Hemma 
2002. Anna Björkdahl och 
Anita Johansson har arbetat 
i affären sedan 1996 respek-
tive 1998.

– Det har varit en fan-
tastiskt rolig tid på alla sätt, 
säger Anna som kommer att 
sakna den sociala kontakten 
med kunder och arbetskam-
rater.

– Stämningen har varit 
så gemytlig, både bland oss 
anställda men även ute på 
butiksgolvet och i kassan. 
Många kunder har upplevt 
oss som en glad och person-
lig affär och det är nog det 
bästa betyg man kan få, säger 
Anita.

– En del stamkunder var 

tveksamma när Esset blev 
Willys, men vi kände det som 
en naturlig övergång. Till 
en början var sortimentet 
begränsat, men allt eftersom 
tiden gick fick vi in fler och 
fler produkter. 

Vad har varit ert fram-
gångsrecept under de här 
åren?

– Det är svårt att sätta 
fingret på, men självklart 
har vi haft en prisbild som 
har tilltalat aleborna. Sedan 
hoppas vi att bemötandet 
har spelat roll. Vi har för-
sökt möta alla kunder med 
ett leende och det har varit 
många skratt i butiken under 
årens lopp, berättar Anna.

Från början var tanken 
att Willys skulle flytta in i 
nya Handelsplats Älvängen. 
Förhandlingarna strandade 
dock och Axfood drog sig ur. 

Istället gick erbjudandet till 
Coop, som accepterade vill-
koren.

– Lite synd kan man tycka. 
Jag tror dock att Willys kan 
dyka upp i den här regionen 
igen tids nog, säger Anna.

Av Willys personalstyrka 
i Älvängen är det flera som 
erbjudits jobb i andra Axfoo-
denheter inne i Göteborg.

– Det känns naturligtvis 
lite tråkigt att vi som jobbat 
tillsammans här under så 
många år splittras, men det 
är ju så situationen blir, kon-
staterar Anita.

För de kunder som vill 
fortsätta att handla sina varor 
på Willys finns närmaste 
butiker i Kungälv, Gamlesta-
den och Trollhättan.
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Läs mer på www.vastsvenskapaketet.se

Buss-, spårvagns- och 

pendel  tågstrafiken har blivit 

tätare och andelen resande 

med expressbussarna har 

ökat med 18 procent och 

med pendeltågen 13 procent 

jämfört med slutet av 2012.

Fler busskörfält 
klara under 2013

För att förbättra framkomlig-

heten för kollektivtrafiken i 

centrala Göteborg fortsätter 

arbetet med att färdigställa 

nya busskörfält. 

Längre perronger

Under 2013 fortsätter arbetet 

med att förlänga perronger 

för pendeltåg för att kunna 

ta emot längre tåg med plats 

för fler resande.

Nya 
älvförbindelser

Planeringen av den nya 

Hisingsbron (som ersätter 

Götaälvbron) och Marie holm s-

tunneln fortsätter enligt 

plan.

Utbyggnaden av 
pendelparkeringar 

fortsätter

Att smidigt kunna byta mellan 

bil, cykel, buss, spårvagn 

och tåg är viktigt för att 

kunna skapa en ännu 

att rak tivare kollektivtrafik. 

I Västsvenska paketet ingår 

2 000 nya pendelparkeringar 

för bilar och 2 000 nya för 

cyklar. Flera är redan färdiga 

och arbetet med att hitta 

mark för ytterligare pendel-

park eringar fortsätter.

Kortare restid med 
kollektivtrafiken

De nya busskörfälten längs 

in- och utfartslederna till 

Göteborg har lett till kortare 

och pålitligare restider under 

högtrafik. Tillsammans med 

bättre trafik- och restids-

information har det blivit 

lättare att planera sin resa 

med större träffsäkerhet än 

tidigare. 

Den 1 januari infördes 

trängsel skatt i Göteborg. 

Syftet med trängsel skatten 

är att öka framkomligheten, 

förbättra miljön och att  

delfinansiera Västsvenska 

paketet. Ett attraktivt, 

hållbart och växande 

Västsverige är målet.

Nu har de första effekterna 

av trängsel  skatten och 

kollektivtrafiksatsningarna 

redovisats. Mindre trängsel 

på infarts lederna, kortare 

restider samt fler som väljer 

att resa med kollektivtrafik, 

är några av effekterna.

18 procent 
 färre bilar

Sedan trängselskatten in-

fördes har nästan var femte 

bilresa försvunnit genom 

betalstationerna under 

hög trafik. På infartslederna 

minskade trafiken med i 

genomsnitt 8 procent vilket 

gett kortare och säkrare 

restider. Störst förändringar 

syns på E6 norr från Kungälv 

mot Göteborg där restiden 

nästan halverats sedan 

trängselskatten infördes. En 

av anledningarna är att fler 

reser kollektivt. På några vägar 

har trafiken ökat. Det gäller 

bland annat Landvetter vägen 

och Jord fallsbron.

En månad med trängselskatt

Kortare restider och bättre 
framkomlighet på infartslederna

Anna Björkdahl och Anita Johansson vill på hela personalstyrkans vägnar tacka alla trogna 
kunder för den tid som varit. I lördags stängde Willys Hemma i Älvängen.

Ett vemodigt farväl
– Willys i Älvängen har stängt

Väg 1972 Starrkärrsvägen,
Kronogårdens exploateringsområde,
Ale kommun
Vägplanen innehåller förslag på ombyggnad av två
korsningar längs med väg 1972 Starrkärrsvägen,
Kronogårdens exploateringsområde i Älvängen.

Granskningstid: 14 mars-4 april 2013.

Plats: 
● Trafikverket, Kruthusgatan 17, Göteborg.
● Kommunhuset i Alafors, Ledetvägen 6, Alafors

(expeditionstider: mån-tor kl. 08.00-16.00 och fre
kl. 08.00-15.30).

● Delar av handlingarna finns även på
www.trafikverket.se/projekt, se Västra Götaland.

Vägplanen omfattar indragning av väg från allmänt
underhåll.

Synpunkter: Dina synpunkter ska ha kommit till
Trafikverket, Ärendemottagningen, Region Väst, Box
810, 781 28 Borlänge eller trafikverket@trafikverket.se
senast den 8 april 2013. Märk synpunkterna med
TRV 2012/84909.

Mer information: Malin Arvidsson, projektledare,
070-693 74 82 eller malin.arvidsson@trafikverket.se.

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt

långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

www.trafikverket.se

Granskning av vägplan

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Under Margareta Pers-
sons ledning besökte 36 
medlemmar GöteborgsOpe-
ran. Bakom kulisserna gui-
dades de av Rolf Nilsson, 
som är en verklig trotjänare 
i huset. Ja han var med redan 
på Storans tid. Han är en 
fantastisk berättare och del-
tagarna njöt i stora drag. De 
fick också se kostymskräd-
darna i full aktion.

Nästa evenemang är ett 
besök på Sveriges Television 
på Eriksberg den 19 mars. 
Jan-Erik Alfredsson guidar. 
Man kan ta emot ett 20-tal 
personer så först till kvarn.

Den 17 mars startar de 
planerade fredagsvandring-
arna med att vi går i Bohus.

Lennart Mattsson

SPF Alebygden 
på Operan



SKEPPLANDA. Ett 
namnbyte är i antå-
gande.

Den offentliga pri-
märvården blir Närhäl-
san.

15 april byts skyl-
tarna ut på alla offent-
liga enheter, däribland 
Älvängen/Skepplanda 
Vårdcentral.

Vid årsskiftet 2012 skedde 
en omorganisation där den 
offentliga primärvårdens fem 
förvaltningar blev till en.

– Primärvården är en 
vårdnivå och därför beslu-
tades det om att den offent-
liga vården behövde ha ett 
gemensamt namn. Under-
sökningar och fokusgrup-
per har legat till grund för 
det namn som vann gehör, 
nämligen Närhälsan, berät-
tar Eva Herlenius, verk-
samhetschef för Älvängen/
Skepplanda Vårdcentral.

– Vi kommer att uppmärk-
samma namnbytet den aktu-
ella dagen genom att bjuda 
våra besökare i Älvängen 
och Skepplanda på kaffe och 
tårta, förklarar Eva.

Efter ett par tuffa år med 
många flyktade patienter 
har Älvängen/Skepplanda 
Vårdcentral lyckats bromsa 
tappet. Eva Herlenius och 
hennes kollegor jobbar 
ständigt med förbättringsåt-
gärder och att öka tillgäng-

ligheten för sina patienter i 
Älvängen och Skepplanda.

– Det känns som om att 
vi har kommit en bra bit på 
väg. Drop in som vi erbjuder 
i Älvängen varje vardags-
morgon är väldigt uppskat-
tat. Nu har vi också kommit 
igång med Seniorhälsan, 
vilket innebär att alla listade 
patienter som fyller 65, 70, 
75 och 80 år blir kallade till 
ett hälsosamtal. Distrikts-
sköterskorna Lise Söder-
lind och Lene Strandberg 
är de hos oss som ansvarar 
för denna del, förklarar Eva 
Herlenius.

Hur ska ni få fler att lista 
sig på Älvängen/Skepp-
landa Vårdcentral?

– Genom att erbjuda en 
bra verksamhet, det finns 
inget annat. Tillgänglighe-
ten är det som betyder något 
för patienterna, de vill ha en 
läkartid när de ringer och det 
önskemålet ska vi försöka 
svara upp till.

Eva Herlenius är inbju-
den på ortsutvecklingsmö-
tena i Alvhem, Hålanda och 
Skepplanda för att informera 
om den utveckling som skett 
av verksamheten på senare 
tid.

– Jättepositivt! Jag ges 
möjligheten att träffa orts-
borna och berätta om var i 
utvecklingen vi befinner oss 
och i gengäld kan mötesdel-
tagarna ta chansen och ställa 

frågor direkt till mig, avslu-
tar Eva Herlenius.
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Den offentliga primärvården 
blir Närhälsan

peabbostad.se

Vi har ett stort utbud av nybyggda bostäder i Ale, Nödinge. 

bostad om att hitta rätt tidpunkt. Så när passar det dig?

VÄLKOMMEN PÅ VISNING 17 MARS
Läs mer om ditt nya hem på peabbostad.se

När passar ett 
nytt hem ditt liv?

Nära till badplatser och friluftsliv

Ale, Nödinge, Östra Ängarne - Villor
Välplanerade och moderna villor i olika storlekar. 
Service, skolor och köpcentrum i närområdet.
Visning: kl. 11-13 på Mejerivägen
Kontakt: Daniel Folke, tel. 0733-37 30 93, 
daniel.folke@peab.se

Ale, Nödinge, Brf Östra Ängarne - Radhus
Yteffektiva och prisvärda radhus i barnvänliga
kvarter. Endast 20 min med bil till Göteborg.
Visning: kl. 11-13 på Mejerivägen
Kontakt: Daniel Folke, tel. 0733-37 30 93, 
daniel.folke@peab.se

Ale, Nödinge, Brf Aleäng
Perfekt läge i natursköna Ale, njut av småstads-
idyllen samtidigt som du har nära till citypulsen.
Visning: kl. 11-13 på Torkels Kulle, Backa Säteri
Kontakt: Claes Hellström, tel. 0707-14 80 50,
claes.hellstrom@lansfast.se

Eva Herlenius, verksamhetschef för Älvängen/Skepplanda 
Vårdcentral som inom kort byter namn till Närhälsan.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Visning av tjärverk. Kurt Flodin, en av eldsjälarna, i Fören-
ingen Bevara Repslagarbanan berättade historien om det 
gamla tjärverket för de norska besökarna.

Repslagarmuseet får 
behålla gåvan från Halden
ÄLVÄNGEN. I augusti 
2008 överlämnade 
den norska repslagaren 
Ola Mathiesen en gåva 
till Repslagarmuseet i 
Älvängen.

Kronhjulet är en 
modell från repslagar-
banan utanför Halden.

I dagarna stod det 
också klart att Repsla-
garmuseet får behålla 
gåvan.

Att en gåva blir kvar i mot-
tagarens ägo är förvisso van-
ligt, men då Ola Mathiesen 
från sjuksängen låtit meddela 
att han helst skulle vilja se sitt 
kronhjul återföras till Norge 
hade Repslagarmuseet beslu-
tat att så skulle ske.

– Det kändes rätt om det 
nu var Olas sista önskan. Han 
har ändå betytt mycket för 
oss, säger Kurt Flodin som 
dock fick en glad överrask-
ning.

I onsdags gästades banan 
av tre norska författare som 
har i uppgift att i en hem-
bygdsbok skriva om Chris-
tian Norlemanns Repsla-
garbana vid Halden. För att 
förstå hantverket reste Ole 
P Hagen, James Ronald 
Archer och Jens Bakke till 
Älvängen för att med egna 
ögon bevittna äkta repslag-
ning.

– Det finns inga som bättre 
kan beskriva detta hantverk 
än repslagarna i Älvängen, 
därför är vi här och vi är väl-
digt imponerade av vad vi har 
fått se idag, sa Ole P Hagen 
till lokaltidningen.

Samtidigt berättade de att 
Kronhjulet från Ola Mathie-
sen absolut inte ska lämnas 
tillbaka.

– Nej, det är ett missför-
stånd. Ola är sjuk, men vi vet 
att han vill att det ska bli kvar 
här.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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ingen Bevara Repslagarbanan berättade historien om det 
gamla tjärverket för de norska besökarna.
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Ola Mathiesen en gåva 
till Repslagarmuseet i 
Älvängen.

Kronhjulet är en 
modell från repslagar-
banan utanför Halden.

I dagarna stod det 
också klart att Repsla-
garmuseet får behålla 
gåvan.

Att en gåva blir kvar i mot-
tagarens ägo är förvisso van-
ligt, men då Ola Mathiesen 
från sjuksängen låtit meddela 
att han helst skulle vilja se sitt 
kronhjul återföras till Norge 
hade Repslagarmuseet beslu-
tat att så skulle ske.

– Det kändes rätt om det 
nu var Olas sista önskan. Han 
har ändå betytt mycket för 
oss, säger Kurt Flodin som 
dock fick en glad överrask-
ning.

I onsdags gästades banan 
av tre norska författare som 
har i uppgift att i en hem-
bygdsbok skriva om Chris-
tian Norlemanns Repsla-
garbana vid Halden. För att 
förstå hantverket reste Ole 
P Hagen, James Ronald 
Archer och Jens Bakke till 
Älvängen för att med egna 
ögon bevittna äkta repslag-
ning.

– Det finns inga som bättre 
kan beskriva detta hantverk 
än repslagarna i Älvängen, 
därför är vi här och vi är väl-
digt imponerade av vad vi har 
fått se idag, sa Ole P Hagen 
till lokaltidningen.

Samtidigt berättade de att 
Kronhjulet från Ola Mathie-
sen absolut inte ska lämnas 
tillbaka.

– Nej, det är ett missför-
stånd. Ola är sjuk, men vi vet 
att han vill att det ska bli kvar 
här.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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SURTE. En hjärtstar-
tare fi nns nu installe-
rad på Coop i Surte.

Det har blivit verk-
lighet tack vare Ale 
Rotary.

– Vi har donerat den 
till Ales medborgare 
och valt att placera den 
här i matbutiken, säger 
Leif Axelsson, presi-
dent i Ale Rotary.

Hjärtstartare, så kallade 
defibrillatorer, finns på flera 
platser i kommunen, bland 
annat på Ica Supermarket i 
Älvängen och Ica Kvantum 
Ale Torg. Den södra kom-
mundelen har emellertid 
varit en svart fläck på kartan 
– fram till nu.

– Det är orsaken till varför 
vi valde just Surte. Att det 
blev Coop beror på att till-
gängligheten är väldigt god, 
generösa öppettider och att 
här rör sig mycket folk, säger 
Leif Axelsson. 

Varje år drabbas 10 
000-15 000 personer i Sve-
rige av plötsligt hjärtstopp. 
Plötsligt hjärtstopp innebär 
att en person plötsligt kol-
lapsar på grund av att hjärtat 
stannar utan förvarning. Vid 
hjärtstopp är tiden kritisk. 
Regeln är att direkt ge hjärt-
lungräddning och sedan 
starta hjärtat med en defibril-
lator.

– Ett fantastiskt bra ini-
tiativ av Ale Rotary som vi 
naturligtvis välkomnar med 
öppna armar, säger Jesper 
Andersson, butikschef på 
Coop i Surte.

I måndags kväll över-
lämnades hjärtstartaren och 
samtidigt genomgick Coops 
personal, tillsammans med 
Rotarys medlemmar, en 
utbildning via Civilförsvars-
förbundets försorg. Delta-
garna fick lära sig hur appa-
raten fungerar och samtidigt 
friska upp sina kunskaper i 
hjärt-lungräddning.

– Hjärtstartaren är väldigt 
lätt att använda och den ger 
hela tiden instruktioner om 
nästa steg i processen, säger 
Jesper Andersson.  

Hjärt-lungräddning ges 
för att ”hålla igång hjärtat” 
inför defibrillering. Det 
gäller att snabbt undersöka 
den medvetslösa personen 
genom att kontrollera med-
vetande, andning och puls. 
Både nationella och inter-
nationella riktlinjer rekom-
menderar att hjärt-lungrädd-
ning påbörjas inom en minut 
efter hjärtstoppet och att 
hjärtstartare sätts in inom 
fem minuter. Om dessa kri-
terier uppfylls kan mellan 50 
och 75 procent av de drab-
bade räddas till livet.

– Vi fick en väldigt bra 
utbildning av Hans Gran-
kvist från Civilförsvarsför-
bundet. Han menade att varje 
moment i metoden för hjärt-
lungräddning inte behöver 
vara exakt rätt utfört, huvud-

saken är att man gör något 
för den person som drabbats 
av plötsligt hjärtstopp, säger 
Leif Axelsson. 

H j ä r t - l u n g r ä d d n i n g 
består av två moment – dels 
hjärtkompressioner som 
ges med händerna och som 

hjälper det syresatta blodet 
att cirkulera i kroppen, dels 
mun mot mun-metoden 
där man blåser in luft i den 
medvetslöses lungor. Hjärt-
lungräddning återstartar 
inte hjärtat, men ser till att 
blodet syresätts och cirkula-

tionen upprätthålls i krop-
pen i väntan på defibrillering 
(hjärtstartare).

Hjärtstartare installerad på Coop i Surte
– En donation av Ale Rotary

Ale Rotary har donerat en hjärtstartare till kommuninvånarna som man valt att placera på 
Coop i Surte. Här ses Rotarys president Leif Axelsson tillsammans med Coops butikschef 
Jesper Andersson.  

I SURTE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

SPF Alebygden har haft 
ett flertal kurser i vinkun-
skap. Nu var det dags att lära 
sig mer om ost. Owe Daf-
gård hade engagerat David 
Andelius även kallad “Ost-
David” som lärare. 25 med-

lemmar fick en givande lek-
tion. Man fick prova ett stort 
antal ostar som alla smakade 
fantastiskt gott. Priset kanske 
skrämmer många, men man 
behöver å andra sidan inte så 
mycket. En liten bit ost till ett 

passande vin smakar ljuvligt.
De som har fått ett rabatt-

vykort till Ica Kvantum, 
Nödinge, denna månad har 
också fått en inbjudan till en 
ostprovning på Ale gymna-
sium den 19 mars.

De SPF-medlemmar som 
vill lära sig mer om vin har en 
chans den 17 april. Vårfesten 
är den 19 april.

Lennart Mattsson

David Andelius, även kallad 
“Ost-David”, ger SPF-medlem-
marna en lektion i ost och vin.

SPF Alebygden utbildar sig i ost och vin

www.aleel.se | 0303-33 24 00 | info@aleel.se
Lunnavägen 2, Box 3004, 449 14 Alfors 

Gilla oss på 
Facebook

Vad sägs om

EL TILL 
INKÖPSPRIS?
Vill du ha ett rörligt elpris utan påslag på el och elcertifi kat? 
Det fi xar vi!  För 55 kr/månad handlar vi el och elcertifi kat till Dig! 

Förbrukar Du mindre än 20 000 kWh per år kan Du köpa El till 
inköpspris.  Besök vår hemsida www.aleel.se/elavtal eller 
kontakta vår kundservice på 0303-33 24 00 så hjälper vi Dig!

www.aleel.se



alekuriren  |   nummer 10  |   vecka 11  |   201310

NÖDINGE. Alebandet 
Backlights är vidare 
till semifi nal i Sveriges 
största musiktävling 
Emergenza.

I tisdags mötte de 
media och blev bland 
annat intervjuade av 
Frida Schneider och Se-
bastian Rissanen från 
Mediaverkstaden, inom 
daglig verksamhet.

Backlights var ett av sju band 
som gick till final i Alerocken, 
där de hamnade på en delad 
andraplats efter segraren 
Caveman meets fire, som får 
spela på Festivalborg. 

Andrapriset bestod av att 
få spela in två låtar i Ale gym-
nasiums studio, vilket var ett 
pris så gott som något.

Nu har de siktet inställt 
på att komma så långt det 
är möjligt i Sveriges största 
musiktävling Emergenza. 
De är vidare till den regio-
nala semifinalen som går av 
stapeln på Sticky Fingers i 
Göteborg den 10 april. Går 
de vidare har de chans att 
få representera Göteborg i 
riksfinalen mot Stockholm 
och Malmö. Därifrån går 
man sedan vidare till en 
nordisk final. I de första del-
tävlingarna röstar publiken 
fram bandet och i regionfi-
nalen bjuds en jury in. 

– Det är ett bra sätt att 
synas på. Folk i branschen 
kollar in tävlingen för att 

hitta nya band, säger Sebas-
tian Nordberg.

Givande arbete
Med anledning av Backlights 
framgångar blev bandet i 
tisdags intervjuade av Frida 
Schneider och Sebastian Ris-
sanen från Mediaverkstaden, 
inom daglig verksamhet. 

Artikeln som Frida skri-
ver och bilderna som tas av 
Sebastian ska läggas upp på 
Vaknas hemsida. 

De båda kommer även att 
vara på plats på Festivalborg 
och rapportera om kvällen.

– Jag hoppas på att få 
intervjua de största artis-
terna, säger Frida, som 
tycker mycket om sitt arbete 
som reporter. 

Hon har själv ett stort 
musikintresse och har även 
skrivit egna låtar.

– Det ligger lite på is nu, 
men jag vill gärna ta upp det 
igen, säger hon.

Mediaverkstaden ligger 
under Arbetsmarknadsen-
heten – AME och innefattar 
både sysselsättning och trä-
ning inför vidare arbete. 

Medarbetarna, eller 
arbetstagarna, arbetar med 
olika saker inom media – allt 
från artiklar på Vaknas hem-
sida till deras egen tidning 
Mötet. 

Vidare till semifi nal i musiktävlingen Emergenza. Alebandet Backlights, som består av Emil 
Carlsson, trummor, Sebastian Nordberg, sång och rytmgitarr, Fredrik Milder, bas och Jo-
nathan Olsson, leed-gitarr, intervjuades av Mediaverkstadens Sebastian Rissanen och Frida 
Schneider.

Backligts tävlar i Emergenza

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

Kungälv goes

Garageförsäljning

5 års jubileum

Lördag 16 mars kl. 10.00 -14.00
Klocktornets P-hus, Kungälv

Speakers 
Corner

Zumba

STREETMARKET

Claes änglar

EldshowImprovisationsteater 

Pop & rockmusik

DJ VÄLKOMMEN

WELCOME

STREETFOOD

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

PRO i Nödinge, hade sitt 
årsmöte fredagen den 8 mars 
2013. Till årsmötet kom mer 
än 25 % av våra medlem-
mar, vilket naturligtvis vår 
ordförande Harry Fischer 
tacksamt noterade. Därefter 
tändes 15 ljus och en tyst 
minut hölls, för hedrande av 
under året bortgångna med-
lemmar. Efter det spelades 
”Vi ska gå genom tysta skyar” 
av Dan Andersson.

Utöver sedvanliga mötes-
ritualer, vill vi framföra ett 
tack till Inga-Lill Anders-
son som gav en givande 
information om tillståndet i 
vår kommun och även åtog 
sig att vara ordförande för 
årsmötet. Hennes medver-
kan uppskattades mycket av 
mötesdeltagarna.

Ett stort tack för sina 

insatser framfördes till Stig 
Alfredsson som alltid stäl-
ler upp med stämningsfull 
musik i alla lägen och är en 
stor tillgång i vår förening. 

Hans Hellman informe-
rade om vad KPR har för 
betydelse för medlemmarna 
och anförde flera frågor som 
haft och har betydelse för 
vad som hänt och händer i 
Ale kommun.

Ordförande överläm-
nade blommor till ett antal 
jubilarer. Mötet avslutades 
med gemensam måltid och 
kaffe. Under måndagen efter 
mötet var det flera medlem-
mar som tackade för ett 
givande och trevligt möte 

Mötesdeltagare
Rune Dahl

Årsmöte hos PRO Nödinge
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Mötesdeltagare
Rune Dahl

Årsmöte hos PRO Nödinge
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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  
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Lena 
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Johansson

Johanna 
Hansson
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Sanna  
Markström
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Kjellberg
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Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson
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Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!

Härligt gavelradhus i populära 
Backa Säteri!

Nu kan vi erbjuda ett gavelradhus i populära Backa Säteri i 
Nödinge. Välkommen till ett mycket smakfullt radhus med 
vackra färgval genomgående. Idag med tre sovrum och 
två badrum. Härlig utsida genom att det är en gavel. Extra 
friggebod och carport med förråd. Måste ses! 116 kvm. 

Pris 2.990.000:- som utgångspris. 
Ring för bokad visning 17/3 och 19/3.
Adress Patron Ahlmanns Allé 13. 

Väldisponerad villa!

Med ett mycket bra läge i södra delen av Surte 
erbjuder vi denna otroligt väldisponerade villa. Villan är 
genomgående i mycket gott skick och erbjuder lyx såsom 
pool och helkaklade våtutrymmen. Härlig utemiljö

det under 10 min in till Gbg city. Välkommen! 152 kvm. 

Pris 3.300.000:- som utgångspris. Bokade 
visningar.

Nödinge
Surte

 

Se gärna våra 
samtliga 44 objekt 

på vår hemsida!

www.axelssonsfast.se

Besök hemsidan 

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

gång i Ale/Lilla Edet. 

och en i Alafors!

Hemsida snabbt, 
enkelt, prisvärt!

Att skaffa hemsida idag behöver varken 
vara svårt, dyrt eller tidskrävande
En väl utformad hemsida är ett av de absolut 
effektivaste sätten att nå kunder och leverantörer.
Slipp allt krångel, onödiga utgifter och bortkastad tid.
Låt oss på Alekuriren hjälpa dig med din 
marknadsföring på nätet så kan du ägna dig åt annat…

Ring oss gärna om du vill veta mer:

0303-333 734
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Kontakta:

LaSSe Brukarstödcenter™
Vestagatan 2, 416 64 Göteborg

Tfn 031-84 18 50
www.lassekoop.se

Här fi nns kunskap och erfarenhet för 
dig med funktionsnedsättning

Vi hjälper dig med:

• Rättigheter • Överklaganden 
• Ansökningar • Stödsamtal

Gratis om du bor i Västra Götaland

Läs mer på 
www.a-hus.se

”Vårfest” för hela familjen i vårt visningshus villa Anneberg på Husknuten
Vi bjuder på korv och fi ka, barnen får chansen att testa på ponnyridning eller prova 
lyckan i vår fi skdamm. Ni får också möjlighet att träffa våra duktiga säljare, arkitekt, 
bankrepresentanter, trädgårdsarkitekter och inspireras i vårt fi na visningshus. 

Adress: Frölunda Smedjeg. 4, V. Frölunda
Tid: Lördag och söndag 16-17 mars kl. 12-15

Tel: 031-83 45 30

Villavisning villa Hasseludden
I Kungsbacka visar vi vår omtyckta villa 
Hasseludden, ett modernt hus med
klassiska former.

Adress: Västra Bäckvägen 11, Vallda
Tid: Söndag 17 mars kl. 12-15

Tel: 0300-67 30 06

VÅRFEST FÖR HELA
FAMILJEN 16-17 MARS

Din lokala husleverantör

Vinn

Lisebergskort

till hela

familjen

NÖDINGE. Den årliga 
bytesmarknaden för 
barnartiklar är en 
chans att bli av med 
gammalt, köpa billigt 
och samtidigt hjälpa 
behövande barn.

Helgen den 23-24 
mars har det blivit 
dags för en shopping-
dag som alla vinner på.

Till hösten firar bytesmark-
naden för barnartiklar 10 
år och genom åren har man 
vuxit ur många lokaler runt 
om i Ale. 

Helgen den 22-23 mars 
förvandlas Ale gymnasiums 
matsal till en jättelik lopp-
marknad och arrangören 
Hanna Settergren och 
hennes medhjälpare står 
inför ett hästjobb.

– Alla saker prissätts av 
säljaren och på prislappen 
skrivs även ett nummer som 

talar om vem säljaren är. 
Sedan sorterar vi upp sakerna 
och sköter all försäljning. 
Efteråt ska lapparna sorte-
ras och säljarna får komma 
och hämta sina pengar. Det 
som inte blivit sålt kan man 
antingen ta med sig hem igen 
eller skänka bort. 

Alla överblivna saker går 
oavkortat till Slättmissio-
nens hjälpande hand, som 
förmedlar dem helt utan 
mellanhänder till byar och 
barnhem i Moldavien och 
Vitryssland. 

– Förra året packade vi 60 
fulla sopsäckar med kläder 
plus ett par cyklar, barnvag-
nar och annat. Det fina är 
att alla är vinnare. Man kan 
fynda billigt och passa på att 
bli av med gamla saker sam-
tidigt som man skänker till 
bättre behövande. 

JOHANNA ROOS

Hanna Settergren hälsar välkommen att sälja, fynda och 
hjälpa.

Kön ringlade sig utanför Ale gymnasiums matsal i fjol.

60 fulla sopsäckar med överblivna kläder skänktes förra året till behövande i Moldavien och Vitryssland.

– Bytesmarknad som alla vinner på

Välgörande 
shopping
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lansforsakringar.se/alvsborg

Bli Guldkund
spara 1000-lappar.
Enkelt och lönsamt.

Ring oss på 0303-33 16 30

ALAFORS. Hasaloppet 
har avgjorts i både regn 
och snöyra.

I år var förutsätt-
ningarna i det närmas-
te perfekta.

Aningen kylslaget 
kanske, men barnen 
från Mor Annas För-
skola såg till att hasa 
sig varma.

Hasaloppet är en klassiker 
som arrangeras i Furulunds-
skogen och har så gjorts 
under en lång följd av år.

– En av årets verkliga 
höjdpunkter, säger Linda 
Skånberg, förskollärare och 
tillika initiativtagare till eve-
nemanget.

Eftersom Furulundsspå-
ret ändrat utformning skilde 
sig årets slinga en aning från 

tidigare års upplagor. Ett par 
så kallade förhasare fick visa 
vägen för sina kamrater.

Mungiporna pekade uppåt 
på samtliga deltagare. En bit 
in i loppet bjöds det, precis 
som i det riktiga Vasaloppet, 
på blåbärssoppa. Med lite 

extra energipåfyllning var 
det sedan enkelt att klara av 
den resterande biten in mot 
mål.

Efter avslutat dagsverk 
förärades alla förskolebarn 
en medalj.

JONAS ANDERSSON

TRÄNING 
FÖR ALLA!

ALLA AKTIVITETER

299KR/MÅN

GÄLLER PÅ 3 KLUBBAR I ALE

Riktpris 550kr

BONUSPAKET INGÅR Värde 2306kr

Väska, vattenflaska, 5 give away- 
card, handduk, sol- och 
massagekort, respass.

kr

VÄLKOMMEN TILL VÅR GOA KLUBB!

Vill du gå ner i vikt?
Boka för gratis infoträff!

VIKTCENTER

W
W
W
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RT
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FE
.S
E

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 STC 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

Mungiporna uppåt när Hasaloppet avgjordes
Deltagarna i Hasaloppet på väg mot vätskekontrollen.

Blåbärssoppan smakade gott tyckte de allra fl esta.
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Familjen Merstrand etable-
rade sig i Ale som ägare till 
Backa Säteri, men driver 
numera golfrestaurangen 
på Kungsgården i Alvhem. 
Som ett komplement till det 
har Kaj Merstrand nappat på 
erbjudandet att sätta Pappas 
Matkasse och Matomaten på 
kartan, i första hand i Göte-
borgsområdet.

– Det handlar om att få 
färdiglagad mat levererad till 
dörren och då pratar vi inte 
halvfabrikat. Till skillnad 
från en traditionell matkasse, 
som är fylld med råvaror och 
som grundar sig på att man 
lagar sin mat själv, så tar vi 
utvecklingen ett steg längre. 
Problemet i dagens stressiga 
samhälle är att familjer inte 
alltid hinner laga mat, säger 
Kaj Merstrand och fortsätter:

– Våra produkter ska inte 
förknippas med frysta por-
tionsförpackningar som finns 
att köpa i livsmedelsbutiken. 
Vi erbjuder kylda vakuumför-
packade portioner med hus-
manskost på menyn. Det är 
utmärkt komplement de dagar 

då man inte hinner laga mat.
Konceptet har blivit en 

succé i Norrland och har 
även implementerats i Stock-
holmsregionen. Västsverige 
är nästa marknad att ta sig an.

– Pappas Matkasse är varu-
märket som används i mark-
nadsföringen till privatkunder, 
Matomaten är begreppet som 
omfattar företagen. Vi instal-
lerar en kyl med betalnings-
terminal på arbetsplatsen och 
sedan fyller vi på med färdig-
rätter, mellanmål och drycker 
i den omfattning som företa-
garen önskar, säger Kaj.

– Matomatens styrka är till-
gänglighet och bekvämlighet, 
så att personalen kan äta regel-
bundet även om det är stress-
sigt på jobbet.

Klart är också att Dennis 
Merstrand, kökschef på 
Kungsgården, kommer att 
vara med i produktutveck-
lingen av de kylda maträtterna 
tillsammans med tv-kocken 
Erik Brännström, känd som 
”Den vilda kocken”.

– Det känns väldigt posi-
tivt att Dennis blir en del 

av projektet. Dennis och 
Eriks gemensamma kompe-
tens borgar för kvalitet rakt 
igenom, säger Kaj.

Kommer tillagningen att 
ske i Ale?

– Inte inledningsvis utan 
tillverkningen sker av kockar i 
Robertsfors kommun. På sikt 
är emellertid tanken att eta-
blera ett kök i södra Sverige 
också.

Vad består menyn av?
– Den varierar och är dess-

utom säsongsbetonad. Som 
exempel kan nämnas den 
gångna veckan då portionerna 
bestått av ris och kyckling, 
porterstek och ugnsgratinerad 
falukorv för att ge några exem-
pel. Ett omdöme som ofta 
återkommer från vår testpanel 
är att vi lyckas hitta smakerna 
i maten. Det är viktigt och en 
stor skillnad mot frysta portio-
ner som brukar vara neutrala i 
smaken.

Har du hunnit besöka 
några Aleföretag ännu?

– Jag ligger precis i start-
groparna, väntar på broschyr-
material bland annat. Jag 
har hunnit bekanta mig med 
några av mina medarbetare på 
en konferens i Stockholm och 
jag är full av iver över att få 
komma ut och presentera vårt 
unika koncept, avslutar Kaj 
Merstrand. 

JONAS ANDERSSON

Kaj ska lansera Matomaten
Kaj Merstrand har nappat på 

erbjudandet att lansera Pappas Mat-
kasse och Matomaten runtom 

i Västsverige.

NÖDINGE. Kaj Merstrand har genom sitt företag 
Kub Kök & Catering inlett ett samarbete med ett 
norrländskt företag.

Den i Ale välkände krögaren ska lansera Pappas 
Matkasse och Matomaten i Västsverige.

– Jag tror stenhårt på det här konceptet, säger 
Kaj till lokaltidningen.

VILKEN ÄR DIN FAVORIT?
Nu har du tillfälle till en riktigt bra affär på en ny Volvo. Dessutom 
slipper du vänta på din nya bil. Den står här och väntar på dig. 
Välkommen!

STENDAHLSBIL.SE 
Volvo modellår 2013: Förbr. l/100 km bl. körn: 3,6 – 10,7. CO2 g/km: 94 – 249 (V40 D2 – XC60 T6 AWD). Miljöklass Euro 5.

Volvo S60 D2 s/s (115 hk, Diesel) 
Savile gråmet, MZZ207. Momentum, Volvo on Call
Ord. 306.100:- Nu 281.600:- 

Volvo S60 D4 S/S Aut (163 hk, Diesel) 
Caspian blåmet, BGU863. Momentum, Teknikpkt
Ord. 373.000:- Nu 295.000:-

Volvo V40 CC D3 s/s Aut (150 hk, Diesel) 
Silvermet, BCY626. Summum, Intro-pkt, Volvo on Call
Ord. 377.800:- Nu 347.600:- 

Volvo V40 D4 s/s (177 hk, Diesel) 
Electric Silvermet, KWL343, R-design, Intro-pkt, Volvo on Call
Ord. 383.400:- Nu 352.700:- 
 
Volvo V60 D2 s/s (115 hk, Diesel) 
Silvermet, NFW559, Nordic, High Perf 5”
Ord. 262.000:- Nu 247.900:-

Volvo V60 D4 s/s (163 hk, Diesel) 
Ice vit, HFG731, Dynamic edt, Volvo on Call
Ord. 316.800:- Nu 295.000:- 

Volvo V70 II D4  s/s (163 hk, Diesel) 
Svartmet, MLT690, Dynamic edt, Volvo on Call
Ord. 346.900:- Nu 319.900:- 

Volvo V70 II D4 Awd Aut (163 hk, Diesel) 
Silvermet, CHT240, Dynamic edt, Vinterpkt, Volvo on Call
Ord. 365.300:- Nu 339.000:-

Volvo V70II D4 Awd Aut (163 hk, Diesel) 
Silvermet, EJJ614, Dynamic edt, Volvo on Call
Ord. 377.420:- Nu 339.900:- 
 
Volvo V70 II D4 s/s Aut (163 hk, Diesel) 
Caspian Blåmet, ETX450, Dynamic Edt, Volvo on Call
Ord. 364.500:- Nu 335.000:-

Volvo XC90 D5 Awd Aut 7-sits (200 hk, Diesel) 
Svartmet, MZL364, R-design, Volvo on Call
Ord. 507.100:- Nu 469.900:- 

Volvo C70II D4 Aut (177 hk, Diesel) 
Svartmet, Exclusivepkt, Volvo on Call, Inscription
Ord. 476.900:- Nu 439.500:- 

VINTERHJUL
PÅ KÖPET.

VINTERHJUL PÅ KÖPET.
Vi bjuder på vinterhjul på Volvo Original aluminiumfälg till 
alla nya Volvo! Värde cirka 12.000:- (Gäller ej Nordic.)

DRAGKROK UTAN KOSTNAD.
Alla nya Volvo XC60, XC70 och XC90 får fast dragkrok 
och vinterhjul. (Värde totalt, 19.700-24.100:-)  

Gäller nya Volvo modellår 2013  t.o.m. 13-03-25.

Lilla Edet
Brovägen 20
0520-49 40 90

Stenungsund
Munkerödsvägen 3A
0303-360 330 Vard 09.00-18.00 I Lörd 10.00-14.00

www.stendahlsbil.se

Tisdag 19 mars, kl 18.00 
Medborgarhuset, Alafors 

Entré 60:-

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

Varmt välkomna!

GALNA FISKEHISTORIER – VACKRA BILDER
SPÄNNANDE FILMKLIPP – FILMSIGNERING  

Allt överskott från kvällen går till 
fiskevård och ungdomsaktiviteter.

FISKEÄVENTYR
NYTT FÖREDRAG!
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www.stendahlsbil.se

Tisdag 19 mars, kl 18.00 
Medborgarhuset, Alafors 

Entré 60:-

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

Varmt välkomna!

GALNA FISKEHISTORIER – VACKRA BILDER
SPÄNNANDE FILMKLIPP – FILMSIGNERING  

Allt överskott från kvällen går till 
fiskevård och ungdomsaktiviteter.

FISKEÄVENTYR
NYTT FÖREDRAG!



NÖDINGE. Ett samar-
bete som inte fungerar.

Så beskriver Ulf Run-
marker, Nödinge Golf 
AB, relationen med den 
ideella golfklubben.

– Vill man inte sam-
arbeta så är det svårt, 
kontrar Börje Hermans-
son, kassör i Nödinge 
Golfklubb.

I veckan fick medlemmarna 
i Nödinge GK besked om 
att föreningen inte lyckats 
komma överens med Ulf 
Runmarker och Nödinge 
Golf AB om ett nytt så kallat 
nyttjanderättsavtal. Avta-
let reglerar vilka rättigheter 
och skyldigheter föreningen 
har vad gäller golfbanan på 
Backa Säteri. Det handlar 
bland annat om tävlingar, 
ungdomsverksamhet och hur 
sponsorintäkter ska fördelas.

I december 2011 sade 
Nödinge Golf AB upp avta-
let som löpte ut 31 december 
2012. Sedan dess har par-
terna haft flera möten för 
att försöka komma överens 
om ett nytt avtal. Golfklub-
ben trodde att de mer eller 
mindre var överens när de 
skildes åt efter ett möte 30 
januari i år.

– Ulf sa att det bara åter-
stod formaliteter och dessa 
kunde vi ta via mejl, men 
sen hörde vi inte ett ljud. 

Vi skickade flera påminnel-
ser och fick till sist ett mejl 
med fem nya punkter. Nu 
ville han bara skriva ett kor-
tare kontrakt på tio månader, 
vilket vi inte tyckte kändes 
seriöst, berättar Börje Her-
mansson som menar att sty-
relsen har försökt försvara 
medlemmarnas intressen.

Ulf Runmarker säger att 
det är föreningens fel att det 
idag inte finns något under-
tecknat avtal.

Avbröt förhandlingarna
– De avbröt förhandlingarna 
och skrev att de inte tänker 
skriva på avtalet. Kanske lika 
bra det. Samarbetet har inte 
fungerat de senaste två åren. 
Det fungerade så länge Jan-
Erik Olsson höll i klubban, 
sedan han lämnade har det 
inte varit tal om något sam-
arbete.

Nödinge Golf AB har 
nu ansökt om en så kallad 
A1-association till Svenska 
golfförbundet. Det gör att 
de som idag är medlem-
mar i Nödinge Golfklubb 
inte påverkas i sitt spelande. 
Bolaget tar över ansvaret för 
den sportsliga verksamheten 
och enligt Runmarker får 
klubbens kommittéer gärna 
fortsätta sina verksamheter.

– Bolaget kommer att 
stötta på det sätt som vi 
finner lämpligt och möjligt. 
Till skillnad från en ideell 

golfklubb måste vi i aktie-
bolaget Nödinge Golf alltid 
tänka på att försöka nå lön-
samhet.

Att klubbens medlemmar 
skulle arbeta ideellt för aktie-
bolaget har Börje Hermans-
son svårt att tro.

– Det är en sak att göra det 
i en ideell förening med stor 
gemenskap än för ett vinst-
drivande företag.

Bolaget har anställt en ny 
intendent, Matts Franck, 
som kommer att ansvara 
för kansliet och bland annat 
sköta sponsorbiten.

– Vi kommer att göra en 
särskild satsning mot före-
tag. Där har vi mycket att 
göra och där ville jag i det 
nya avtalet ha en större 
frihet, svarar Ulf Runmarker 
som trots turbulensen gärna 
pratar framtid.

Ska utvecklas
– Absolut. Banan ska fort-
sätta utvecklas, men jag säger 
inte i vilken takt. Vi tittar 
inte bara på tre nya hål, utan 
målet är 18. Än så länge åter-
står det en del jobb vid rit-
bordet. Det kanske också är 
som så att vi behöver köpa 
lite mer mark. För att klara 
denna framtida investering 
behöver det finnas möjlig-
het att ta in finansiärer och 
då kan det vara en nackdel att 
sitta fast i för långa avtal med 
golfklubbar.

Anläggningen kommer 
inom kort också att byta 
namn till Backa Säteri Golf.

Någon öppning för ett 
nytt samarbete mellan 
Nödinge Golfklubb och Ulf 
Runmarker finns inte. Det 
innebär att klubben står inför 
en ny utmaning.

– Ja, det finns ett antal 
olika alternativ. Vi får fun-
dera och sedan tala med våra 
medlemmar. Vi kanske kan 
teckna ett samarbetsavtal 
med Ale GK istället eller 
med en annan närliggande 
bana och då är ju valet fritt 
mellan vart man vill spela. 
Föreningen kan också läggas 
ned och då ska pengarna gå 
till golffrämjande ändamål, 
men där är vi inte ännu. 
Helst vill vi ju hitta en lös-
ning som kommer våra med-

lemmar till gagn, säger Börje 
Hermansson.

I samma stund som som 
Nödinge Golfklubb tillkän-
nager för golfförbundet att 
verksamheten inte längre har 
någon hemmabana utesluts 
föreningen från Svenska 
golfförbundet.

Hur kunde det gå så 
här?

– Jag tror inte Ulf Run-
marker vill att någon annan 
ska ha synpunkter på vad han 
gör och inte gör med golfba-
nan. Att samarbeta och kom-
municera är inte hans grej, 
svarar Hermansson.

Onsdag 20 mars hålls ett 
informationsmöte på Backa 
Säteri.
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Bättre BilAuktoriserad återförsäljare av 
nya person- & transportbilar

FRI LÅNEBIL VID BOKAD SERVICE
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RÄNTEFRI AVBETALNING I BIL- & DÄCKVERKSTAD

Lätt att göra rätt
hos oss på Bättre Bil

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

PERSON- & TRANSPORTBILAR

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

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Måndag 4 mars
Stöld
En person boende på Nödinge 
Servicehus anmäler stöld av 
kontanter från sin bostad.

Lägenhetsinbrott i Nol. 
Okända gärningsmän bryter 
upp ytterdörren och tar sig in i 
bostaden. Smycken tillgrips.

Ungdomar tänder eld i en 
papperskorg som står placerad 
alldeles i närheten av Nöding-
eskolan. Ett vittne lyckas släcka 
elden. Taket på skolbyggnaden 
rökskadas. Gärningsmännen 
springer från platsen.

Onsdag 6 mars
Narkotikabrott
I samband med en husrann-
sakan i Ryks damm misstänks 
en person för narkotikabrott, 
innehav.

Verktyg tillgrips från en 
byggarbetsplats i Hålanda.

Lördag 9 mars
Skadegörelse
Skadegörelse genom brand på 
Carlmarks tidigare industriom-
råde i Älvängen. Det brinner i 
en övergiven lokal. Räddnings-
tjänsten rycker ut.

Söndag 10 mars
Äggkastning
En lägenhetsinnehavare i 
Nödinge får ägg kastade på sin 
bostad.

Antalet anmälda brott under 
perioden 4/3 – 11/3: 35. SKEPPLANDA. Villaägare 

i Skepplanda och Älvängen 
har på senare tid fått sina 
brevlådor söndersprängda. 
Bengt Larsson på Bärs Lid 
vaknade av en kraftig smäll 
strax efter klockan 23 förra 
söndagen.

– Det var ett fruktansvärt 
dån som väckte många när-
boende. Det var mycket obe-
hagligt. Hade någon befun-

nit sig i närheten kunde det 
slutat illa, berättar Bengt.

– Det blev bara flisor kvar 
av brevlådan. Förmodligen 
är det en slags hemmagjord 
bomb som har använts. Jag 
funderar på om attacken var 
riktad mot mig personligen, 
men mig veterligen har jag 
inga ovänner, säger Bengt.

JONAS ANDERSSON

Brevlådor söndersprängda

Oviss framtid för Nödinge Golfklubb
– Kommer inte överens med Ulf Runmarker och Nödinge Golf AB

Ulf Runmarker.
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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GYM & STYRKETRÄNING
KONDITION & LÖPBAND
GRUPPTRÄNING & CYKEL
PERSONLIG TRÄNING
SJUKGYMNASTIK
BARNPASSNING & LEKRUM
SOL, BASTU & VATTENMASSAGE
COFFEE LOUNGE
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ALLA MÄNNISKOR, ALLA ÅLDRAR!

FIKA
INGÅR
EFTER SENIOR- 

PASSEN

Redo för nästa utmaning
Carina Zito är skolkuratorn som ständigt vill lära sig nya saker.

Nu ska hon utbilda sig till ordningsvakt och ger sig samtidigt in i politiken.
Lediga dagar spenderas gärna ute i naturen med hunden Frances.

Du har jobbat som kura-
tor på Ale gymnasium sedan 
2002 och nu sedan ett och 
ett halvt år på Lärlingsgym-
nasiet. Hur kom du in på den 
banan?

– När jag först flyttade till 
Ale från Stockholm där jag 
växte upp jobbade jag som 
lärarassistent på Kyrkby-
skolan. Jag tänkte först bli 
lärare, men upptäckte att jag 
tyckte mer om att prata med 
eleverna ute i korridoren 
och försöka hjälpa dem att 
må bra. Mamma har berät-
tat om hur jag som tonår-
ing gick runt på valborg och 
letade efter folk som ramlat 
i buskarna och sa till de 
utsända från socialtjänsten. 
Det är nog ingen slump att 
jag senare utbildade mig till 
socionom. 
Vad är det som driver dig i 
ditt arbete?

– Om jag bara kan förändra 
en människas liv till det 
bättre har jag bidragit med 
något.
Hur har du förändrats i din 

yrkesroll sedan du började 
jobba?

– Genom åren har man 
varit med om en del omväl-
vande saker. Situationer som 
då tedde sig väldigt hemska 
är inte lika svåra att hand-
skas med idag, även om det 
såklart är lika hemskt för 
den drabbade. Men utifrån 
att man blivit mer säker på 
hur man exempelvis remit-
terar vidare blir det lättare 
för mig att hantera. Efter-
som jag jobbat många år 
i samma kommun har jag 
också ett jättestort kontakt-
nät som underlättar i mitt 
arbete. 
Du har planer på att utbilda 
dig till ordningsvakt. Hur 
tänker du kring det?

– Ja, jag har blivit antagen 
tre olika gånger, men inte 
kunnat gå, så nu hoppas jag 
på att påbörja utbildningen 
så fort mitt nyopererade knä 
har läkt. Jag har jobbat extra 
för Länsbevakningar i Ale, 
som värd eftersom jag inte 
har någon utbildning. När 

jag hjälpt till på olika ung-
domsarrangemang har jag 
känt att jag har något att 
bidra med. Jag tror på att 
kunna prata och på så sätt 
förebygga att konflikter 
uppstår. 
Något annat på gång här 
framöver?

– Jag har precis börjat enga-
gera mig politiskt, för 
Moderaterna i Ale, och 
kommer bland annat att åka 
med på Sverigemötet som 
hålls under två dagar i Karl-
stad i mitten på mars.
Vad gör du på din fritid?

– Jag plockar kantareller, det 
är lite som balsam för själen. 
Annars läser jag mycket 
böcker och matlagning är 
ett stort intresse. Sedan 
gillar jag att resa. Förr var 
det långresor, men nu är jag 
mer inne på städer där man 
kan möta nya människor 
och ta del av deras livsvillkor 
och förutsättningar. 

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Carina Zito
Ålder: 43
Bor: Kilanda och Nol
Familj: Särbo-sambon Stefan, 
Ninni 20, Oliver 13 och hunden 
Frances 2
Gör: Kurator på Lärlingsgym-
nasiet
Andra engagemang: Sitter i 
Vaknafondens styrelse, har pre-
cis börjat engagera sig politiskt 
för Moderaterna i Ale.
Intressen: Friluftsliv, svamp-
plockning, träning, böcker, fi lm, 
sång (gillar även karaoke) och 
matlagning
Drömresmål: Bali
Om melodifestivalen: ”Det 
är en högtidlig tradition i vår 
familj och då har vi alltid grill-
premiär.”



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 
ALE-hallen Cup för pojkar födda 2000

Lördag den 16 mars kl 8:00-17:00
Gruppspel

Söndag den 17 mars kl 8:00-15:30
Slutspel

Sexton lag från Gunnilse IS, IFK Göteborg, Lerums IS, 
Mölndals IF, Nödinge SK, Qviding FIF, Skoftebyns IF, 
Utbynäs SK, Ytterby IS och ÖIS 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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BOHUS. En nykomling 
blev årets spelare i 
Surte.

Åtminstone sett till 
statistiken.

Henrik Jönsson 
gjorde näst fl est poäng, 
men fi ck fl est kurrar 
av lokaltidningen under 
säsongen som fi ck ett 
snöpligt slut. 

Den Allsvenska drömmen 
fick ett abrupt slut förra tis-
dagen i Arena Vänersborg då 
Blåsut besegrade Surte med 
hela 15-3.  Som ensam mål-
skytt kunde i alla fall Henrik 
Jönsson se tillbaka på en 
lyckad premiärsäsong: 

– Det har varit en väldigt 

intressant säsong som vi på 
förhand visste skulle bli svår 
och dessvärre kunde vi inte ta 
steget upp, säger Jönsson till 
Alekuriren.

Henrik har under 
säsongen totalt skrapat ihop 
42 poäng, ett imponerande 
facit för 26 åringen som i 
höstas anslöt från Nässjö. 

Men trots en fin säsong är 
det inte säkert att han spelar 
kvar i Surte nästa säsong: 

– Ingenting är klart än, 
det finns inte något konkret 
intresse från någon klubb 
men vi får se hur det känns 
inför nästa säsong, säger 
Jönsson.

Surte hade flera chanser 
att säkra ett allsvenskt kon-

trakt, men det blev förlust 
i den avgörande seriefina-
len och laget räckte inte 
heller till i kvalmatcherna 
mot Blåsut, Henrik Jönsson 
avslutade dock med att göra 
tre mål i sitt sista framträ-
dande för året: 

– Jag tycker vi gör en jät-
tebra match hemma mot 
Blåsut, men vi var inte till-
räckligt bra i returmötet.

Fotnot: Surtes bästa spelare i poäng-
ligan blev Christoffer Olsson som 
gjorde 43 mål och 11 assist

VIKTOR KARLSSON

Drömmen sprack men målet ligger fast
BOHUS. Surte BK var 
nära att på kortast 
möjliga tid ta sig tillba-
ka till allsvenska efter 
nedfl yttningen 2011.

Blåsut blev till sist en 
övermäktig motstån-
dare.

Vildkatterna får 
slicka sina sår och 
komma tillbaka nästa 
säsong – drömmen 
om allsvenskan lever 
vidare.
Det har nu gått en vecka 
sedan Blåsut både körde över 
och ifrån Surte BK i Arena 
Vänersborg. Det oavgjorda 
resultatet i första kvalmat-
chen ingav visst hopp om 
avancemang till näst högsta 
serien, men Surte vägde på 
tok för lätt när 
allt ställdes 
på sin spets. 
När dessutom 
Blåsut kunde 
förstärka sin 
trupp med flera elitserieme-
riterade spelare blev klass-
skillnaden uppenbar. Emil 
Wiklund som spelade samt-
liga matcher för IFK Väners-
borg i slutspelsmatcherna 
mot Sandviken satte fart 
hängde ingen i Surte med. 
Det slutade med fyra mål 
och tre målgivande assist för 
Wiklund. Blåsut avgjorde 
matchen direkt i andra halv-
lek. Tremålsunderläget i 
paus kände inte omöjligt för 

gästerna, men fem minuter 
efter paus visade resultattav-
lan 8-1. Allt hopp var därmed 
ute.

Vad hände?
Vi var fast beslutna i halv-

lek att vända och ge Blåsut 
en rejäl match, men vi hann 
knappt börja förrän vi hade 
släppt in två snabba. 6-1 
kändes hopplöst och all 
energi vi byggt upp i pausen 
försvann, säger lagkapten 
Adam Rohr.

17 raka räckte inte
Trots 17 raka segrar i serien 
blev det ändå Otterbäcken 
som toppade tabellen efter 
sista matchen. Surte fick 
kvalspela mot allsvenska 
Blåsut som med ett högre 

tempo i krop-
pen blev en 
alltför svår nöt 
att knäcka.

Det måste 
vara helt unikt 

att man inte går upp när man 
vunnit alla matcher utom en. 
De första dagarna efter för-
lusten mot Blåsut har varit 
riktigt deppiga. Jag hade 
verkligen sett fram emot att 
få spela i allsvenskan med 
Surte och vi gör en väldigt 
bra säsong, men har inga 
marginaler på vår sida, säger 
Adam Rohr.

Med lite distans till den 
dramatiska utvecklingen och 
det snöpliga slutet har Surtes 

lagkapten vänt de negativa 
tankarna till revanschlust.

Får jag bara ordning på 
fötterna som har strulat hela 
säsongen vill jag fortsätta 
spela. Jag kommer träffa 
min doktor inom kort och 
det vi har diskuterat är att 
hyvla bort ett antal knölar. 
Det är inte helt smärtfritt, 
men brukar ge bra effekt. 

Fungerar det även för mig 
ligger mitt mål om att föra 
tillbaka Surte till allsvenskan 
fast. Jag hoppas vi utvärderar 
säsongen och knyter näven. 
Om vi får behålla truppen 
och kanske kompletterar den 
med ytterligare något ess 
finns det inget som stoppar 
oss nästa år.

Surtes samtliga tre mål 

mot Blåsut i Arena Väners-
borg gjordes av Henrik 
Jönsson, men det mest 
noterbara var att 40-årige 
Mikael Fischer fick göra 
comeback då det saknades 
namn i backlinjen.

Surte hann knappt känna 
någon sorg över debacklet 
i Arena Vänersborg innan 
glädjebeskedet om Surte-

Karebys gemensamma F19-
lag kom. Tjejerna är klara för 
SM-final på Friends Arena 
till helgen.

Surtes lagkapten Adam Rohr visar bildligt hur laget fastnade i Blåsuts nät i Arena Vänersborg. Det blev storförlust i avgö-
randet med hela 15-3, men lagkaptenen vill ta nya tag.

– Surte BK ska tillbaka till allsvenskan

BANDY
Kvalmatch 2
Blåsut – Surte BK 15-3 (4-1)

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Småländske Jönsson bäst i Surte
HENRIK JÖNSSON
Ålder: 26
Bor: Krokslätt
Yrke: Lärare
Vad gör du när du inte spelar 
bandy? Umgås med nära och kära, 
jag tittar också mycket på andra 
idrotter.
Poäng: 31 mål och 11 assist, samt 14 
kurrar av Alekuriren

KURRELIGAN
1. Henrik Jönsson 14
2. Martin Östling 12
3. Christoffer Ohlsson 11
4. Jens Samuelsson 10
5. Adam Rohr 9
    Alexander Wetterberg 9
7. Johan Janebrink 8
8. Nils Sigurd 5
    Marcus Blom 5 Henrik Jönsson var Surtes näst bäste spelare om vi utgår 

från statistiken, men kurreligan vann han.
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– Och dörren är öppen för nästa säsong



NÖDINGE. Trots avveck-
lingen av Ale gymna-
sium förbereder sig nu 
skolans futsallag för 
fi nalen i skol-SM. 

Målet är spikat, gul-
det ska hem. 

Avgörandet sker 
i Västerås den 21:e 
mars.
Ale gymnasium har under 
vintern stått för en rejäl 
skräll, man har mot alla odds 
visat sig vara ett av Sveriges 
bästa futsallag. Detta har 
tagit dem till årets höjd-
punkt, en final i futsal-SM. 
Trots sina framgångar tar 
man ingenting för givet. 

– Vi vet att det kommer 
bli svårt men jag tror vi har 
chansen att ta hem guldet, 
säger Bojan Ilic, en av lagets 
spelare.

Även tränaren Peter 
Lindberg har stora förhopp-
ningar inför finalen, men 
trots det anser han att det 
kommer bli tufft. 

–Vi har tränat väldigt 
mycket och med tanke på 
det kluriga motståndet har 
det varit väldigt viktigt, men 
killarna är säkra på sin sak, 
man vill ta guld, säger Peter 
Lindberg.

För att ha chansen att ta 
hem turneringen krävs det 
dock goda resultat i sina 
matcher som den här gången 
spelas långt hemifrån, när-
mare bestämt i Västerås då 
Widenska idrottscollege står 
för värdskapet. 

– Det är en lång resväg 
men vi står väl förberedda 

och åker redan dagen innan 
för att vara utvilade, säger 
Kajin Talat som tillsam-
mans med Bojan Ilic utgör 
ett farligt anfallspar.

Widenska är inte det enda 
laget som kommer bjuda på 
hårt motstånd för Ale, även 
Östra GIF Umeå och De 
Geer IF Norrköping har 
tagit sig till final, så det blir 
ingen lätt tillställning för Ale 
som inte ses som favoriter.

 – Vi kommer att möta 
tufft motstånd och då gäller 
det att ha ett bra grundspel, 
det är det vi har tränat mest 

på, säger Lindberg. 
Enligt Kajin Talat är De 

Geer gymnasiet i Norrkö-
ping det lag som står för 
favoritskapet. 

– De Geer Norrköping är 
en riktig talangfabrik, de har 
fostrat många duktiga spe-
lare, så det blir en väldigt svår 
match, det vet vi.

Finalen spelas den 21:e 
mars och då får vi se om Ale 
gymnasium kan titulera sig 
som Sveriges bästa gymna-
sielag i futsal.

 
VIKTOR KARLSSON
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BOHUS. Josefi n 
Malmgren på Ale-
Jennylunds ridklubb 
har blivit utsedd till 
”Årets ungdomsle-
dare”.

Hon brinner för 
ungdomsarbetet på 
ridklubben och tvekar 
inte att driva igenom 
sina idéer.

Som ordförande för ung-
domssektionen på Ale-Jen-
nylunds ridklubb finns det 
alltid något att göra. Dess-
utom har Josefin Malmgren 
två egna hästar. 

För en vecka sedan blev 
hon utsedd till ”Årets ung-
domsledare” av Västergöt-
lands ridsportsförbunds 

ungdomssektion. 
Hon visste inte att hon 

blivit nominerad, även om 
hon hade en liten föraning. 

– Jag blev väldigt förvå-
nad när jag fick brevet. 

På ridklubben håller hon 
i olika arrangemang för 
de yngre medlemmarna, 
som temadagar och olika 
tävlingar. I somras var hon 
även med och höll i ett rid-
läger. 

– Det finns så mycket 
man kan göra, men det 
gäller att driva igenom sina 
idéer och det tror jag att jag 
är ganska bra på. 

Ungefär fyra dagar i 
veckan spenderar hon i stal-
let samtidigt som hon går 

sista terminen på gymnasiet 
i Kungälv.  

– Hur jag hinner? Jag 
tror faktiskt att stallet hjäl-
per mig. När jag är här så 
kopplar jag av och får något 
annat att tänka på. Det gör 
att jag kan koncentrera mig 
när jag väl sätter mig och 
ska plugga. 

Till hösten är tanken att 
söka in till Chalmers tek-
niska högskola – antingen 
maskinteknik eller industri-
ell ekonomi, men ridningen 
kommer ändå alltid att vara 
en stor del av vardagen. 

– Jag har så mycket av 
mitt liv här så det vill jag ha 
kvar. 

JOHANNA ROOS

Har rätta drivet

– Josefi n Malmgren utsedd till ”Årets ungdomsledare”

Omtyckt ledare. Josefi n Malm-
gren har blivit utsedd till ”Årets 
ungdomsledare” av Västergöt-
lands ridsportsförbunds ung-
domssektion. Här tillsammans 
med ridskolehästen Porora. 

25 km (Kortvättlen 15 km)

Kom med - Du får en härlig naturupplevelse och nyttig motion.
Leden går bland tjärnar och sjöar i vårfager natur.

SÖNDAGEN DEN 5 MAJ 2013
Sätt målet för din träning/motion 

- anmäl dig nu!
Start och mål på samma plats, 4 st vätskekontroller. Mer info och anmälan på 

hemsida vattlefjall.se eller OK Alehof’s kansli tel: 0303-22 99 90

FOTBOLL 
PÅ SJÖVALLEN

Träningsmatcher
Sjövallens konstgräs

Lör 16 mars kl 14.15
Ahlafors IF – Sävedalen

Tis 19 mars kl 19.00 
Ahlafors IF – Göta

www.ahlaforsif.se

Guldet ska med hem
– Ale gymnasium spelar skol-SM fi nal i futsal

FOTBOLL I ALE
Lör 16 mars 

kl 12.00
Sjövallen

Ahlafors dam – Tuve

Lör 16 mars 
kl 13.00
Älvevi

Älvängen – TFK

Lör 16 mars 
kl 14.15

Sjövallen
Ahlafors IF – Sävedalen

Sön 17 mars
kl 16.00

Forsvallen
Skepplanda – Lödöse/

Nygård

Tis 19 mars kl 
19.00

Sjövallen
Ahlafors IF – Göta

BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
den 5 mars deltog 12 par. Medel 
var 110 poäng och följande par 
placerade sig över medel:
1.  Bengt Jinfors/Torsten Johans-

son 141 
2.  Eiron Andersson/Marcus Sand-

berg 138
3.  Kåge Samuelsson/Arnold Ivars-

son 128
4.  Elsa Persson/Rikard Johans-

son 124
5. Lilly Karlbom/Curt Nilsson 118
6. Karl-Eric Nilsson/Lars Kopp 111 

DETTA ÄR FUTSAL
Futsal är en teknisk form av inomhusfotboll som har sina rötter i Uruguay.
Matchen döms av två domare.
Matchen spelas i två halvlekar på 12 minuter vardera.
Lagen får max dra på sig tre frisparksförseelser per halvlek, dessa kallas 
ackumulerade regelbrott. Vid det fjärde ackumulerade regelbrottet döms en 
yttre straff, 10 meter från mållinjen. 
Vid frispark eller inspark måste alla motspelare vara minst 5 meter från 
bollen.
Vid målkast, inspark, frisparkar, hörnsparkar eller om målvakten har bollen på 
sin egen planhalva har man 4 sekunder på sig att sätta bollen i spel annars 
går bollen över till motståndarlaget.

Ales tränare Peter Lindberg är beredd på att möta tufft mot-
stånd.        Foto: Viktor Karlsson

Bojan Ilic och Kajin 
Talat ser fram emot 
fi nalen i futsal SM 
där guldet ska hem.
Foto: Viktor Karlsson



NÖDINGE. Trots avveck-
lingen av Ale gymna-
sium förbereder sig nu 
skolans futsallag för 
fi nalen i skol-SM. 

Målet är spikat, gul-
det ska hem. 

Avgörandet sker 
i Västerås den 21:e 
mars.
Ale gymnasium har under 
vintern stått för en rejäl 
skräll, man har mot alla odds 
visat sig vara ett av Sveriges 
bästa futsallag. Detta har 
tagit dem till årets höjd-
punkt, en final i futsal-SM. 
Trots sina framgångar tar 
man ingenting för givet. 

– Vi vet att det kommer 
bli svårt men jag tror vi har 
chansen att ta hem guldet, 
säger Bojan Ilic, en av lagets 
spelare.

Även tränaren Peter 
Lindberg har stora förhopp-
ningar inför finalen, men 
trots det anser han att det 
kommer bli tufft. 

–Vi har tränat väldigt 
mycket och med tanke på 
det kluriga motståndet har 
det varit väldigt viktigt, men 
killarna är säkra på sin sak, 
man vill ta guld, säger Peter 
Lindberg.

För att ha chansen att ta 
hem turneringen krävs det 
dock goda resultat i sina 
matcher som den här gången 
spelas långt hemifrån, när-
mare bestämt i Västerås då 
Widenska idrottscollege står 
för värdskapet. 

– Det är en lång resväg 
men vi står väl förberedda 

och åker redan dagen innan 
för att vara utvilade, säger 
Kajin Talat som tillsam-
mans med Bojan Ilic utgör 
ett farligt anfallspar.

Widenska är inte det enda 
laget som kommer bjuda på 
hårt motstånd för Ale, även 
Östra GIF Umeå och De 
Geer IF Norrköping har 
tagit sig till final, så det blir 
ingen lätt tillställning för Ale 
som inte ses som favoriter.

 – Vi kommer att möta 
tufft motstånd och då gäller 
det att ha ett bra grundspel, 
det är det vi har tränat mest 

på, säger Lindberg. 
Enligt Kajin Talat är De 

Geer gymnasiet i Norrkö-
ping det lag som står för 
favoritskapet. 

– De Geer Norrköping är 
en riktig talangfabrik, de har 
fostrat många duktiga spe-
lare, så det blir en väldigt svår 
match, det vet vi.

Finalen spelas den 21:e 
mars och då får vi se om Ale 
gymnasium kan titulera sig 
som Sveriges bästa gymna-
sielag i futsal.

 
VIKTOR KARLSSON
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BOHUS. Josefi n 
Malmgren på Ale-
Jennylunds ridklubb 
har blivit utsedd till 
”Årets ungdomsle-
dare”.

Hon brinner för 
ungdomsarbetet på 
ridklubben och tvekar 
inte att driva igenom 
sina idéer.

Som ordförande för ung-
domssektionen på Ale-Jen-
nylunds ridklubb finns det 
alltid något att göra. Dess-
utom har Josefin Malmgren 
två egna hästar. 

För en vecka sedan blev 
hon utsedd till ”Årets ung-
domsledare” av Västergöt-
lands ridsportsförbunds 

ungdomssektion. 
Hon visste inte att hon 

blivit nominerad, även om 
hon hade en liten föraning. 

– Jag blev väldigt förvå-
nad när jag fick brevet. 

På ridklubben håller hon 
i olika arrangemang för 
de yngre medlemmarna, 
som temadagar och olika 
tävlingar. I somras var hon 
även med och höll i ett rid-
läger. 

– Det finns så mycket 
man kan göra, men det 
gäller att driva igenom sina 
idéer och det tror jag att jag 
är ganska bra på. 

Ungefär fyra dagar i 
veckan spenderar hon i stal-
let samtidigt som hon går 

sista terminen på gymnasiet 
i Kungälv.  

– Hur jag hinner? Jag 
tror faktiskt att stallet hjäl-
per mig. När jag är här så 
kopplar jag av och får något 
annat att tänka på. Det gör 
att jag kan koncentrera mig 
när jag väl sätter mig och 
ska plugga. 

Till hösten är tanken att 
söka in till Chalmers tek-
niska högskola – antingen 
maskinteknik eller industri-
ell ekonomi, men ridningen 
kommer ändå alltid att vara 
en stor del av vardagen. 

– Jag har så mycket av 
mitt liv här så det vill jag ha 
kvar. 

JOHANNA ROOS

Har rätta drivet

– Josefi n Malmgren utsedd till ”Årets ungdomsledare”

Omtyckt ledare. Josefi n Malm-
gren har blivit utsedd till ”Årets 
ungdomsledare” av Västergöt-
lands ridsportsförbunds ung-
domssektion. Här tillsammans 
med ridskolehästen Porora. 

25 km (Kortvättlen 15 km)

Kom med - Du får en härlig naturupplevelse och nyttig motion.
Leden går bland tjärnar och sjöar i vårfager natur.

SÖNDAGEN DEN 5 MAJ 2013
Sätt målet för din träning/motion 

- anmäl dig nu!
Start och mål på samma plats, 4 st vätskekontroller. Mer info och anmälan på 

hemsida vattlefjall.se eller OK Alehof’s kansli tel: 0303-22 99 90

FOTBOLL 
PÅ SJÖVALLEN

Träningsmatcher
Sjövallens konstgräs

Lör 16 mars kl 14.15
Ahlafors IF – Sävedalen

Tis 19 mars kl 19.00 
Ahlafors IF – Göta

www.ahlaforsif.se

Guldet ska med hem
– Ale gymnasium spelar skol-SM fi nal i futsal

FOTBOLL I ALE
Lör 16 mars 

kl 12.00
Sjövallen

Ahlafors dam – Tuve

Lör 16 mars 
kl 13.00
Älvevi

Älvängen – TFK

Lör 16 mars 
kl 14.15

Sjövallen
Ahlafors IF – Sävedalen

Sön 17 mars
kl 16.00

Forsvallen
Skepplanda – Lödöse/

Nygård

Tis 19 mars kl 
19.00

Sjövallen
Ahlafors IF – Göta

BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
den 5 mars deltog 12 par. Medel 
var 110 poäng och följande par 
placerade sig över medel:
1.  Bengt Jinfors/Torsten Johans-

son 141 
2.  Eiron Andersson/Marcus Sand-

berg 138
3.  Kåge Samuelsson/Arnold Ivars-

son 128
4.  Elsa Persson/Rikard Johans-

son 124
5. Lilly Karlbom/Curt Nilsson 118
6. Karl-Eric Nilsson/Lars Kopp 111 

DETTA ÄR FUTSAL
Futsal är en teknisk form av inomhusfotboll som har sina rötter i Uruguay.
Matchen döms av två domare.
Matchen spelas i två halvlekar på 12 minuter vardera.
Lagen får max dra på sig tre frisparksförseelser per halvlek, dessa kallas 
ackumulerade regelbrott. Vid det fjärde ackumulerade regelbrottet döms en 
yttre straff, 10 meter från mållinjen. 
Vid frispark eller inspark måste alla motspelare vara minst 5 meter från 
bollen.
Vid målkast, inspark, frisparkar, hörnsparkar eller om målvakten har bollen på 
sin egen planhalva har man 4 sekunder på sig att sätta bollen i spel annars 
går bollen över till motståndarlaget.

Ales tränare Peter Lindberg är beredd på att möta tufft mot-
stånd.        Foto: Viktor Karlsson

Bojan Ilic och Kajin 
Talat ser fram emot 
fi nalen i futsal SM 
där guldet ska hem.
Foto: Viktor Karlsson

GÖTEBORG. Nödinge 
vände ett sexmålsun-
derläge till seger.

Högerkantens Jes-
sica Petersson svarade 
för en mycket stark 
insats.

Hon var helt suverän, 
men framför allt var 
det en laginsats, be-
römmer NSK-tränaren 
Mats Olofsson.

415 Östra Göteborg utmanar 
Nödinge i mitten på tabel-
len. Mötet dem emellan var 
därför en match av nyckelka-
raktär. Hemmalaget började 
också bäst. En bit in i första 
halvlek hade Östra Göteborg 
14-8 och ett 
bra grepp om 
händelserna. 
Nödinge hade 
svårt att hitta 
rätt uppställning, men fick 
plötsligt igång försvarsspelet.

Det gav oss många bra 
kontringslägen. Vi fick några 
enkla mål och kom tillbaka 
i matchen. I halvlek skiljde 
bara tre bollar och vi kände 
då att vi var på rätt väg, säger 
Mats Olofsson.

Nödinge fortsatte på 
den inslagna vägen i andra 
halvlek och det dröjde inte 
länge förrän gästerna var i 
ledningen. Jessica Peters-
son och Caroline Karlsson 
sprang ifrån Göteborgsför-
svaret. Det blev ändå tufft på 
slutet. Hemmalaget släppte 
inte taget och med tio minu-
ter kvar att spela var ställ-
ningen 20-20, men NSK höll 
i taktpinnen. 

– Ja, vi hade övertaget med 
en boll och i slutet tvingades 
de försöka punkta både Elina 
Mathiasson och Catrine 
Aronsson. Det fick ingen 
effekt, utan vi gjorde istället 
25-23. Det var en riktig käm-
paseger, säger Mats Olofs-
son.

Segern medförde att 
Nödinge passerade Östra 
Göteborg och kan nu nå en 
fjärdeplats. På söndag väntar 

just tabellfyran Backa HK 
hemma i Ale 
g y m n a s i u m . 
Det är bäddat 
för lite hand-
bollraffel.

2013  |   vecka 11  |   nummer 10  |   alekuriren 21SPORT

Huvudsponsorer www.laget.se/nodingesk

Ale Torg

VECKANS MATCHER
Söndag 17 mars – Ale Gymnasium
10:20 F01 Nödinge – Kungälv
11:10 F00 Nödinge – Varberg
12:00 F98 Nödinge – Kungälv
12:50 P98 Nödinge – Sävehof
14:05 D jun Nödinge – Önnered
15:45 D div2 Nödinge – Backa HK

Söndag 17 mars - Nödinge Sporthall
14:00 P02 Nödinge – Sävehof 
15:00 F02 Nödinge – Önnered

Välkomna!
MATCHSPONSOR

Sänd in hela annonsen senast torsdag 28 mars!

VINN BILJETTER TILL SVERIGES STÖRSTA CIRKUS

Namn .......................................................................

Adress......................................................................

Postadress ...............................................................

Föreställning och datum .............................................

Måndag 8 april kl 18:30 
Nödinge, vid Kyrkbyskolan

Biljetter till Cirkus Maximums 
föreställning i Nödinge står på spel!

Så här gör du:
Jämför cirkusbilderna ovan och hitta de 

annonsen till: Alekuriren, 

Vinnarna får biljetterna hemskickade 
Ett samarbete mellan:

www.laget.se/aleibf

DUBBELDERBY

Surte
-butiken med omtanke

Matchvärd:

Lördag 16/3 Ale Gymnasium
Div 2 herr 12.15

Ale IBF - Sportlife Kungälvs IBK 

Div 2 dam 14.30
Ale IBF - Sportlife Kungälvs IBK

- Älska handboll

Mer info på hemsidan www.laget.se/alehf

Älvängen

Matchsponsor:

Välkomna!

MATCH
Ale Gymnasium 

Onsdag 13 mars, kl 20.45 
Herr div 3 

Ale HF - 415 Göteborg

Älvängens Kulturhus 
Söndag 17 mars, kl 17.00 

Dam div 5 
Ale HF - Backa

Nödinge vände och vann

Jessica Petersson var Nödinges bäste spelare i den viktiga 
bortasegern mot 415 Östra Göteborg som nu passerades i 
tabellen.     Arkivbild: Per-Anders Klöversjö

HANDBOLL
Division 2 västsvenska västra
Östra Göteborg – Nödinge SK 23-25

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

BANDY

HANDBOLL

FOTBOLL

INNEBANDY

Allsvenskt kval, match 2
Blåsut – Surte BK 15-3 (4-1)
Mål SBK: Henrik Jönsson 3. Matchens 
kurrar: Henrik Jönsson 3, Johan 
Janebrink 2, Martin Östling 1.

Division 2 västsvenska västra 
damer
Östra Göteborg – Nödinge SK 
23-25 (14-11)
Mål NSK: Jessica Petersson 7, Elina 
Mathiasson 6, Sofi a Olofsson, Ca-
roline Karlsson 4, Jenny Jensdottir 
3, Jessica Edler 2, Sara Andréasson 
och Catrine Aronsson 1 vardera.
Matchens kurrar: Jessica Petersson 
2, Jessica Edler 1.

Träningsmatcher
Ahlafors – Kärra KIF 3-0 (2-0)
Mål: Moha Abdulrazek, Jihad Nasha-
bat, Peter Antonson

Ahlafors – Skepplanda 4-1 (2-1)
Mål AIF: Moha Abdulrazek 4. SBTK: 
Christian Larsson.

Lekstorp – Skepplanda 2-1

IFK Åmål – Edet FK 3-0 (1-0)

Älvängen – Romelanda 1-8

Långared – Lödöse/Nygård 3-0

Göta – Trollhättans BoIS 7-0
Mål GBK: Johan Lilja 3, Emil Lund-
blad, Niclas Graff, Markus Karlsson, 
Fredrik Corneliusson.

Division 3 Göteborg damer
Surte IS IBK - IBK Göteborg  3 - 3 
(1-0,0-1,2-2)
Mål SIS IBK:  Emmelie Södergren 3
Emmelie Södergren 3, Carolina 
Björkner 2, Linda Emanuelsson 1.

Division 2 Göteborg
IK Zenith – Ale IBF 6-2
Mål Ale: Tobias Hellman, Mattias 
Hansson. Matchens kurrar: Ingen 
uppgift.

Division 2 Göteborg damer
Lindome IBK – Ale IBF 4-4
Mål Ale: Jennie Hedberg 2, Lena 
Lönnroth och Mikaela Ögren 1 
vardera.
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ALE. Det blir hiphop-duo 
gånger två som gästar Festiv-
alborg 2013.

Norlie & KKV och Medina 
uppträder i Ale gymnasium 
tisdagen den 30 april.

Tack vare Ungdomsrådet 
kan man i år stoltsera med två 
stora artister.

I förra veckan stod det klart vilka två 
artister som är klara för Festivalborg. 

– Ungdomarna har fått rösta på ett 
antal artister som skulle vara möjligt 
att få hit och Medina har även tidigare 
varit uppe som förslag, säger Jonas 
Ekstrand, projektledare på Mötes-
plats ungdom. 

Duon består av Sam-E och Alibi, 
båda med tunisiskt ursprung, och de 
gör hiphop/rapmusik med arabiska 
rytmer. Gruppen etablerades 2003 
och under förra året släppte de albu-
men ”Svarta tårar” och ”Hayat”. I 
höstas lanserade de låten ”Där pal-
merna bor”.

Hiphopduon Norlie & KKV med 

stockholmskillarna Sonny Fahlberg 
och Kim Vadenhag vann ”Årets 
nykomling” på P3 Guldgalan. De 
debuterade 2011 med singeln ”När 
jag går ner” och under 2012 släppte 
de ”Tröjan du hatar” och ”Där jag 
hänger min hatt”. 

Alerocken-vinnare
Hiphop-temat vägs upp av aleban-

det Caveman meets fire, vinnare av 
Alerocken 2013, som därmed får spela 
på Festivalborgscenen. 

– I år kommer vi att försöka utvidga 
discokonceptet och letar just nu fräcka 
DJ:s I övrigt kommer vi att köra unge-
fär samma upplägg som förra året, 
säger Jonas Ekstrand. 

Precis som i fjol är det ungdomsför-
eningen Löftet som står som arrangö-
rer och tack vare att Ungdomsrådet 
valt att avsätta 30 000 kronor blev det 
möjligt att även få Medina till Ale. 

Biljetterna till Festivalborg släpps 
den 1 april. 

JOHANNA ROOS

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

Hiphop till Festivalborg

– Norlie & KKV och Medina klara artister

SKEPPLANDA. Den 28 februari 
var det som vanligt vid Skepplanda-
Hålanda SPF:s träffar en välfylld 
bygdegård. Vi hälsades välkomna och 
underhållningen tog vid. Berit Beck-
ström och Sune Walderhorn spe-
lade och sjöng gamla goa låtar. Skratt-
salvorna kunde nästan höras över hela 

Skepplanda när de 
berättade många 
härliga vitsar. Berit 

var orolig att våra fotografer spelade 
in föreställningen och påminde, med 
glimten i ögat, om upphovslagen....

Efter kraftiga applåder tog infor-
mationerna vid. Resekommittén 
informerade om förestående resor 
med mera. Efter gott kaffe och goda 
smörgåsar blev det lottdragning och 
som vanligt var de som hade tur lite 
gladare vid hemgången. Nästa träff 
blir den 21 mars.

Gamla goa låtar i Skepplanda

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.

Hiphop-duon Norlie & KKV kommer 
till Festivalborg i år.

OZ the great and the powerful
Söndag 17 mars kl 18 
Onsdag 20 mars kl 19

Entré 80 kr

Mördaren ljuger inte ensam
Onsdag 13 mars kl 19

Entré 80 kr

Croodarna 3D
Söndag 24 mars kl 15
Måndag 1 april kl 15

Bäst före
Söndag 24 mars kl 18
Onsdag 27 mars kl 19

Entré 80 kr

Johan Falk - Kodnamn Lisa
Måndag 1 april kl 18
Onsdag 3 april kl 19

Entré 80 kr

Biljetter till Metropolitan 27 april kl 18.00 

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!
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ALE. Det blir hiphop-duo 
gånger två som gästar Festiv-
alborg 2013.

Norlie & KKV och Medina 
uppträder i Ale gymnasium 
tisdagen den 30 april.

Tack vare Ungdomsrådet 
kan man i år stoltsera med två 
stora artister.

I förra veckan stod det klart vilka två 
artister som är klara för Festivalborg. 

– Ungdomarna har fått rösta på ett 
antal artister som skulle vara möjligt 
att få hit och Medina har även tidigare 
varit uppe som förslag, säger Jonas 
Ekstrand, projektledare på Mötes-
plats ungdom. 

Duon består av Sam-E och Alibi, 
båda med tunisiskt ursprung, och de 
gör hiphop/rapmusik med arabiska 
rytmer. Gruppen etablerades 2003 
och under förra året släppte de albu-
men ”Svarta tårar” och ”Hayat”. I 
höstas lanserade de låten ”Där pal-
merna bor”.

Hiphopduon Norlie & KKV med 

stockholmskillarna Sonny Fahlberg 
och Kim Vadenhag vann ”Årets 
nykomling” på P3 Guldgalan. De 
debuterade 2011 med singeln ”När 
jag går ner” och under 2012 släppte 
de ”Tröjan du hatar” och ”Där jag 
hänger min hatt”. 

Alerocken-vinnare
Hiphop-temat vägs upp av aleban-

det Caveman meets fire, vinnare av 
Alerocken 2013, som därmed får spela 
på Festivalborgscenen. 

– I år kommer vi att försöka utvidga 
discokonceptet och letar just nu fräcka 
DJ:s I övrigt kommer vi att köra unge-
fär samma upplägg som förra året, 
säger Jonas Ekstrand. 

Precis som i fjol är det ungdomsför-
eningen Löftet som står som arrangö-
rer och tack vare att Ungdomsrådet 
valt att avsätta 30 000 kronor blev det 
möjligt att även få Medina till Ale. 

Biljetterna till Festivalborg släpps 
den 1 april. 

JOHANNA ROOS

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

Hiphop till Festivalborg

– Norlie & KKV och Medina klara artister

SKEPPLANDA. Den 28 februari 
var det som vanligt vid Skepplanda-
Hålanda SPF:s träffar en välfylld 
bygdegård. Vi hälsades välkomna och 
underhållningen tog vid. Berit Beck-
ström och Sune Walderhorn spe-
lade och sjöng gamla goa låtar. Skratt-
salvorna kunde nästan höras över hela 

Skepplanda när de 
berättade många 
härliga vitsar. Berit 

var orolig att våra fotografer spelade 
in föreställningen och påminde, med 
glimten i ögat, om upphovslagen....

Efter kraftiga applåder tog infor-
mationerna vid. Resekommittén 
informerade om förestående resor 
med mera. Efter gott kaffe och goda 
smörgåsar blev det lottdragning och 
som vanligt var de som hade tur lite 
gladare vid hemgången. Nästa träff 
blir den 21 mars.

Gamla goa låtar i Skepplanda

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.

Hiphop-duon Norlie & KKV kommer 
till Festivalborg i år.

OZ the great and the powerful
Söndag 17 mars kl 18 
Onsdag 20 mars kl 19

Entré 80 kr

Mördaren ljuger inte ensam
Onsdag 13 mars kl 19

Entré 80 kr

Croodarna 3D
Söndag 24 mars kl 15
Måndag 1 april kl 15

Bäst före
Söndag 24 mars kl 18
Onsdag 27 mars kl 19

Entré 80 kr

Johan Falk - Kodnamn Lisa
Måndag 1 april kl 18
Onsdag 3 april kl 19

Entré 80 kr

Biljetter till Metropolitan 27 april kl 18.00 

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!
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FREDAG
15 MARS
KL 17-20

VÅRA ÖPPETTIDER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.30
Fredag 15 mars öppet till kl 01.00

AFTER 
WORK
PÅ SCEN KL 20.00

Piff & Puff
TEATERFÖRENINGEN I A

LE

PEPPERLAND SPELAR BEATLES
Onsdag 3 april kl 19.00  Teatern i Ale gymnasium

Biljetter: Ale bibliotek Nödinge
Vuxen 200 kr, scenpassrabatt 50 kr, Ungdom 100 kr.

Arrangör: Teaterföreningen i Ale , ABF

ALAFORS. Ahle Påsköl 
har anlänt Systembo-
laget.

I måndags startade 
försäljningen.

– Det smakar fan-
tastiskt gott, ett 
riktigt njutningsöl, 
säger Christer ”Cralle” 
Sundberg på Ahlafors 
Bryggerier.

Den första tappningen 
skedde i torsdags och ytterli-
gare ett tillfälle är inplanerat 
den här veckan. Totalt pro-
ducerar Ahlafors Bryggerier 

närmare 9 000 halvlitersbu-
teljer av årets påsköl.

– Ett fylligt öl med väl-
digt god smak. Personligen 
så håller jag påskölet högre 
än vårt julöl. Ahle Påsköl 
avnjuts likaväl bart framför 
brasan som till påskbuffén, 
säger Christer Sundberg.

Ahle Påsköl kommer att 
säljas på Systembolaget i 
Nödinge, Kungälv, Angered 
och förmodligen även i Lilla 
Edet.

JONAS 
ANDERSSON

Ahle Påsköl 
har anlänt

De första backarna av Ahle Påsköl är levererade till Systembolaget. Försäljningen star-
tade i måndags. Här ses Helge Svendsrud i samband med torsdagens tappning på Ahlafors 
Bryggerier.

Christer ”Cralle” Sundberg 
smakar av Ahle Påsköl.

ALAFORS. Pjäsen ”An-
klagad” som just nu 
ges på Pelarteatern i 
Alafors, är en helt egen 
produktion som tea-
tergruppen GUL står 
bakom. 

Efter slutscenen är 
det bara att konstatera: 
gängets prestation är 
imponerande ur alla 
aspekter. 
Egen idé, eget manus. Suverän 
rollbesättning, rapp dialog. 
Allvar, humor och oväntade 
förvecklingar i en tankeväck-
ande pjäs om vänskap som 
sätts på prov. Publiken får 
också bevittna hur psykisk 
stress växer fram hos en indi-

vid i ett utsatt läge.
Det är ingen lätt utmaning 

teatergruppen GUL tagit sig 
an, men publiken får sig till 
livs en helgjuten föreställning. 
Pjäsen imponerar på flera sätt 
och framstår som genuint 
proffsig. Det märks att ensem-
blen har varit med ett tag. 

Publiken får se mord som 
en yttersta konsekvens av en 
destruktiv process. I ”Ankla-
gad” förekommer även galanta 
men farliga damer, langare 
med krystade förklaringar, 
omtänksamma barvärdin-
nor,  hårdhudade hyresvärdar 
och skarpsinniga obducenter. 
Mixen fungerar suveränt bra. 

Personporträtten känns 

trovärdiga och replikerna 
faller med finfin timing och 
i flera fall med god komisk 
finess.

Scenografin är sparsam 
men väl fungerande, scen-
bytena inkluderade. Mycket 
av det visuella  styrs av ett 
samspel mellan genomtänkt 
ljussättning med variationer 
mellan fullt belysta sekvenser 
och ett dunkel där det väsent-
liga bara kan anas.

Pelarteatern och teater-
grupp GUL med regissörerna 
Andreas Henriksson och 
Cecilia Magnusson i spetsen 
står för en starkt lysande pre-
station. 

L-G

Stark teater spelas i Ahlafors fabriker

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Gudstjänst för Stora och Små
Surte kyrka kl.11.oo ”Solidaritet och Miljö”.
Medverkan av barnkören Peacedrums och för-
skolan Paradiset. (Peacedrums samlas kl.10.15 i 

Finsk gudstjänst i Surte kyrka
Kl. 13.oo L Sovoja

Surten kirkkoka 17.3. klo
Laulujumalanpalvelus. Kanttori Jani Fleivik.
Pappi Lisa Sorvoja
 
Mässa i Nödinge kyrka kl. 17.oo H Hultén

Onsdagsträff 20 mars
Nödinge församlingshem kl. 13.00
Eliazer Kramer, pianist från Kanada spelar musik av Mozart, De-

Vårstädning 18 mars
Måndagen den 18 mars påbörjas vårstädningen på våra kyrkogårdar 
Surte och Nödinge. Granris och vinterdekorationer kommer städas 
undan på alla gravar. Även våra minneslundar kommer rensas på 
dekorationer, ljus och lyktor. Vi är tacksamma om ni tar hem lyktor 
och dekorationer ni önskar behålla innan städningen påbörjas. Vid 
frågor eller önskemål ring: 031-980611

Jungfru Marie Bebådelsedag 17/3

Alla är välkomna!

”Om än världen 
skulle gå under i 
morgon så skulle 

jag idag ändå 
plantera mitt äppel-
träd” – M. Luther



Vår ordförande 
Wivi-Anne Radesjö 
förklarade årsmötet 

öppnat med en parentation 
genom att tända ett ljus för 
de medlemmar som lämnat 
oss. Hon läste även en dikt 
av Karin Boye. Därefter 
sjöng vår eminenta PRO-
kör.

Denna dag, den 21 febru-
ari, samlades cirka 90 med-
lemmar från PRO Surte-

Bohus för att delta på vårt 
årsmöte. Klas Svensson 
valdes till ordförande för års-
mötesförhandlingarna och 
Gunilla Carlson till sekre-
terare. 

De flesta i styrelsen blev 
omvalda, men studieorgani-
satören Doris Hellman och 
försäkringsansvarig Ingrid 
Brobäck samt reseansvariga 
Elli Maijanen hade avsagt 
sig sina uppdrag. Doris 
kommer att hålla i kurser och 
cirklar även i fortsättningen 
och Elli har lovat hjälpa 
eventuell efterträdare.

Styrelsen och valbered-
ningen kommer att fort-

sätta sitt arbete. Nyvalda är 
Barbro Andersson ledamot 
och Jan Larsson som blir 
studieorganisatör. Ekono-
min var god och revisorerna 
och mötet gav styrelsen full 
ansvarsfrihet och förtroendet 
att fortsätta sitt arbete.

Hans Hellman rappor-
terade om KPR:s verksam-
het. Det har kämpats för att 
taxorna inte ska höjas, färd-
tjänst och sjukresor samt att 
det även önskas nyckelfria 
hemtjänster. Man har även 
medverkat till att hissar och 
toaletter på vissa pendelsta-
tioner fungerar tillfredsstäl-
lande.

R i t v a 
Jansson rap-
p o r t e r a d e 
från KPR och 

Samrådsgruppen om bland 
annat boendeutredningen. 
Det går ut på att kraven ökar 
på närstående och kvarbo-
ende med 50 %, men att 
behovet bara räknats till 15 
%, kvarboende av 80 + fram 
till 2025.

Både Ritva och Hans fick 
varma applåder för sitt enga-
gemang i för oss pensionärer 
i så viktiga frågor.

Efter årsmötesförhand-
lingarna tackade Wivi-Anne 
de avgående styrelseleda-
möterna samt delade ut 
blommor. Därefter var det 
klart för kaffe och tårta samt 
trevlig medryckande under-
hållning av Jannebrink med 
basist. 

Gunilla Carlson
PRO Surte-Bohus
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Så står det att läsa i ett 
protokoll från den tiden. 
Emma Örnberg, en ung 
kristen kvinna, hade några 
år tidigare kommit till Surte 
från Kristinehamn. Hon 
samlade tonåringar och 
undervisade dem om den 
kristna tron. 
Detta enkla 
vittnesbörd från 
Emma under 
några korta 
sommarmåna-
der 1875, blev 
början till ett 
andligt skeende i Surte, som 
i sin förlängning innebar att 
Surte Missionsförsamling 
bildades.

Från början sågs väl inte 
den nya församlingen med 
blida ögon från kyrkans håll. 
De så kallade kolportörerna, 
ansåg man vara villolärare.

En del av prästerna såg 
som sin uppgift att med alla 
medel skydda och bevara 
det som kyrkan redan stod 
för och väckelsens folk gick 
kanske inte alltid så visligt 
fram.

Idag möts präster och 
pastorer ur berörda försam-
lingar i en fin gemenskap 

och i respekt för varandras 
egenart.

Ekumeniska gudstjänster 
anordnas flera gånger om 
året och för närvarande har 
vi också en kör bestående av 
sångare från både Missions-
kyrkan, Pingstkyrkan och 

Svenska kyrkan.
Oändligt 

många är de 
som under åren 
varit med i 
Surte Missions-
församlings 
olika verk-

samheter; i gudstjänster, på 
dagledigträffar, i barn- och 
ungdomsarbetet, i sång- och 
musiklivet, på resor och 
läger.

Fotografier, affischer, 
program och föremål av 
skilda slag från de gångna 
åren visas på en utställning 
i Missionskyrkans försam-
lingssal. Utställningen pågår 
under veckorna 11 och 12. 
Adressen är Egnahemsvägen 
35, Surte. Välkomna!

Surte Missionsförsamling
Sven Karlsson

Surte Missionsförsamling fyller 130 år

”Den 25 mars år 1883 beslöt de troende bröder och systrar, 
som fanns på platsen, tillsammans 23 personer, att sammansluta 

sig till en GUDS FÖRSAMLING I SURTE”.

Nya missionskyrkan i Surte.

Surte missionshus 1902-1964.

Förra söndagen var 
det en stor högtid 
i Guntorps Mis-

sionskyrka. För första 
gången fi rades installa-
tionsgudstjänst i kyrkan. 
Lars Gunther instal-
lerades då som pastor i 
församlingen. Tidigare har 
vi haft pastor tillsammans 
med andra församlingar, 
sedan många år tillsam-
mans med Älvängens 
missionsförsamling. Nu 
har församlingen för första 
gången anställt en ”egen 
pastor”. Det är möjligt 
genom ekonomiskt stöd 
från Gemensam Framtid, 
som är namnet på det nya 
samfund som bildats av 
Svenska Missionskyrkan, 
Svenska Baptistsamfun-
det och Metodistkyrkan i 
Sverige. 

Lovsångsdans
I gudstjänsten medverkade 
distriktsföreståndare Ola 
Bojestig, Peter Svanberg 
från Gemensam Framtid, 
kören Paus samt ungdomar 
i Ichtys med lovsångsdans,

Under handpåläggning 
och bön avskildes Lars 
Gunther till sin nya tjänst. 

I sin predikan framhöll han 
hur viktig Guds Andes kraft 
och ledning är i människors 
liv.

Smörgås och tårta
Efter gudstjänsten serve-
rades smörgås och tårta i 
Storstugan och det blev 
tid för gemenskap runt 
borden. Sedan samlades vi 
åter i kyrksalen för att väl-
komna Lars på olika sätt. 
Eftersom scouter är en stor 
del av verksamheten i Gun-
torp fick han bland annat en 
scoutskjorta med halsduk 
till. Representanter från 
övriga kyrkor i Ale var med 
och överlämnade gåvor och 
bibelord. Ett varmt väl-
komnande, en glädje över 
det goda samarbetet mellan 
kyrkorna och en förväntan 
om att det skall fortsätta var 
budskapet. 

Nu ser församlingen 
framtiden an med stor för-
tröstan. Vi vill hälsa alla i 
bygden välkomna till vår 
kyrka. Både unga och äldre 
är välkomna i vår gemen-
skap.

❐❐❐

Historisk högtid i Guntorp
Installationsgudstjänst i Guntorps Missionskyrka.

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Starrkärrs kyrka

Mässa
17 mars kl. 11.00

Sång av Trio Acantus 
Elisabet Ehlersson, Anette Svennblad  

och Sabina Nilsson
Piano: Hanna Ericsson och 

Flöjt: Hanna Lundkvist

Bildcafé
Njut av vackra naturbilder 

till ljuv musik

Nols kyrka
Tisdagen den 19 mars kl. 18.30 

130 år
Surte Missionsförsamling

Välkommen!

Firas med gudstjänst
Söndag 17 mars kl 11.00

Medv. Per Kjellberg
Lerum-Surte Symphonic band,

Kör och Malte Jansson m.fl.
Servering

Fotoutställning 
från 1883 - 2013

Vecka 11 och 12
Öppet tis - tors kl 11-13 & 17-19

Lördag kl 11 -14

Fredag 15 mars kl 18.00 

Film från förr

VARMT VÄLKOMNA!
www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Frukostcafé för kvinnor
Lördag 16 mars kl 9-11

Skepplanda församlingshem
Kom och ät frukost med oss! 

Kostnad 40 kr, ingen anmälan

”Följ med Katarina till Kenya”
Katarina Johansson , Skepplanda

Välkomna!

Årsmöte hos PRO Surte-Bohus

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

Från början sågs
väl inte den nya

församlingen med
blida ögon från
kyrkans håll.

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
Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 12/3 kl 8-9, Bön. 
Kl 14, Bibelsamtalsgrup-
pen. Onsd 13/3 kl 18-19, 
Bön. Kl 19, Smågruppsle-
darträff. Torsd 14/3 kl 10-
12.30, SmyrnaCaféet. Kl 15, 
Andakt på Soläng, Lödöse. 
Kl 18.15, Hobby (7-12 år). 
Fred 15/3 kl 19.30, Green-
house (åk 7 och uppåt). Kl 
20.30, Effect – Öppet hus 
& Café för ungdomar. Lörd 
16/3 kl 8-12, Församlings-
ledningsträff. Kl 10-13, Se-
cond Hand & Café. Kl 12-
14, Sångövning ”Projektet”. 
Sönd 17/3 kl 11, Gudstjänst, 
Marie Nordvall. Dop. Även-
tyret (3-12 år). Kyrkkaffe. 
Tisd 19/3 kl 8-9, Bön.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 17/3 kl 10, 
Famgtj Skredsvik, kyrkkaffe. 
Onsd 20/3 kl 18.30, Veck-
omässa i församlhemmet. 
Hålanda sönd 17/3 kl 12, 
Mässa Wetterling. S:t Pe-
der sönd 17/3 kl 10, Guds-
tjänst Wetterling. Ale-Sköv-
de sönd 17/3 kl 12, Famgtj 
Skredvik. Tunge sönd 17/3, 
se övriga.

Älvängens missionskyrka
Onsd 19 Informationsmö-
te. Tors 14 Andakt på Vi-
kadamm. Sönd kl 18 Guds-
tjänst, L Jöngren och 
ungdomarna.
Tisd 10 Bön. 10- 13 Stickca-
fe. Kl 11. Elvafi ka

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 21/3 kl 18, Musikca-
fé, Ohlins. Sönd 24/3 kl 11, 
Extra administrationsmöte.

Surte missionsförsamling
Onsd 13/3 kl 11-13 och 17-
19. Fotoutställning från 
1883 till 2013. Välkommen! 
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! 
Torsd 14/3 kl 11-13 och 

17-19. Fotoutställning från 
1883 till 2013. Välkommen!
Torsdag 14/3 kl 19, Jubi-
leumskören övar i missions-
kyrkan. Fred 15/3 kl 18, 
Filmvisning från förr. Fika. 
Lörd 16/3 kl 11-14, Foto-
utställning från 1883 till 
2013. Välkommen! Sönd 
17/3 kl 11, Jubileumsguds-
tjänst. Per Kjellberg. Lerum 
Surte Symphonic Band. Ju-
bileumskören. Malte Jans-
son m.fl . Servering. Månd 
18/3 kl 19, Musikkåren, Le-
rum Surte Symphonic Band, 
övar. Tisd 19/3 kl 11-13 och 
17-19. Fotoutställning från 
1883 till 2013. Välkommen! 
Tisd 19/3 kl 19, Samtals-
kväll. Onsd 20/3 kl 11-13 
och 17-19. Fotoutställning 
från 1883 till 2013. Välkom-
men! Onsd 20/3 kl 15, Ons-
dagsträff för daglediga: Sång 
och underhållning av Grå-
botrio. Onsd 20/3 kl 18:30, 
Tonår. Vårpyssel. Onsd 20/3 
kl 21, Innebandy i Surte-
skolan. Välkommen att vara 
med! Planera redan nu in 
församlingens Vårmarknad, 
lördag 13/4 kl 10, Sena änd-
ringar i detta program kan 
inträffa.
www.surtemissionskyrka.se 
är alltid uppdaterad.

Guntorps missionskyrka
Onsd 13/3 kl 18.30, Ton-
år & ÄventyrarScout. Sönd 
17/3 kl 16, SCOUTGUDS-
TJÄNST Lars Gunther, 
Scouterna m.fl . Tisd 19/3 
kl 19, Ungdomsstyrelsen. 
Onsd 20/3 kl 18.30, Spårar 
& UpptäckarScout.
Nödinge församling
Torsd 14/3 kl 18, Nödinge 
kyrka Mässa R Bäck. 17/3 
Jungfru Marie bebådelsedag 
kl 11, Surte kyrka Guds-
tjänst för Stora och Små H 
Hultén. Kl 13, Surte kyr-
ka Finsk gudstjänst L Sorvo-
ja. Kl 15, Bohus Service-
hus Gudstjänst H Hultén. 
Kl 17, Nödinge kyrka Mäss-
sa H Hultén. Månd 18/3 
kl 18.30,  Nödinge försam-

lingshem Mässa H Hultén. 
Onsd 20/3 kl 10, Nödinge 
kyrka Vardagsgudstjänst för 
Stora och Små R Bäck. Kl 
18, Surte kyrka Passionsan-
dakt H Hultén.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Onsd 13/3 Älvängens kyr-
ka kl 18.30, Taizémässa, An-
dersson. Starrkärrs kyrka kl 
19, Bön för församlingen. 
Sönd 17/3 Starrkärrs kyr-
ka kl 11, Mässa, Lennart 
Johnsson. Nols kyrka kl 11, 
Mässa, Nilsson. Älvängens 
kyrka kl 18, Lovsångsmäs-
sa, Nilsson. Tisd 19/3 Nols 
kyrka kl 18.30, Musikcafé - 
Bildcafé! Njut av vackra na-
turbilder till ljuv musik.

Fuxerna-Åsbräcka för-
samling
Sönd kl 10, Högmässa, 
Nordblom. Tisd 09, Mässa 
i församlingshemmet, Isac-
son. Onsd kl 18.30,  Mässa, 
Nordblom.

Filadelfi aförsamlingen, 
Bohus pingstkyrkan
Onsd 13/3 kl 19, Sång bi-
belläsning och bön. Sönd 
17/3 kl 11, Gudstjänst Leif 
Karlsson nattvard. Onsd 
20/3 kl 19, Sång bibelläs-
ning och bön. Sönd 14/4 kl 
11, Administrationsmöte.

Nödinge församling
Torsd 14/3 kl 18, Nödinge 
kyrka Mässa R Bäck. 17/3 
Jungfru Marie bebådelsedag 
kl 11, Surte kyrka Guds-
tjänst för Stora och Små H 
Hultén. Kl 13, Surte kyr-
ka Finsk gudstjänst L Sorvo-
ja. Kl 15, Bohus Service-
hus Gudstjänst H Hultén. 
Kl 17, Nödinge kyrka Mäss-
sa H Hultén. Månd 18/3 
kl 18.30, Nödinge försam-
lingshem Mässa H Hultén. 
Onsd 20/3 kl 10, Nödinge 
kyrka Vardagsgudstjänst för 
Stora och Små R Bäck. Kl 
18, Surte kyrka Passionsan-
dakt H Hultén.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0

Tel 020-902090

TRE AV  
FYRA BARN  
ÖVERLEVER 
CANCER

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

BJUD NÅGON  
DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

Tack

Ett varmt tack

till Er alla som hedrat
minnet av vår

älskade Mamma

Gunilla

Svensson

vid hennes bortgång.
Tack för de vackra

blommorna, för minnes-
gåvor till Cancerfonden

och för stöd och
omtanke.

ANETTE, LINDA

Bror Johansson, Nol har 
avlidit. Född 1932 och efter-
lämnar dottern Anette med 
familj som närmast sörjande.

Maja Johansson, Kungälv 
har avlidit. Född 1921 och 
efterlämnar barn med famil-
jer som närmast sörjande.

John Andersson, Hålan 
har avlidit. Född 1924 och 
efterlämnar barnen Dan 
och Marina med familj, 
barnbarn, barnbarnsbarn 
samt syster med familj som 
närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Ing-Britt Edin. I Surte 
kyrka hölls tisdagen 5 mars 
begravningsgudstjänst för 
Ing-Britt Edin, Bohus. Offi -
ciant var komminister Bengt 
Broman.

Solveig Olsson. I Fridhems 
kapell hölls onsdagen 6 
mars begravningsgudstjänst 
för Solveig Olsson, Surte. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Daga Johansson. I Mis-
sionskyrkan Älvängen hölls 
fredagen 8 mars begrav-
ningsgudstjänst för Daga 
Johansson, Alafors. Offi ciant 
var AnneMarie Svenning-
hed.

Tack

till släkt och vänner som
med vackra blommor,

minnesgåvor och
deltagande hedrat

minnet av vår älskade

Ingemar

Jonsson

MILLAN

Inger med familj

Vår käre Pappa,
Svärfar, Farfar,

Morfar och
Gammelfarfar

John Andersson

* 18/12 1924

har efter ett långt och
innehållsrikt liv lämnat
oss i sorg och saknad

Hålan
8 mars 2013

DAN

Fredrik, Niklas

MARINA och GERT

Mathias

Mikael, Markus

Nette, Sheena

Jimmie, Joakim

Barnbarnsbarn

Syster med familj

Övrig släkt och vänner

 
Av sjukdom plågad,     

så trött Du var 

Men utan klagan        

Du smärtan bar 

Din kamp är slut,         

Du lider ej mer 

Till ro och vila             

Du bäddas ner 

 
  

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen 27

mars kl.11.00 i
Skepplanda kyrka. Efter
gravsättningen inbjudes

till minnesstund i
församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå, tel.

0303-33 33 99 senast
måndagen 25 mars.

Vår kära Mamma
Svärmor, Mormor

och Farmor

Maja Johansson

* 6/1 1921

har efter ett långt och
innehållsrikt liv lämnat
oss i sorg och saknad

Kungälv
28 februari 2013

GULLVI och BO

LENNART och DITTI

CHRISTER och

ELIONORE

Barnbarn

Barnbarnsbarn
 
Så tag nu mina händer 

och led du mig, 

att saligt hem jag 

länder, 

o Gud, till dig 

Ditt barn i nåd ledsaga, 

min väg är svår; 

jag vill ett steg ej taga, 

där du ej går 

Sv. ps. 277:1 

Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen av de

närmaste.

Döda
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Vår ordförande 
Wivi-Anne Radesjö 
förklarade årsmötet 

öppnat med en parentation 
genom att tända ett ljus för 
de medlemmar som lämnat 
oss. Hon läste även en dikt 
av Karin Boye. Därefter 
sjöng vår eminenta PRO-
kör.

Denna dag, den 21 febru-
ari, samlades cirka 90 med-
lemmar från PRO Surte-

Bohus för att delta på vårt 
årsmöte. Klas Svensson 
valdes till ordförande för års-
mötesförhandlingarna och 
Gunilla Carlson till sekre-
terare. 

De flesta i styrelsen blev 
omvalda, men studieorgani-
satören Doris Hellman och 
försäkringsansvarig Ingrid 
Brobäck samt reseansvariga 
Elli Maijanen hade avsagt 
sig sina uppdrag. Doris 
kommer att hålla i kurser och 
cirklar även i fortsättningen 
och Elli har lovat hjälpa 
eventuell efterträdare.

Styrelsen och valbered-
ningen kommer att fort-

sätta sitt arbete. Nyvalda är 
Barbro Andersson ledamot 
och Jan Larsson som blir 
studieorganisatör. Ekono-
min var god och revisorerna 
och mötet gav styrelsen full 
ansvarsfrihet och förtroendet 
att fortsätta sitt arbete.

Hans Hellman rappor-
terade om KPR:s verksam-
het. Det har kämpats för att 
taxorna inte ska höjas, färd-
tjänst och sjukresor samt att 
det även önskas nyckelfria 
hemtjänster. Man har även 
medverkat till att hissar och 
toaletter på vissa pendelsta-
tioner fungerar tillfredsstäl-
lande.

R i t v a 
Jansson rap-
p o r t e r a d e 
från KPR och 

Samrådsgruppen om bland 
annat boendeutredningen. 
Det går ut på att kraven ökar 
på närstående och kvarbo-
ende med 50 %, men att 
behovet bara räknats till 15 
%, kvarboende av 80 + fram 
till 2025.

Både Ritva och Hans fick 
varma applåder för sitt enga-
gemang i för oss pensionärer 
i så viktiga frågor.

Efter årsmötesförhand-
lingarna tackade Wivi-Anne 
de avgående styrelseleda-
möterna samt delade ut 
blommor. Därefter var det 
klart för kaffe och tårta samt 
trevlig medryckande under-
hållning av Jannebrink med 
basist. 

Gunilla Carlson
PRO Surte-Bohus
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Så står det att läsa i ett 
protokoll från den tiden. 
Emma Örnberg, en ung 
kristen kvinna, hade några 
år tidigare kommit till Surte 
från Kristinehamn. Hon 
samlade tonåringar och 
undervisade dem om den 
kristna tron. 
Detta enkla 
vittnesbörd från 
Emma under 
några korta 
sommarmåna-
der 1875, blev 
början till ett 
andligt skeende i Surte, som 
i sin förlängning innebar att 
Surte Missionsförsamling 
bildades.

Från början sågs väl inte 
den nya församlingen med 
blida ögon från kyrkans håll. 
De så kallade kolportörerna, 
ansåg man vara villolärare.

En del av prästerna såg 
som sin uppgift att med alla 
medel skydda och bevara 
det som kyrkan redan stod 
för och väckelsens folk gick 
kanske inte alltid så visligt 
fram.

Idag möts präster och 
pastorer ur berörda försam-
lingar i en fin gemenskap 

och i respekt för varandras 
egenart.

Ekumeniska gudstjänster 
anordnas flera gånger om 
året och för närvarande har 
vi också en kör bestående av 
sångare från både Missions-
kyrkan, Pingstkyrkan och 

Svenska kyrkan.
Oändligt 

många är de 
som under åren 
varit med i 
Surte Missions-
församlings 
olika verk-

samheter; i gudstjänster, på 
dagledigträffar, i barn- och 
ungdomsarbetet, i sång- och 
musiklivet, på resor och 
läger.

Fotografier, affischer, 
program och föremål av 
skilda slag från de gångna 
åren visas på en utställning 
i Missionskyrkans försam-
lingssal. Utställningen pågår 
under veckorna 11 och 12. 
Adressen är Egnahemsvägen 
35, Surte. Välkomna!

Surte Missionsförsamling
Sven Karlsson

Surte Missionsförsamling fyller 130 år

”Den 25 mars år 1883 beslöt de troende bröder och systrar, 
som fanns på platsen, tillsammans 23 personer, att sammansluta 

sig till en GUDS FÖRSAMLING I SURTE”.

Nya missionskyrkan i Surte.

Surte missionshus 1902-1964.

Förra söndagen var 
det en stor högtid 
i Guntorps Mis-

sionskyrka. För första 
gången fi rades installa-
tionsgudstjänst i kyrkan. 
Lars Gunther instal-
lerades då som pastor i 
församlingen. Tidigare har 
vi haft pastor tillsammans 
med andra församlingar, 
sedan många år tillsam-
mans med Älvängens 
missionsförsamling. Nu 
har församlingen för första 
gången anställt en ”egen 
pastor”. Det är möjligt 
genom ekonomiskt stöd 
från Gemensam Framtid, 
som är namnet på det nya 
samfund som bildats av 
Svenska Missionskyrkan, 
Svenska Baptistsamfun-
det och Metodistkyrkan i 
Sverige. 

Lovsångsdans
I gudstjänsten medverkade 
distriktsföreståndare Ola 
Bojestig, Peter Svanberg 
från Gemensam Framtid, 
kören Paus samt ungdomar 
i Ichtys med lovsångsdans,

Under handpåläggning 
och bön avskildes Lars 
Gunther till sin nya tjänst. 

I sin predikan framhöll han 
hur viktig Guds Andes kraft 
och ledning är i människors 
liv.

Smörgås och tårta
Efter gudstjänsten serve-
rades smörgås och tårta i 
Storstugan och det blev 
tid för gemenskap runt 
borden. Sedan samlades vi 
åter i kyrksalen för att väl-
komna Lars på olika sätt. 
Eftersom scouter är en stor 
del av verksamheten i Gun-
torp fick han bland annat en 
scoutskjorta med halsduk 
till. Representanter från 
övriga kyrkor i Ale var med 
och överlämnade gåvor och 
bibelord. Ett varmt väl-
komnande, en glädje över 
det goda samarbetet mellan 
kyrkorna och en förväntan 
om att det skall fortsätta var 
budskapet. 

Nu ser församlingen 
framtiden an med stor för-
tröstan. Vi vill hälsa alla i 
bygden välkomna till vår 
kyrka. Både unga och äldre 
är välkomna i vår gemen-
skap.

❐❐❐

Historisk högtid i Guntorp
Installationsgudstjänst i Guntorps Missionskyrka.

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Starrkärrs kyrka

Mässa
17 mars kl. 11.00

Sång av Trio Acantus 
Elisabet Ehlersson, Anette Svennblad  

och Sabina Nilsson
Piano: Hanna Ericsson och 

Flöjt: Hanna Lundkvist

Bildcafé
Njut av vackra naturbilder 

till ljuv musik

Nols kyrka
Tisdagen den 19 mars kl. 18.30 

130 år
Surte Missionsförsamling

Välkommen!

Firas med gudstjänst
Söndag 17 mars kl 11.00

Medv. Per Kjellberg
Lerum-Surte Symphonic band,

Kör och Malte Jansson m.fl.
Servering

Fotoutställning 
från 1883 - 2013

Vecka 11 och 12
Öppet tis - tors kl 11-13 & 17-19

Lördag kl 11 -14

Fredag 15 mars kl 18.00 

Film från förr

VARMT VÄLKOMNA!
www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Frukostcafé för kvinnor
Lördag 16 mars kl 9-11

Skepplanda församlingshem
Kom och ät frukost med oss! 

Kostnad 40 kr, ingen anmälan

”Följ med Katarina till Kenya”
Katarina Johansson , Skepplanda

Välkomna!

Årsmöte hos PRO Surte-Bohus

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

Från början sågs
väl inte den nya

församlingen med
blida ögon från
kyrkans håll.

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
Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 12/3 kl 8-9, Bön. 
Kl 14, Bibelsamtalsgrup-
pen. Onsd 13/3 kl 18-19, 
Bön. Kl 19, Smågruppsle-
darträff. Torsd 14/3 kl 10-
12.30, SmyrnaCaféet. Kl 15, 
Andakt på Soläng, Lödöse. 
Kl 18.15, Hobby (7-12 år). 
Fred 15/3 kl 19.30, Green-
house (åk 7 och uppåt). Kl 
20.30, Effect – Öppet hus 
& Café för ungdomar. Lörd 
16/3 kl 8-12, Församlings-
ledningsträff. Kl 10-13, Se-
cond Hand & Café. Kl 12-
14, Sångövning ”Projektet”. 
Sönd 17/3 kl 11, Gudstjänst, 
Marie Nordvall. Dop. Även-
tyret (3-12 år). Kyrkkaffe. 
Tisd 19/3 kl 8-9, Bön.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 17/3 kl 10, 
Famgtj Skredsvik, kyrkkaffe. 
Onsd 20/3 kl 18.30, Veck-
omässa i församlhemmet. 
Hålanda sönd 17/3 kl 12, 
Mässa Wetterling. S:t Pe-
der sönd 17/3 kl 10, Guds-
tjänst Wetterling. Ale-Sköv-
de sönd 17/3 kl 12, Famgtj 
Skredvik. Tunge sönd 17/3, 
se övriga.

Älvängens missionskyrka
Onsd 19 Informationsmö-
te. Tors 14 Andakt på Vi-
kadamm. Sönd kl 18 Guds-
tjänst, L Jöngren och 
ungdomarna.
Tisd 10 Bön. 10- 13 Stickca-
fe. Kl 11. Elvafi ka

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 21/3 kl 18, Musikca-
fé, Ohlins. Sönd 24/3 kl 11, 
Extra administrationsmöte.

Surte missionsförsamling
Onsd 13/3 kl 11-13 och 17-
19. Fotoutställning från 
1883 till 2013. Välkommen! 
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! 
Torsd 14/3 kl 11-13 och 

17-19. Fotoutställning från 
1883 till 2013. Välkommen!
Torsdag 14/3 kl 19, Jubi-
leumskören övar i missions-
kyrkan. Fred 15/3 kl 18, 
Filmvisning från förr. Fika. 
Lörd 16/3 kl 11-14, Foto-
utställning från 1883 till 
2013. Välkommen! Sönd 
17/3 kl 11, Jubileumsguds-
tjänst. Per Kjellberg. Lerum 
Surte Symphonic Band. Ju-
bileumskören. Malte Jans-
son m.fl . Servering. Månd 
18/3 kl 19, Musikkåren, Le-
rum Surte Symphonic Band, 
övar. Tisd 19/3 kl 11-13 och 
17-19. Fotoutställning från 
1883 till 2013. Välkommen! 
Tisd 19/3 kl 19, Samtals-
kväll. Onsd 20/3 kl 11-13 
och 17-19. Fotoutställning 
från 1883 till 2013. Välkom-
men! Onsd 20/3 kl 15, Ons-
dagsträff för daglediga: Sång 
och underhållning av Grå-
botrio. Onsd 20/3 kl 18:30, 
Tonår. Vårpyssel. Onsd 20/3 
kl 21, Innebandy i Surte-
skolan. Välkommen att vara 
med! Planera redan nu in 
församlingens Vårmarknad, 
lördag 13/4 kl 10, Sena änd-
ringar i detta program kan 
inträffa.
www.surtemissionskyrka.se 
är alltid uppdaterad.

Guntorps missionskyrka
Onsd 13/3 kl 18.30, Ton-
år & ÄventyrarScout. Sönd 
17/3 kl 16, SCOUTGUDS-
TJÄNST Lars Gunther, 
Scouterna m.fl . Tisd 19/3 
kl 19, Ungdomsstyrelsen. 
Onsd 20/3 kl 18.30, Spårar 
& UpptäckarScout.
Nödinge församling
Torsd 14/3 kl 18, Nödinge 
kyrka Mässa R Bäck. 17/3 
Jungfru Marie bebådelsedag 
kl 11, Surte kyrka Guds-
tjänst för Stora och Små H 
Hultén. Kl 13, Surte kyr-
ka Finsk gudstjänst L Sorvo-
ja. Kl 15, Bohus Service-
hus Gudstjänst H Hultén. 
Kl 17, Nödinge kyrka Mäss-
sa H Hultén. Månd 18/3 
kl 18.30,  Nödinge försam-

lingshem Mässa H Hultén. 
Onsd 20/3 kl 10, Nödinge 
kyrka Vardagsgudstjänst för 
Stora och Små R Bäck. Kl 
18, Surte kyrka Passionsan-
dakt H Hultén.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Onsd 13/3 Älvängens kyr-
ka kl 18.30, Taizémässa, An-
dersson. Starrkärrs kyrka kl 
19, Bön för församlingen. 
Sönd 17/3 Starrkärrs kyr-
ka kl 11, Mässa, Lennart 
Johnsson. Nols kyrka kl 11, 
Mässa, Nilsson. Älvängens 
kyrka kl 18, Lovsångsmäs-
sa, Nilsson. Tisd 19/3 Nols 
kyrka kl 18.30, Musikcafé - 
Bildcafé! Njut av vackra na-
turbilder till ljuv musik.

Fuxerna-Åsbräcka för-
samling
Sönd kl 10, Högmässa, 
Nordblom. Tisd 09, Mässa 
i församlingshemmet, Isac-
son. Onsd kl 18.30,  Mässa, 
Nordblom.

Filadelfi aförsamlingen, 
Bohus pingstkyrkan
Onsd 13/3 kl 19, Sång bi-
belläsning och bön. Sönd 
17/3 kl 11, Gudstjänst Leif 
Karlsson nattvard. Onsd 
20/3 kl 19, Sång bibelläs-
ning och bön. Sönd 14/4 kl 
11, Administrationsmöte.

Nödinge församling
Torsd 14/3 kl 18, Nödinge 
kyrka Mässa R Bäck. 17/3 
Jungfru Marie bebådelsedag 
kl 11, Surte kyrka Guds-
tjänst för Stora och Små H 
Hultén. Kl 13, Surte kyr-
ka Finsk gudstjänst L Sorvo-
ja. Kl 15, Bohus Service-
hus Gudstjänst H Hultén. 
Kl 17, Nödinge kyrka Mäss-
sa H Hultén. Månd 18/3 
kl 18.30, Nödinge försam-
lingshem Mässa H Hultén. 
Onsd 20/3 kl 10, Nödinge 
kyrka Vardagsgudstjänst för 
Stora och Små R Bäck. Kl 
18, Surte kyrka Passionsan-
dakt H Hultén.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0

Tel 020-902090

TRE AV  
FYRA BARN  
ÖVERLEVER 
CANCER

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

BJUD NÅGON  
DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

Tack

Ett varmt tack

till Er alla som hedrat
minnet av vår

älskade Mamma

Gunilla

Svensson

vid hennes bortgång.
Tack för de vackra

blommorna, för minnes-
gåvor till Cancerfonden

och för stöd och
omtanke.

ANETTE, LINDA

Bror Johansson, Nol har 
avlidit. Född 1932 och efter-
lämnar dottern Anette med 
familj som närmast sörjande.

Maja Johansson, Kungälv 
har avlidit. Född 1921 och 
efterlämnar barn med famil-
jer som närmast sörjande.

John Andersson, Hålan 
har avlidit. Född 1924 och 
efterlämnar barnen Dan 
och Marina med familj, 
barnbarn, barnbarnsbarn 
samt syster med familj som 
närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Ing-Britt Edin. I Surte 
kyrka hölls tisdagen 5 mars 
begravningsgudstjänst för 
Ing-Britt Edin, Bohus. Offi -
ciant var komminister Bengt 
Broman.

Solveig Olsson. I Fridhems 
kapell hölls onsdagen 6 
mars begravningsgudstjänst 
för Solveig Olsson, Surte. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Daga Johansson. I Mis-
sionskyrkan Älvängen hölls 
fredagen 8 mars begrav-
ningsgudstjänst för Daga 
Johansson, Alafors. Offi ciant 
var AnneMarie Svenning-
hed.

Tack

till släkt och vänner som
med vackra blommor,

minnesgåvor och
deltagande hedrat

minnet av vår älskade

Ingemar

Jonsson

MILLAN

Inger med familj

Vår käre Pappa,
Svärfar, Farfar,

Morfar och
Gammelfarfar

John Andersson

* 18/12 1924

har efter ett långt och
innehållsrikt liv lämnat
oss i sorg och saknad

Hålan
8 mars 2013

DAN

Fredrik, Niklas

MARINA och GERT

Mathias

Mikael, Markus

Nette, Sheena

Jimmie, Joakim

Barnbarnsbarn

Syster med familj

Övrig släkt och vänner

 
Av sjukdom plågad,     

så trött Du var 

Men utan klagan        

Du smärtan bar 

Din kamp är slut,         

Du lider ej mer 

Till ro och vila             

Du bäddas ner 

 
  

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen 27

mars kl.11.00 i
Skepplanda kyrka. Efter
gravsättningen inbjudes

till minnesstund i
församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå, tel.

0303-33 33 99 senast
måndagen 25 mars.

Vår kära Mamma
Svärmor, Mormor

och Farmor

Maja Johansson

* 6/1 1921

har efter ett långt och
innehållsrikt liv lämnat
oss i sorg och saknad

Kungälv
28 februari 2013

GULLVI och BO

LENNART och DITTI

CHRISTER och

ELIONORE

Barnbarn

Barnbarnsbarn
 
Så tag nu mina händer 

och led du mig, 

att saligt hem jag 

länder, 

o Gud, till dig 

Ditt barn i nåd ledsaga, 

min väg är svår; 

jag vill ett steg ej taga, 

där du ej går 

Sv. ps. 277:1 

Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen av de

närmaste.

Döda
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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

Fungerande Hi8 Videokamera 
köpes eller om möjligt hyres 
under 1 månads tid.
tel. 0706-42 55 92

SÄLJES

4st Michelin sommardäck 
215/65 R16 på aluminiumfälgar, 
lite använda. Säljes på grund av 
bilbyte. Pris 2500kr.
tel. 0722-23 84 34

ÖVRIGT

Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser. 
Peter Bergqvist

tel. 0761 - 74 30 99

Försvunnen honkatt. Sköld-
paddsfärgad, i pannan en rödo-
range trekant samt en vit tå på 
höger fot. Hon är öronmärkt. 
Har du sett henne? Ring 
tel. 0707-99 54 42
el. 0303-33 88 65

Loppis Skepplanda Bygdegård
Lördagen 4 maj kl 10-13. Bokning 
av bord tel 07708-338236. Bords-
pris 100kr, bordsstorlek 80x120. 
Kaffe servering. Välkomna!
Skepplanda Sockens Bygde-
gårdsförening

Bytesdagar för barnartiklar
Ale Gymansiums bamba. Lörd 
23/3 kl 10-15, Sönd 24/3 kl 10-13. 
Försäljning av beg. kläder, skor, 
leksaker, spel, böcker, cyklar 
mm. Sönd rea 1/2 priset på det 
mesta. Välkomna att fynda!
alebytesdag@live.se

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!

ÖKÖPES
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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

Fönsterputs och städ
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

Van skogshuggare
Allt från buskar till träd. 
Låga priser. F-skatt. Försäkrad.
tel. 0705-77 27 81
gunnar@skogsuggare.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

PMO Däck & Bilservice
Fixar din bil. Har även däck, bat-
teri samt torkarblad till låga 
priser.
tel. 0728-72 63 24

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

Stöd Barncancerfonden  

PG 90 20 90-0   

Tel 020-902090

TRE AV FYRA BARN  
ÖVERLEVER CANCER

Tillökning!
 så nu är dom 3...
Stort och hjärtligt

GRATTIS till
Sofia & Jonathan

och vi hälsar givetvis sonen 
välkommen till världen...

En bandylegend fyller 53
Man kan tro han är gammal, 

blek och lättlurad, men i 
verkligheten är han sol-

bränd, nöjd och glad.
Grattis bäste Arto!

Lennart med flera

GRATTIS underbara
Malin Andersson

på din 28-årsdag!
Många kramar från

Johanna, Sofia, Terese
och Madde

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Karin Johansson, Nygård

All ev uppvaktning i sam-
band med min födelsedag 
undanbedes.
Torsten Andersson, Blinneberg

All ev uppvaktning i sam-
band med min födelsedag 
undanbedes.

Gun Jepsen

Veckans ris Veckans ris 
Till den äldre man som är 
medlem i Nödinge Golf-
klubb och går runt och 
pratar om att det behövs en 
"utrensning" i föreningen. 
Är kvinnorna som ska rensas 
ut eller vad menar du?

Dolly P

Till Nödinge Golf AB som 
sade upp nyttjanderättsav-
talet med Nödinge Golf-
klubb i december 2011 och 
först nu, den 4 mars 2013, 
kommer med besked om att 
bolaget ska sköta golfbanan 
i egen regi. Bolaget anser 
sig inte längre behöva för-
eningen, men den får gärna 
fungera som en intresseför-
ening till bolaget.
Medlemmarna som under 
årens lopp arbetat ideellt, 
givetvis för att de har tyckt 
att det har varit roligt, men 
också för att Nödinge Golf 
AB har haft ont om pengar. 
Nu syns skörden av bolagets 
mål! Nödinge Golf AB:s 
huvudägare, Ulf Runmar-
ker, har bildat ett nytt bygg-
bolag som bygger radhus 
vid golfbanan. Vad händer 
med de nio nya hålen? Blir 
det hus på den marken istäl-
let? Hallå, Ale kommun, är 
det så här det fungerar när 
kapitalet får råda?

Birgitta Hermansson

alekuriren  |   nummer 10  |   vecka 11  |   2013GRATTIS26

Grattis Fia!
25 år fredag 15 mars

Vi ser fram mot 
smörgåstårtan. Fias catering 

levererar alltid!
Grattis från 

arbetskamraterna

Grattis Björnen!
38 år torsdag 14 mars

Allt-i-allo-Björn ser väl 
till att laga något gott till 

hungriga vänner?
Annars finns ju catering!

Grattis Claes!
På onsdag smäller det igen, 
men på fredag gäller det.
Ha en bra dag!
Stina



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

Fungerande Hi8 Videokamera 
köpes eller om möjligt hyres 
under 1 månads tid.
tel. 0706-42 55 92

SÄLJES

4st Michelin sommardäck 
215/65 R16 på aluminiumfälgar, 
lite använda. Säljes på grund av 
bilbyte. Pris 2500kr.
tel. 0722-23 84 34

ÖVRIGT

Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser. 
Peter Bergqvist

tel. 0761 - 74 30 99

Försvunnen honkatt. Sköld-
paddsfärgad, i pannan en rödo-
range trekant samt en vit tå på 
höger fot. Hon är öronmärkt. 
Har du sett henne? Ring 
tel. 0707-99 54 42
el. 0303-33 88 65

Loppis Skepplanda Bygdegård
Lördagen 4 maj kl 10-13. Bokning 
av bord tel 07708-338236. Bords-
pris 100kr, bordsstorlek 80x120. 
Kaffe servering. Välkomna!
Skepplanda Sockens Bygde-
gårdsförening

Bytesdagar för barnartiklar
Ale Gymansiums bamba. Lörd 
23/3 kl 10-15, Sönd 24/3 kl 10-13. 
Försäljning av beg. kläder, skor, 
leksaker, spel, böcker, cyklar 
mm. Sönd rea 1/2 priset på det 
mesta. Välkomna att fynda!
alebytesdag@live.se

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!

ÖKÖPES
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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

Fönsterputs och städ
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

Van skogshuggare
Allt från buskar till träd. 
Låga priser. F-skatt. Försäkrad.
tel. 0705-77 27 81
gunnar@skogsuggare.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

PMO Däck & Bilservice
Fixar din bil. Har även däck, bat-
teri samt torkarblad till låga 
priser.
tel. 0728-72 63 24

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

Stöd Barncancerfonden  

PG 90 20 90-0   

Tel 020-902090

TRE AV FYRA BARN  
ÖVERLEVER CANCER

Tillökning!
 så nu är dom 3...
Stort och hjärtligt

GRATTIS till
Sofia & Jonathan

och vi hälsar givetvis sonen 
välkommen till världen...

En bandylegend fyller 53
Man kan tro han är gammal, 

blek och lättlurad, men i 
verkligheten är han sol-

bränd, nöjd och glad.
Grattis bäste Arto!

Lennart med flera

GRATTIS underbara
Malin Andersson

på din 28-årsdag!
Många kramar från

Johanna, Sofia, Terese
och Madde

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Karin Johansson, Nygård

All ev uppvaktning i sam-
band med min födelsedag 
undanbedes.
Torsten Andersson, Blinneberg

All ev uppvaktning i sam-
band med min födelsedag 
undanbedes.

Gun Jepsen

Veckans ris Veckans ris 
Till den äldre man som är 
medlem i Nödinge Golf-
klubb och går runt och 
pratar om att det behövs en 
"utrensning" i föreningen. 
Är kvinnorna som ska rensas 
ut eller vad menar du?

Dolly P

Till Nödinge Golf AB som 
sade upp nyttjanderättsav-
talet med Nödinge Golf-
klubb i december 2011 och 
först nu, den 4 mars 2013, 
kommer med besked om att 
bolaget ska sköta golfbanan 
i egen regi. Bolaget anser 
sig inte längre behöva för-
eningen, men den får gärna 
fungera som en intresseför-
ening till bolaget.
Medlemmarna som under 
årens lopp arbetat ideellt, 
givetvis för att de har tyckt 
att det har varit roligt, men 
också för att Nödinge Golf 
AB har haft ont om pengar. 
Nu syns skörden av bolagets 
mål! Nödinge Golf AB:s 
huvudägare, Ulf Runmar-
ker, har bildat ett nytt bygg-
bolag som bygger radhus 
vid golfbanan. Vad händer 
med de nio nya hålen? Blir 
det hus på den marken istäl-
let? Hallå, Ale kommun, är 
det så här det fungerar när 
kapitalet får råda?

Birgitta Hermansson
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Grattis Fia!
25 år fredag 15 mars

Vi ser fram mot 
smörgåstårtan. Fias catering 

levererar alltid!
Grattis från 

arbetskamraterna

Grattis Björnen!
38 år torsdag 14 mars

Allt-i-allo-Björn ser väl 
till att laga något gott till 

hungriga vänner?
Annars finns ju catering!

Grattis Claes!
På onsdag smäller det igen, 
men på fredag gäller det.
Ha en bra dag!
Stina

��

p
y

HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

1 5 8 9
7 4 3 1

4 1 2 8

9 3 1
6 9 2 4
5 8 1

8 4 5 9 3
2 3 7
3 7 2 8 5

6 1 7 9
7 3 6

9 2 4 1

3 9 7 1
5 6

6 9 3 2

1 9
2 3 9

1 7 5 4

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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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


