
Fiskhandlare 
som får kunder 
att nappa
SKEPPLANDA. En 
timme i veckan är det 
kaos på Albotorget.

Fiskbilen och Johan 
Stjernehag är poppis.
Han är attraktiv som få. Fiskhandlare 
När Johan Stjernehag svänger upp 
på Albotorget ringlar sig kön lång.
– Ingen har bättre skaldjur än han, 
säger Ronny Eriksson, en av många 
trogna kunder.               Läs sid 7

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Älvängen

Nr 11  |   vecka 12  |  2013  |  År 18  |  100% täckning  |

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

699:-
www.axums.se

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

Kärcher fönstertvätt
Enklaste sättet att 

tvätta fönster!

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

SM-silver i 
historisk bandyfi nal
Surte-Karebys gemensamma F19-lag spelade den första historiska bandyfi nalen i Friends Arena i 
Stockholm. Efter stor dramatik blev det förlust i förlängningen mot Söråker. Med en silverpeng runt 
halsen och alla upplevelser från den nya mäktiga arenan blir äventyret ändå ett minne för livet. Läs sid 19

Fo
to

: 
G

er
t 

H
o
lm

ér

Johan Stjernehag.

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

 

Lödöse 0520-66 00 10

2 fl askor

+ pant
Gäller t o m 24/3-13

Coca Cola
150 cl

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

LOCKA FRAM VÅREN!

Erbjudanderna gäller fr o m torsdag 21 mars 2013
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SKATEBOARD DREAMLAND
ORD. PRIS 399 KR

NU 99KR

HOODTRÖJA  
BAGGIO

stl 122-164cl Blå & Röd
stl 122-140cl svart

ORD. PRIS 299 KR

NU 99KR



Under två veckor har 
redaktionen mottagit 
mängder av mejl och 

telefonsamtal från oroliga 
tonårsföräldrar i Älvängen. 
Precis som befarades innan 
har ortens resecentrum blivit 
ett tillhåll och en värmestuga 
för rastlösa ungdomar. Det 
fi nns starka och välgrundade 
misstankar om droger och 
kränkande handlingar mot 
framför allt mycket unga 
fl ickor. Nu slår föräldrarna 
larm och det är hög tid att 
agera. Tyvärr räckte det inte 
denna gång att vara förutse-
ende. Vi visste att det fanns 
skäl att anta att resecentrum 
skulle riskera att bli ett tillhåll, 
men ändå har motåtgärderna 
hittills lyst med sin frånvaro. 
Nu räcker det inte längre att 
förebygga, rapporterna från 
föräldrarna och allmänheten 
är nu så allvarliga att det krävs 
omedelbara ingripanden. 
I Ale kommun lutar vi oss 
mot SSPF-arbetet där skola, 
socialtjänst, polis och fritid, 
samverkar för att upptäcka 
barn i riskzonen så tidigt som 
möjligt. I skrivande stund sätts 
hela denna organisation och 
system på sin spets. Det är 
nu det ska fungera och vara 
effektfullt. Egentligen kan 
jag tycka att det som redan 
har hänt skvallrar om att det 
fi nns brister. Jag hoppas man 
är vuxen nog att ta lärdom 
och utvärderar vad som har 
gått snett. Det är inte okej 
när 12-13-åriga fl ickor dras 
in i drogmissbruk inför öp-
pen ridå. Innan det händer 

ska systemet ha slagit larm. 
Föräldrar som lokaltidningen 
har varit i kontakt med säger 
sig ha tagit de kontakter som 
man kan begära, men polisen 
har till exempel ”inte haft tid” 
att aktivt ingripa.

Carlmarks industriområde 
dyker upp som nästa oros-
moln. ”Kåkstaden” som vi har 
valt att kalla den svarta fläcken 
borde, sett till husens stan-
dard och miljön i övrigt, vara 
avspärrat. Det är definitivt 
inte en plats för ungdomar, 
men här har föräldrar påträffat 
berusade tonåringar. Det är 
kanske inte längre en fråga om 
månader eller veckor innan 
något mycket tragiskt händer 
där nere, det kan handla om 
dagar, timmar eller minuter. 
Har ni inte besökt området 
så gör det, helst dagtid, för er 
egen säkerhets skull. Fundera 
sedan på varför ni ska hålla 
efter trädgårdshäcken och ert 
eget hus när ”kåkstaden” tyd-
ligen är att anse som okej. Hur 
som helst så har kommunens 
ansträngningar bara med-
fört en mindre uppstädning. 
Området är fortfarande att 
beteckna som ett högriskom-
råde och allt annat än en lämp-
lig plats att vistas i. Kommer 
ansvariga fastighetsägare 
och myndigheter verkligen 
att kunna med att säga; ”Det 
är inte vårt fel”, den dagen 
olyckan har varit framme? Vi 
visste ju, en hel kommun sitter 
på läktaren och tittar 
på tragedin, men 
gör vi något? Nej, vi 

pekar på en paragraf och säger 
naturligtvis att det är fel i sys-
temet med tillägget att ansva-
ret vilar på någon annan.

Alarmerande rapporter som 
dessa är alltid lika tragiska, 
men samtidigt är det en allvar-
lig kritik mot samhället. Det 
kan tveklöst vara någon som 
frivilligt låser in sig på han-
dikapptoaletten i Älvängens 
resecentrum för att ”röka på”. 
Det kan omöjligt vara det som 
en tonåring helst av allt vill 
göra. Det är således en kritik 
mot att vi inte lyckas erbjuda 
tillräckligt goda alternativ. 
Vi fångar inte upp alla, utan 
några hamnar utanför. Detta 
måste finnas i åtanke när 
ungdomarna nu ska jagas ut 
från vänthallen och Carlmarks 
industriområde. Vad erbjuder 
vi istället? 

I mina ögon är en situation 
som denna ett minst lika stort 
misslyckande från samhället i 
stort som från de vilsna ung-
domarna. Riktigt illa blir det 
dessutom om vi inte inser det.

Föräldraansvaret? Ja, 
självklart, men det hoppas jag 
slippa påminna om!

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Lika mycket vårt misstag

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

Bohus centrum • Tel: 031 – 98 22 98

Fotvård 
Hudvård 
Friskvård
Massage
Salong Beauty
Glamour Nyponrosen

och www.nyponrosen.se
www.beautyglamour.se

Infraröd bastu

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

TYGLADAN
VÅRENS NYHETER 
- FÄRDIGSYTT & METERVARA

MARKIS 95:-/m

VAXDUK
30:-/m

600m² gardintyg, modetyg,  
inredning & kläder

30:-/m
BALKLÄNNINGSTYGER  
Polyestersatin & Organza

BROMSEXPERTEN
  inkl. moms/hjul*

U  inkl. moms per axel 
  inkl. moms per axel*

  
  inkl. moms per axel*                                                                 

          inkl. moms per axel* 

*Material tillkommer. Ring för att få pris för material och arbete.
ALE & TORSL ANDA

Ale Torg 10, Nödinge. 0303-229433

BARNSKOR 
Köp 3 
betala 

för 2
Gäller på ordinarie pris

Ring Maria: 0736-67 30 17
F-skatt fi nns

Marias hemtjänst
Hemstäd

Fönsterputs
Flyttstäd och förekommande 

sysslor i hemmet
Utför även företagsstädning

Ring Maria: 0736-67 30 17

Marias hemtjänst
He
önsterputs

Flyttstäd och förekom
sysslor i hemmet
även företagsstädning

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

Distriktsstämma
Kristdemokraterna  

Västra Götaland Norra

Lördag 23 mars kl 10.00
Ale Gymnasium

Provval till EU 

Talare Riksdagsledamot  

Penilla Gunther och regionråd  

Monica Selin

Fika serveras

            Välkomna!

Västra Götaland Norra

Söndag 24 mars kl 11-15
Hjärtumsgården

Försäljning av slöjd- och  
hantverk. Lotteri och café.

Arr. Slöjd och konsthantverk kring älven / SV

Hantverksmarknad

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”

och allt för din trädgård.

Butiken är fylld med

VÅRBLOMMOR

Tel 0303-749220 • www.thunbergs.com

Auktion Folkets Hus, 
Lördag 9 mars 

Nr 87 serie K, gul lott
Vinst finns att hämta på Kupan!



Under två veckor har 
redaktionen mottagit 
mängder av mejl och 

telefonsamtal från oroliga 
tonårsföräldrar i Älvängen. 
Precis som befarades innan 
har ortens resecentrum blivit 
ett tillhåll och en värmestuga 
för rastlösa ungdomar. Det 
fi nns starka och välgrundade 
misstankar om droger och 
kränkande handlingar mot 
framför allt mycket unga 
fl ickor. Nu slår föräldrarna 
larm och det är hög tid att 
agera. Tyvärr räckte det inte 
denna gång att vara förutse-
ende. Vi visste att det fanns 
skäl att anta att resecentrum 
skulle riskera att bli ett tillhåll, 
men ändå har motåtgärderna 
hittills lyst med sin frånvaro. 
Nu räcker det inte längre att 
förebygga, rapporterna från 
föräldrarna och allmänheten 
är nu så allvarliga att det krävs 
omedelbara ingripanden. 
I Ale kommun lutar vi oss 
mot SSPF-arbetet där skola, 
socialtjänst, polis och fritid, 
samverkar för att upptäcka 
barn i riskzonen så tidigt som 
möjligt. I skrivande stund sätts 
hela denna organisation och 
system på sin spets. Det är 
nu det ska fungera och vara 
effektfullt. Egentligen kan 
jag tycka att det som redan 
har hänt skvallrar om att det 
fi nns brister. Jag hoppas man 
är vuxen nog att ta lärdom 
och utvärderar vad som har 
gått snett. Det är inte okej 
när 12-13-åriga fl ickor dras 
in i drogmissbruk inför öp-
pen ridå. Innan det händer 

ska systemet ha slagit larm. 
Föräldrar som lokaltidningen 
har varit i kontakt med säger 
sig ha tagit de kontakter som 
man kan begära, men polisen 
har till exempel ”inte haft tid” 
att aktivt ingripa.

Carlmarks industriområde 
dyker upp som nästa oros-
moln. ”Kåkstaden” som vi har 
valt att kalla den svarta fläcken 
borde, sett till husens stan-
dard och miljön i övrigt, vara 
avspärrat. Det är definitivt 
inte en plats för ungdomar, 
men här har föräldrar påträffat 
berusade tonåringar. Det är 
kanske inte längre en fråga om 
månader eller veckor innan 
något mycket tragiskt händer 
där nere, det kan handla om 
dagar, timmar eller minuter. 
Har ni inte besökt området 
så gör det, helst dagtid, för er 
egen säkerhets skull. Fundera 
sedan på varför ni ska hålla 
efter trädgårdshäcken och ert 
eget hus när ”kåkstaden” tyd-
ligen är att anse som okej. Hur 
som helst så har kommunens 
ansträngningar bara med-
fört en mindre uppstädning. 
Området är fortfarande att 
beteckna som ett högriskom-
råde och allt annat än en lämp-
lig plats att vistas i. Kommer 
ansvariga fastighetsägare 
och myndigheter verkligen 
att kunna med att säga; ”Det 
är inte vårt fel”, den dagen 
olyckan har varit framme? Vi 
visste ju, en hel kommun sitter 
på läktaren och tittar 
på tragedin, men 
gör vi något? Nej, vi 

pekar på en paragraf och säger 
naturligtvis att det är fel i sys-
temet med tillägget att ansva-
ret vilar på någon annan.

Alarmerande rapporter som 
dessa är alltid lika tragiska, 
men samtidigt är det en allvar-
lig kritik mot samhället. Det 
kan tveklöst vara någon som 
frivilligt låser in sig på han-
dikapptoaletten i Älvängens 
resecentrum för att ”röka på”. 
Det kan omöjligt vara det som 
en tonåring helst av allt vill 
göra. Det är således en kritik 
mot att vi inte lyckas erbjuda 
tillräckligt goda alternativ. 
Vi fångar inte upp alla, utan 
några hamnar utanför. Detta 
måste finnas i åtanke när 
ungdomarna nu ska jagas ut 
från vänthallen och Carlmarks 
industriområde. Vad erbjuder 
vi istället? 

I mina ögon är en situation 
som denna ett minst lika stort 
misslyckande från samhället i 
stort som från de vilsna ung-
domarna. Riktigt illa blir det 
dessutom om vi inte inser det.

Föräldraansvaret? Ja, 
självklart, men det hoppas jag 
slippa påminna om!

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Lika mycket vårt misstag

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

Bohus centrum • Tel: 031 – 98 22 98

Fotvård 
Hudvård 
Friskvård
Massage
Salong Beauty
Glamour Nyponrosen

och www.nyponrosen.se
www.beautyglamour.se

Infraröd bastu

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

TYGLADAN
VÅRENS NYHETER 
- FÄRDIGSYTT & METERVARA

MARKIS 95:-/m

VAXDUK
30:-/m

600m² gardintyg, modetyg,  
inredning & kläder

30:-/m
BALKLÄNNINGSTYGER  
Polyestersatin & Organza

BROMSEXPERTEN
  inkl. moms/hjul*

U  inkl. moms per axel 
  inkl. moms per axel*

  
  inkl. moms per axel*                                                                 

          inkl. moms per axel* 

*Material tillkommer. Ring för att få pris för material och arbete.
ALE & TORSL ANDA

Ale Torg 10, Nödinge. 0303-229433

BARNSKOR 
Köp 3 
betala 

för 2
Gäller på ordinarie pris

Ring Maria: 0736-67 30 17
F-skatt fi nns

Marias hemtjänst
Hemstäd

Fönsterputs
Flyttstäd och förekommande 

sysslor i hemmet
Utför även företagsstädning

Ring Maria: 0736-67 30 17

Marias hemtjänst
He
önsterputs

Flyttstäd och förekom
sysslor i hemmet
även företagsstädning

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

Distriktsstämma
Kristdemokraterna  

Västra Götaland Norra

Lördag 23 mars kl 10.00
Ale Gymnasium

Provval till EU 

Talare Riksdagsledamot  

Penilla Gunther och regionråd  

Monica Selin

Fika serveras

            Välkomna!

Västra Götaland Norra

Söndag 24 mars kl 11-15
Hjärtumsgården

Försäljning av slöjd- och  
hantverk. Lotteri och café.

Arr. Slöjd och konsthantverk kring älven / SV

Hantverksmarknad

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”

och allt för din trädgård.

Butiken är fylld med

VÅRBLOMMOR

Tel 0303-749220 • www.thunbergs.com

Auktion Folkets Hus, 
Lördag 9 mars 

Nr 87 serie K, gul lott
Vinst finns att hämta på Kupan!

ALE. Ale kommun inrät-
tade en utvecklingsfond 
för de återbetalda försäk-
ringspengarna från AFA.

23,9 miljoner kronor ska 
fördelas under tre år.

Alliansen och oppositio-
nen är inte helt överens 
om hur dessa medel ska 
användas under 2013.

 Kommunstyrelsen behandlade 
i tisdags frågan Utvecklingsfon-
den. Under 2013 ska 7,3 miljo-
ner disponeras. Alliansen vill 
främst använda pengarna till att 
stärka Ale som varumärke genom 
att förbättra tillgängligheten och 
utveckla någon form av kundcen-
ter för aleborna. 

– Vi vill också stärka våra 
medarbetare i kommunen, de 
är viktiga ambassadörer. För 
att göra den kommunala admi-
nistrationen effektivare vill vi 
införa LEAN som är en arbets-
struktur från industrin, men som 
flera kommuner med framgång 
har börjat använda. Det kräver 
utbildning och vi kommer även 
behöva ett antal coacher i upp-
starten. Dessutom tror vi det är 
nyttigt att genomföra ett antal 
studiebesök hos kommuner 
som redan är igång, berättar 
Kommunstyrelsens ordförande 
Mikael Berglund.

Även oppositionen har avsatt 
medel till LEAN, men inte lika 

mycket. Oppositionsråd Paula 
Örn (S) vill istället se en tyngre 
satsning mot ungdomsarbetslös-
heten.

– Det behövs ett riktat soci-
alpsykologiskt stöd och ung-
domshandläggningen måste för-
stärkas. Genom att bland annat 
koppla in en socialpsykolog kan 
vi lättare lära oss att förstå vilka 
hinder som finns. Det är inte 
okej att 200 ungdomar är arbets-
lösa, vi måste ta detta på ett större 
allvar, menar hon.

Nya jobb rätt medicin
Mikael Berglund hävdar att rätt 
medicin är nya jobb och dessa kan 
komma om Ale kommun lyckas 
skapa ett bättre näringslivskli-
mat. Till detta avsätter Alliansen 
därför en miljon kronor.

– Vi har stora ambitioner och 
vill verkligen snabbast möjligt 

förbättra klimatet. Det krävs 
en del insatser och det måste 
finnas medel till dessa. Lyckas 
vi kommer jobben också, säger 
Berglund.

Inte helt oense
Helt oense är inte majoriteten 
och oppositionen. De är båda 
överens om klimatinvesteringar, 
miljöprogram, en fortsatt sats-
ning på YEE (entreprenörsut-
bildning) och de ökade kost-
naderna för det med Kungälvs 
kommun gemensamma rädd-
ningsförbundet.

– Jag noterar också att majo-
riteten har insett sitt misstag av 
att mer eller mindre avveckla 
medborgarkontoret. Nu vill de 
återuppta arbetet med ett kund-
center, vilket jag gläds åt. Det är 
bara synd att vi har tappat flera 
år i kommunens ambitioner att 

k o m m a 
närmare 
aleborna. 

Vi ser också i SKL:s (Sveri-
ges kommuner och landsting) 
senaste kvalitetsmätning att Ale 
tappar i kvalité när det gäller till-
gänglighet. Det är i och för sig 
inte så konstigt när man avskedar 
75% av personalen som ska sköta 
det arbetet, understryker Paula 
Örn.

Kommunfullmäktige klubbar 
på sitt marsmöte hur pengarna i 
Utvecklingsfonden ska fördelas 
2013. Vänsterpartiet och Miljö-
partiet ställde sig bakom Paula 
Örns förslag.

Kommunfullmäktige har tidi-
gare bestämt att de så kallade 
AFA-pengarna inte får användas 
till ramhöjande verksamhet, utan 
till engångsinsatser som gärna på 
sikt får leda till sänkta kostnader.
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TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Alliansen och oppositionen inte överens om AFA-pengarna
Vill utveckla åt olika håll

SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG

Ungdomsarbetslöshet  1,5 Mkr
Läromedel  1,0 Mkr
Medborgarcenter  1,25 Mkr
Klimatåtgärder  1,0 Mkr
YEE vård och omsorg  0,15 Mkr
Näringsliv  0,3 Mkr
LEAN-uippstart  0,5 Mkr
Det nya räddningstjänstförbundet  1,6 Mkr
Summa:   7,3 Mkr

ALINGSÅS. I torsdags föll domen 
mot de tre aleungdomar som 
rånat Meys Thaikök och försökt 
råna Sydneys livs i Nol.

Det blev fängelse för två av 
dem och ungdomsvård för den 
tredje, dessutom dömdes de till 
skadestånd om drygt 83 000 
kronor.

Det var mellan den 1 till 8 oktober förra 
året som Meys Thaikök i Nol utsattes för 
två rån. Vid andra råntillfället uppmärk-
sammade ett vittne händelsen och fil-
made med sin mobilkamera. Personerna 
kunde tack vare filmen identifieras. Gär-
ningsmännen som vid råntillfället var 17, 
18 och 19 år gamla är hemmahörande i 
Nol och Alafors. De två äldsta var delak-
tiga i båda rånen samt även i rånförsöket 
mot Sydneys livs. Den yngste har enligt 
Tingsrätten bara medverkat till två av 
brotten och får med hänsyn till detta och 
hans ålder ett lindrigare straff. Ett drog-
missbruk finns kopplat till händelserna 
och motiven till rånen har enligt vittnes-
målen varit att finansiera hash.

Vid båda rånen mot Meys Thaikök i 
Nol har offerna hotats med kniv, vilket 
har lett till psykiska skador. Därför har 
ett i sammanhanget högre skadestånd 
dömts ut liksom ersättning för sveda och 
värk. 19-åringen döms till tre månader 
fängelse och skyddstillsyn. 18-åringen 
får samma dom fast två månaders fäng-
else och 17-åringen döms till ungdoms-
vård samt 150 timmars ungdomstjänst. 
I skadestånden som uppgår till 83 349 
kronor ingår också ersättning för det ellås 
som Meys Thaikök känt sig tvingade att 
installera efter rånen.

Samtliga döms också för ringa narko-
tikabrott.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Fängelse för thairån

ALLIANSENS FÖRSLAG

Stärka varumärket  2,0 Mkr
LEAN  1,8 Mkr
Miljöprogram  0,1 Mkr
Klimatinvesteringar  0,4 Mkr
Närngsliv  1,0 Mkr
Det nya räddningstjänstförbundet  1,6 Mkr
Nationell och internationell för ungdomar 0,4 Mkr

Summa:  7,3 Mkr

Påskhöna/tupp i vit 24,90

Blockljus 7x12cm 19,90

Ale Torg, Nödinge
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PÅSKDUKNING 
HOS NILLE
Vi dukar bordet till årets påskfest! Välkommen in till oss och bli 
inspirerad av alla våra nyheter.

DEKORÄGG
med band

2990

Ljusfat Dehli matt vit, Ø: 29cm 59:-

Rustik blockljus 7x13cm 29,90

Vas mini, Home, 8cm 14,90

Glasskål silver från 24,90

SERVETTER
20 pack, 33x33cm

1990

PÅSK-
SERVETTER

20 pack, 33x33cm

Du får den billigaste 
på köpet.

På khö /t i it 24 90
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Då var det dags. Re-
gionpolitikerna har 
bestämt att vårdcen-

tralen och folktandvården i 
Älvängen ska fl ytta eller som 
verksamhetschefen säger: ”Vi 
får ändamålsenliga lokaler 
som är mer lämpliga för 
verksamheten”.

Vilket skitsnack!

Kundperspektivet är det 
ingen som har frågat om.

Det enda skäl som är plus 
är att apoteket kommer när-
mare, om nu detta har varit 
ett stort problem?

Flytt till ett köpcenter 
innebär trångt och stökigt 
med mycket folk i rörelse och 
säkert trångt om parkeringar.

Att behöva åka hiss till 
vårdcentralen och tandläkaren 
upplevs nog negativt för äldre 
patienter.

Ale kommun är en expan-
derande kommun med ökad 
befolkningstillväxt. Då gör 
landstinget tvärtom och 
minskar lokalytan. Se på 
Torslanda som ökat och ökar 
i befolkning, där ligger vård-
central och tandläkare mellan 
Torslanda Torg och Amhult 
centrum. Det fungerar 
utmärkt. Flytten kostar, det 
är inte gratis och det är som 
vanligt vi skattebetalare som 
står för notan.

Låt vårdcentralen och 
folktandvården vara kvar, 
lokalytan behövs med en ökad 
befolkning.           Uno Boström

Det var ett formida-
belt påhopp vi fi ck 
bevittna i insändar-

spalten i förra veckans num-
mer av Alekuriren. Både 
politiker och tjänstemän gör 
gemensam front mot en f 
d lärare på Ale gymnasium. 
En lärare vars analys gav en 
unik inblick i Ale gymnasi-
ums förvaltning. Av reak-
tionen att döma har denne 
klarsynte man trampat på 
en av kommunens ömmaste 
tår, skolförvaltningen. Vilket 
inte minst bevisas av det 
kraftiga personangrepp som 
den f d läraren utsätts för.

Istället för att sakligt 
bemöta den kritik som 
framförs förs debatten ner 
på sandlådenivå med nedvär-
derande påståenden som att 
den f d läraren ”är en bitter 
och grinig man”. Detta 
visar tydligt hur just denne 
politiker värderar de kom-
muninvånare och väljare han 
fått förtroende att företräda. 
Denna arroganta attityd 
känner jag och en annan för-
älder igen då vi själva försökt 

lyfta upp och belysa problem 
som finns inom grundskolan 
i Ale. Ansvariga tjänstemän 
tål inte kritik, smäller igen 
dörren och vägrar föra en 
konstruktiv dialog. Som tur 
är tror jag att denna härskar-
teknik är på väg bort en då vi 
både hos Mikael Berglund 
och Paula Örn mött en 
mer öppen och inbjudande 
inställning till oss föräldrar. 
Det gäller nu bara att få 
ut denna nya approach till 
berörda politiker och tjäns-
temän. 

En stor del av proble-
men med Ale gymnasiums 
minskande elevunderlag 
har sannolikt sitt ursprung i 
grundskolan. Hade grund-
skolan varit väl fungerande 
med goda resultat hade för-
sörjningsbasen till gymnasiet 
varit stabil. Med en svajande 
grundskola har många för-
äldrar haft svårt att sakligt 
motivera sina barn att välja 
kommunens gymnasium. 
Faktum är att allt färre 
elever har haft möjlighet att 
söka gymnasiets teoretiska 

linjer då deras avgångsbetyg 
från grundskolan varit för 
låga. Det är en stor förlust 
att Ale gymnasium läggs ner 
och det påverkar definitivt 
våra ungdomars valfrihet 
och kommunens attrakti-
vitet. Många hävdar att en 
skola i Göteborg bara ligger 
en kvarts tågresa bort. Men 
i verkligheten blir det minst 
ett par timmar i extra restid 
per dag då man räknar in 
väntetider i samband med 
spårvagns- och bussanslut-
ningar. Det blir långa dagar, 
den saken är klar.

Allt är dock inte elände 
i Ales skolor, tvärtom. Här 
finns fantastisk personal, 
begåvade elever och engage-
rade föräldrar. Men för att 
rätta till bristerna måste våra 
folkvalda och tillsatta tjäns-
temän (som är både tillsyns-
män och leverantörer) börja 
lyssna på sina uppdragsgi-
vare, kavla upp armarna och 
börja ta fram konkreta hand-
lingsplaner.

Per Dyvermark

Vid Miljöpartiets 
årsmöte på Vadbacka 
Gästgiveri valdes 

Carlos Trischler till ny 
ordförande för Miljöpartiet 
de Gröna i Ale. Carlos efter-
träder Marcus Larsson som 
varit ordförande de senaste 
sex åren.

Under 2012 har Miljö-
partiet främst varit aktiva 
i debatten om skolan och i 
klimatfrågan. 2012 blev ett 
år där Miljöpartiet tydligt 
visade att vi är Alepolitikens 
gröna röst då vi vid ett flertal 
tillfällen haft heta debatter 
om människans klimatpå-
verkan och vad Ale kommun 
borde göra för att minska 
våra utsläpp.

Miljöpartiets styrelse för 
2013 består av ordförande 
Carlos Trischler, sekreterare 
Peter Rosengren, ledamö-
terna Tim Öberg, Angelina 
Saaranen och Jenny Sand-

kvist. Tim Öberg är även 
språkrör för Gröna Studen-
ter i Göteborg.

Under årsmötet avtacka-
des avgående ordförande 
Marcus Larsson med bland 
annat ett symboliskt träd 
i Iglekärrs gammelskog 
och för allt engagerat och 

betydelsefullt arbete under 
åren. Arbetet i Miljöpartiet 
fortsätter ha stort fokus på 
skolsituationen och klimat-
frågan. Den nya styrelsen 
har flera viktiga frågor att 
arbeta med i budgeten för 
2014 och valrörelsen.

Peter Rosengren (MP) 

Ny ordförande i Miljöpartiet

Avgående ordförande Marcus Larsson tillsammans med Mil-
jöpartiets nya ordförande Carlos Trischler och styrelsemed-
lemmarna Peter Rosengren, Jenny Sandkvist och Angelina 
Saaranen.

Onsdagen den 13 
mars höll DHR 
Ale sitt årsmöte i 

Aktivitetshuset i Älvängen. 
Ordföranden Gunilla Wal-
lengren hälsade välkom-
men. 

Parentation hölls för 
medlemmar som lämnat oss 
under året. Årets jubilarer 
gratulerades.

Till att leda årsmötesför-
handlingarna valdes Rose-
Marie Fihn med Iris Wal-
lengren som sekreterare. 
Ur verksamhetsberättelsen 
för 2012 kan noteras att 
föreningen har anordnat fem 
medlemsmöten: grötfest hos 
DHR Lerum, årsmöte, gök-
otta, underhållning av Kaf-
ferast och Luciafirande med 
Ale Lucia . Medlemmarna 
har deltagit i konferenser 
som anordnats av distriktet 
samt olika aktiviteter såsom 
arbetsgrupp för Skepplanda 
vårdcentrals överlevnad och 
glasfusingkurser. 

Avdelningens intressepo-
litiska arbete har bedrivits 
i arbetsgrupper gällande 
tillgänglighet, färdtjänst 
samt rådet för funktionshin-
derfrågor. Man har också 
ingått i Älvängens brukar-

råd. Ett samarbete mellan 
DHR och Västtrafik har 
möjliggjort att Gunilla Wal-
lengren kommer att vara 
testpilot under tre månader 
och lämna synpunkter på 
möjligheterna att resa med 
den nya Alependeln som 
funktionshindrad.

Styrelsen hoppas på ett 
aktivt 2013 där man enligt 
verksamhetsplanen bland 
annat ska arbeta för funk-
tionshindrades delaktighet 
i samhället och driva frågor 
som rör färdtjänst och riks-
färdtjänst.

Styrelsen för 2013: 
ordförande Gunilla Wal-
lengren, vice ordförande 
Pia-Lotta Lagerlöf, kassör 
Rolf Johansson, Monica 
Sögaard, Iris Wallengren, 
Leif Hansson, Liz Sven-
fors och Kenneth Sven-
fors. 

Till revisorer valdes Lene 
Strandberg och Kerstin 
Hurtig Björklund.

En verksamhetsplan för 
2013 fastställdes. Där fastslås 
bla att avdelningens ändamål 
är att arbeta för funktions-
hindrades delaktighet i 
samhället; bedriva opinions-
bildning kring dessa frågor 

samt att informera om vilka 
möjligheter och rättighe-
ter som finns när man har 
funktionshinder. Studie-
cirklar i bla glasfusing och 
akvarellmålning kommer 
att anordnas. Avdelningen 
kommer att fortsätta med 
sitt samarbete med andra 
funktionshinderföreningar i 
kommunen i för oss aktuella 
frågor. Styrelsen kommer 
även att delta i Rådet för 
Funktionshinderfrågor. Nya 
medlemmar hälsas välkomna 
med varm hand!

Årsmötet beslutade att 
göra följande uttalande: 
”Vi ställer oss helt bakom 
”färdtjänstgruppens” för-
slag till nytt reglemente för 
färdtjänst och riksfärdtjänst 
gällande Ale kommun och 
förväntar oss att förslagen 
behandlas skyndsamt!”.

Styrelsen tackades för ett 
väl utfört arbete. Mötesord-
föranden avtackades med 
en vacker orkidé. Kaffe med 
dopp serverades.   

Katarina Johansson tog 
oss via fotografier med på en 
underbar resa i Kenya.

Rose-Marie Fihn

Delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet –DHR!

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

MEDLEMSMÖTE
i samband med 

fullmäktigegruppen
Måndag den 25/3 kl 17.00 
i medborgarhuset i Alafors
Fyllnadsval  av kommunala 

och regionuppdrag

Välkomna!

Låt vårdcentralen i Älvängen vara kvar

Ales skolförvaltning – en riktigt öm tå

Ser med stor spän-
ning fram emot vad 
ni kommit fram till. 

Försökte tjuvkika i media 
om vad Reinfeldt sade om 
åtgärder för att bekämpa 
ungdomsarbetslösheten 
men hittade inget. Kan inte 
ni vara så snälla att återge 
de förslagen i alekuriren 
istället. När jag ändå letade 
så fortsatte jag att kika efter 
skarpa förslag på hur den 
allt större bostadsbristen 
ska knäckas. Hittade inget 
där heller. 
Många föräldrar i Ale 
oroar sig ständigt över om 
barnen kommer att få ett 
jobb eller bostad. Återge 
gärna förslagen även på 
bostadsfrågan. A-kassan 
har ni smulat sönder totalt. 
En av tio får numera 80% 

i ersättning. Idag har bara 
fyra av tio arbetslösa rätt 
till a-kassa. Av de som sökte 
försörjningsstöd uppgav 
40% att skälet var arbets-
löshet. Se till så att folk kan 
ha råd med a-kassa och att 
långt fler än en av tio får 
ut 80%. Då blir det som 
tidigare, staten tar a-kasse-
ansvaret och Ale slipper ta 
pengar från eleverna och 
skolan för att betala försörj-
ningsstöd till arbetslösa. 

Naturligtvis hade vi 
sluppit tjata om detta om ni 
hade fokuserat på jobbpo-
litik istället. Återge gärna 
något om vad ni kom fram 
i Karlstad. Sverige behöver 
skarpa förslag nu och inte 
nästa år som Reinfeldt 
tycke räckte. Sossarna har 

kongress i början av april i 
Göteborg, kom gärna och 
besök mig Mikael Berg-
lund och andra moderater. 
Jag kan varken lova badbalja 
eller korv och bröd. Däre-
mot lovar jag en kopp kaffe 
och knivskarpa socialdemo-
kratiska förslag. 

Välkommen!

Tyrone Hansson
Kongressombud S

PS. Lämna Carl Bildt hemma, 
vi vill inte att hemligheter 

sipprar ut för tidigt.

Välkomna hem moderater!
– Från kommundagarna i Karlstad

Strax före klockan tolv på lördagsförmid-
dagen gick det ut ett larm om en större 
gräsbrand mellan Skepplanda och Hålanda. 
Ett stort fält med torrt gräs hade fattat eld 
och spred sig i den kalla vinden. Branden 
släcktes emellertid snabbt av styrkan från 
Nols brandstation.
Text: Jonas Andersson Foto: Christer Grändevik

Gräsbrand i Hålanda
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Då var det dags. Re-
gionpolitikerna har 
bestämt att vårdcen-

tralen och folktandvården i 
Älvängen ska fl ytta eller som 
verksamhetschefen säger: ”Vi 
får ändamålsenliga lokaler 
som är mer lämpliga för 
verksamheten”.

Vilket skitsnack!

Kundperspektivet är det 
ingen som har frågat om.

Det enda skäl som är plus 
är att apoteket kommer när-
mare, om nu detta har varit 
ett stort problem?

Flytt till ett köpcenter 
innebär trångt och stökigt 
med mycket folk i rörelse och 
säkert trångt om parkeringar.

Att behöva åka hiss till 
vårdcentralen och tandläkaren 
upplevs nog negativt för äldre 
patienter.

Ale kommun är en expan-
derande kommun med ökad 
befolkningstillväxt. Då gör 
landstinget tvärtom och 
minskar lokalytan. Se på 
Torslanda som ökat och ökar 
i befolkning, där ligger vård-
central och tandläkare mellan 
Torslanda Torg och Amhult 
centrum. Det fungerar 
utmärkt. Flytten kostar, det 
är inte gratis och det är som 
vanligt vi skattebetalare som 
står för notan.

Låt vårdcentralen och 
folktandvården vara kvar, 
lokalytan behövs med en ökad 
befolkning.           Uno Boström

Det var ett formida-
belt påhopp vi fi ck 
bevittna i insändar-

spalten i förra veckans num-
mer av Alekuriren. Både 
politiker och tjänstemän gör 
gemensam front mot en f 
d lärare på Ale gymnasium. 
En lärare vars analys gav en 
unik inblick i Ale gymnasi-
ums förvaltning. Av reak-
tionen att döma har denne 
klarsynte man trampat på 
en av kommunens ömmaste 
tår, skolförvaltningen. Vilket 
inte minst bevisas av det 
kraftiga personangrepp som 
den f d läraren utsätts för.

Istället för att sakligt 
bemöta den kritik som 
framförs förs debatten ner 
på sandlådenivå med nedvär-
derande påståenden som att 
den f d läraren ”är en bitter 
och grinig man”. Detta 
visar tydligt hur just denne 
politiker värderar de kom-
muninvånare och väljare han 
fått förtroende att företräda. 
Denna arroganta attityd 
känner jag och en annan för-
älder igen då vi själva försökt 

lyfta upp och belysa problem 
som finns inom grundskolan 
i Ale. Ansvariga tjänstemän 
tål inte kritik, smäller igen 
dörren och vägrar föra en 
konstruktiv dialog. Som tur 
är tror jag att denna härskar-
teknik är på väg bort en då vi 
både hos Mikael Berglund 
och Paula Örn mött en 
mer öppen och inbjudande 
inställning till oss föräldrar. 
Det gäller nu bara att få 
ut denna nya approach till 
berörda politiker och tjäns-
temän. 

En stor del av proble-
men med Ale gymnasiums 
minskande elevunderlag 
har sannolikt sitt ursprung i 
grundskolan. Hade grund-
skolan varit väl fungerande 
med goda resultat hade för-
sörjningsbasen till gymnasiet 
varit stabil. Med en svajande 
grundskola har många för-
äldrar haft svårt att sakligt 
motivera sina barn att välja 
kommunens gymnasium. 
Faktum är att allt färre 
elever har haft möjlighet att 
söka gymnasiets teoretiska 

linjer då deras avgångsbetyg 
från grundskolan varit för 
låga. Det är en stor förlust 
att Ale gymnasium läggs ner 
och det påverkar definitivt 
våra ungdomars valfrihet 
och kommunens attrakti-
vitet. Många hävdar att en 
skola i Göteborg bara ligger 
en kvarts tågresa bort. Men 
i verkligheten blir det minst 
ett par timmar i extra restid 
per dag då man räknar in 
väntetider i samband med 
spårvagns- och bussanslut-
ningar. Det blir långa dagar, 
den saken är klar.

Allt är dock inte elände 
i Ales skolor, tvärtom. Här 
finns fantastisk personal, 
begåvade elever och engage-
rade föräldrar. Men för att 
rätta till bristerna måste våra 
folkvalda och tillsatta tjäns-
temän (som är både tillsyns-
män och leverantörer) börja 
lyssna på sina uppdragsgi-
vare, kavla upp armarna och 
börja ta fram konkreta hand-
lingsplaner.

Per Dyvermark

Vid Miljöpartiets 
årsmöte på Vadbacka 
Gästgiveri valdes 

Carlos Trischler till ny 
ordförande för Miljöpartiet 
de Gröna i Ale. Carlos efter-
träder Marcus Larsson som 
varit ordförande de senaste 
sex åren.

Under 2012 har Miljö-
partiet främst varit aktiva 
i debatten om skolan och i 
klimatfrågan. 2012 blev ett 
år där Miljöpartiet tydligt 
visade att vi är Alepolitikens 
gröna röst då vi vid ett flertal 
tillfällen haft heta debatter 
om människans klimatpå-
verkan och vad Ale kommun 
borde göra för att minska 
våra utsläpp.

Miljöpartiets styrelse för 
2013 består av ordförande 
Carlos Trischler, sekreterare 
Peter Rosengren, ledamö-
terna Tim Öberg, Angelina 
Saaranen och Jenny Sand-

kvist. Tim Öberg är även 
språkrör för Gröna Studen-
ter i Göteborg.

Under årsmötet avtacka-
des avgående ordförande 
Marcus Larsson med bland 
annat ett symboliskt träd 
i Iglekärrs gammelskog 
och för allt engagerat och 

betydelsefullt arbete under 
åren. Arbetet i Miljöpartiet 
fortsätter ha stort fokus på 
skolsituationen och klimat-
frågan. Den nya styrelsen 
har flera viktiga frågor att 
arbeta med i budgeten för 
2014 och valrörelsen.

Peter Rosengren (MP) 

Ny ordförande i Miljöpartiet

Avgående ordförande Marcus Larsson tillsammans med Mil-
jöpartiets nya ordförande Carlos Trischler och styrelsemed-
lemmarna Peter Rosengren, Jenny Sandkvist och Angelina 
Saaranen.

Onsdagen den 13 
mars höll DHR 
Ale sitt årsmöte i 

Aktivitetshuset i Älvängen. 
Ordföranden Gunilla Wal-
lengren hälsade välkom-
men. 

Parentation hölls för 
medlemmar som lämnat oss 
under året. Årets jubilarer 
gratulerades.

Till att leda årsmötesför-
handlingarna valdes Rose-
Marie Fihn med Iris Wal-
lengren som sekreterare. 
Ur verksamhetsberättelsen 
för 2012 kan noteras att 
föreningen har anordnat fem 
medlemsmöten: grötfest hos 
DHR Lerum, årsmöte, gök-
otta, underhållning av Kaf-
ferast och Luciafirande med 
Ale Lucia . Medlemmarna 
har deltagit i konferenser 
som anordnats av distriktet 
samt olika aktiviteter såsom 
arbetsgrupp för Skepplanda 
vårdcentrals överlevnad och 
glasfusingkurser. 

Avdelningens intressepo-
litiska arbete har bedrivits 
i arbetsgrupper gällande 
tillgänglighet, färdtjänst 
samt rådet för funktionshin-
derfrågor. Man har också 
ingått i Älvängens brukar-

råd. Ett samarbete mellan 
DHR och Västtrafik har 
möjliggjort att Gunilla Wal-
lengren kommer att vara 
testpilot under tre månader 
och lämna synpunkter på 
möjligheterna att resa med 
den nya Alependeln som 
funktionshindrad.

Styrelsen hoppas på ett 
aktivt 2013 där man enligt 
verksamhetsplanen bland 
annat ska arbeta för funk-
tionshindrades delaktighet 
i samhället och driva frågor 
som rör färdtjänst och riks-
färdtjänst.

Styrelsen för 2013: 
ordförande Gunilla Wal-
lengren, vice ordförande 
Pia-Lotta Lagerlöf, kassör 
Rolf Johansson, Monica 
Sögaard, Iris Wallengren, 
Leif Hansson, Liz Sven-
fors och Kenneth Sven-
fors. 

Till revisorer valdes Lene 
Strandberg och Kerstin 
Hurtig Björklund.

En verksamhetsplan för 
2013 fastställdes. Där fastslås 
bla att avdelningens ändamål 
är att arbeta för funktions-
hindrades delaktighet i 
samhället; bedriva opinions-
bildning kring dessa frågor 

samt att informera om vilka 
möjligheter och rättighe-
ter som finns när man har 
funktionshinder. Studie-
cirklar i bla glasfusing och 
akvarellmålning kommer 
att anordnas. Avdelningen 
kommer att fortsätta med 
sitt samarbete med andra 
funktionshinderföreningar i 
kommunen i för oss aktuella 
frågor. Styrelsen kommer 
även att delta i Rådet för 
Funktionshinderfrågor. Nya 
medlemmar hälsas välkomna 
med varm hand!

Årsmötet beslutade att 
göra följande uttalande: 
”Vi ställer oss helt bakom 
”färdtjänstgruppens” för-
slag till nytt reglemente för 
färdtjänst och riksfärdtjänst 
gällande Ale kommun och 
förväntar oss att förslagen 
behandlas skyndsamt!”.

Styrelsen tackades för ett 
väl utfört arbete. Mötesord-
föranden avtackades med 
en vacker orkidé. Kaffe med 
dopp serverades.   

Katarina Johansson tog 
oss via fotografier med på en 
underbar resa i Kenya.

Rose-Marie Fihn

Delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet –DHR!
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MEDLEMSMÖTE
i samband med 

fullmäktigegruppen
Måndag den 25/3 kl 17.00 
i medborgarhuset i Alafors
Fyllnadsval  av kommunala 

och regionuppdrag

Välkomna!

Låt vårdcentralen i Älvängen vara kvar

Ales skolförvaltning – en riktigt öm tå

Ser med stor spän-
ning fram emot vad 
ni kommit fram till. 

Försökte tjuvkika i media 
om vad Reinfeldt sade om 
åtgärder för att bekämpa 
ungdomsarbetslösheten 
men hittade inget. Kan inte 
ni vara så snälla att återge 
de förslagen i alekuriren 
istället. När jag ändå letade 
så fortsatte jag att kika efter 
skarpa förslag på hur den 
allt större bostadsbristen 
ska knäckas. Hittade inget 
där heller. 
Många föräldrar i Ale 
oroar sig ständigt över om 
barnen kommer att få ett 
jobb eller bostad. Återge 
gärna förslagen även på 
bostadsfrågan. A-kassan 
har ni smulat sönder totalt. 
En av tio får numera 80% 

i ersättning. Idag har bara 
fyra av tio arbetslösa rätt 
till a-kassa. Av de som sökte 
försörjningsstöd uppgav 
40% att skälet var arbets-
löshet. Se till så att folk kan 
ha råd med a-kassa och att 
långt fler än en av tio får 
ut 80%. Då blir det som 
tidigare, staten tar a-kasse-
ansvaret och Ale slipper ta 
pengar från eleverna och 
skolan för att betala försörj-
ningsstöd till arbetslösa. 

Naturligtvis hade vi 
sluppit tjata om detta om ni 
hade fokuserat på jobbpo-
litik istället. Återge gärna 
något om vad ni kom fram 
i Karlstad. Sverige behöver 
skarpa förslag nu och inte 
nästa år som Reinfeldt 
tycke räckte. Sossarna har 

kongress i början av april i 
Göteborg, kom gärna och 
besök mig Mikael Berg-
lund och andra moderater. 
Jag kan varken lova badbalja 
eller korv och bröd. Däre-
mot lovar jag en kopp kaffe 
och knivskarpa socialdemo-
kratiska förslag. 

Välkommen!

Tyrone Hansson
Kongressombud S

PS. Lämna Carl Bildt hemma, 
vi vill inte att hemligheter 

sipprar ut för tidigt.

Välkomna hem moderater!
– Från kommundagarna i Karlstad

Strax före klockan tolv på lördagsförmid-
dagen gick det ut ett larm om en större 
gräsbrand mellan Skepplanda och Hålanda. 
Ett stort fält med torrt gräs hade fattat eld 
och spred sig i den kalla vinden. Branden 
släcktes emellertid snabbt av styrkan från 
Nols brandstation.
Text: Jonas Andersson Foto: Christer Grändevik

Gräsbrand i Hålanda

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

Mars

Du deltar väl i Earth hour, det världsomspännande arrangemanget för en mer 
hållbar framtid? Den 23 mars är det dags igen för Ale kommun och många andra 
organisationer, företag och privatpersoner att visa sitt engagemang för miljön.

Här i Ale kommer vi att släcka viss fasadbelysning och gatubelysning under själva Earth 
hour, kl 20.30-21.30. Förra året släckte mer än varannan svensk ljuset tillsammans med 
hundratals miljoner över hela världen. Gör det du också! 

Men ett hållbart samhälle handlar om så mycket mer. Vi på kommunen gör fl era andra 
arrangemang:
Teckningstävling för skolor och förskolor med ett besök på Universeum som vinst.
De förtroendevalda och medarbetarna utmanar varandra att leva mer klimatsmart (Gör 
det du med!)
Fototävling för Aleborna (läs mer till höger)
Utdelning av ljus på biblioteken (läs mer till höger)
Skolor och förskolor fokuserar på hållbarhet och pratar om Earth hour

Släck för en 
ljusare framtid!

Fototävling
Skicka in din bild med tema hållbart samhälle till karin.dickens@ale.se 
och var med i utlottningen av Alepresenter! Vi hänger upp alla bilderna på 
kommunledningskontoret i Nödinge och visar upp dem på webben.
Läs mer på www.ale.se/earthhour.

Hämta ljus i biblioteket
Visst är du med och släcker ljuset? Anmäl dig på WWF:s webbplats och kom 
till biblioteket och hämta ett svanenmärkt ljus. 
Läs mer på www.ale.se/earthhour.

Bytesdag för barnartiklar
Vi är med och stödjer bytesdagen för barnkläder och andra prylar på Ale 
gymnasium lördag 23 mars 10.00-15.00, söndag 24 mars kl 10.00-13.00. 
Att köpa begangnade kläder är ett utmärkt sätt att vara klimatsmart!

Ale Kulturskola inbjuder till

”Prova-på-kväll” i Ale gymnasium 
Torsdag 21 mars kl 18.00-20.30

Vårens ortsutvecklingsmöten 
i Ale kommun
Nu är det snart dags för vårens ortsutvecklingsmöten i Ale kommun. Under april månad 
kommer 10 möten i vanlig ordning att äga rum.

PÅ GÅNG I ALE

Syftet med ortsutvecklingsmötena är att göra 
det enkelt för dig som vill påverka kommunen 
genom att föra diskussioner och komma med 
utvecklingsförslag till kommunala beslutsfattare.
Hur gör jag för att lyfta en fråga på mitt 
ortsutvecklingsmöte?
Just nu jobbar presidierna för 
ortsutvecklingsmötena med att sammanställa 
dagordningarna för vårens möten. För att vara 
säker på att din fråga lyfts på mötet mejla frågan 
senast en vecka innan mötet till utvecklings- och 
förvaltningssekreterare Cecilia Stedt e – post: 
cecilia.stedt@ale.se . Du kan även ringa in din 
fråga på tfn: 0303-330360.
Hur får jag tag på mer information om mitt 
ortsutvecklingsmöte?

Tid och plats samt mötenas dagordning kommer 
att publiceras på Ale kommuns hemsida; www.
ale.se allt eftersom de blir fasställda. Alekuriren 
kommer även att publicera dagordningen för 
mötena en vecka innan de äger rum. 
Din fråga är viktig
De frågor som inkommer i samband med 
ortsutvecklingsmötena är viktiga för kommunen 
och vi jobbar därför med att besvara frågorna så 
snabbt som möjligt. Svaren publiceras löpande 
på kommunens hemsida. Detta innebär att du 
redan nu kan gå in på www.ale.se för att se om 
just din fråga har blivit besvarad.

Alafors 23 april
Alvhem 4 april
Bohus 2 april
Hålanda 17 april
Nol 18 april

Nödinge 11 april
Skepplanda 16 april
Starrkärr/Kilanda 25 april
Surte 9 april
Älvängen 3 april

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 klockan 11.00. 
Start 26 mars.
Anmäl dig till sofi e.nenonen@ale.se eller på telefon 0303-330216.  
Anmälan gäller samtliga tillfällen.
 
FRÅGA ENERGIEXPERTEN
Ales energirådgivare Jerker Persson fi nns på plats för att svara på era frågor.
Ale bibliotek, Nödinge
måndag 25 mars kl. 16.00 - 18.00

För Dig från årskurs 2 och uppåt
• Instrument, sång
• Bild
• Musikal 
• FMT

För de yngre Kl 17.30-18
• Suzukimetoden i fi ol och cello från 5 år

För mer info gå in på www.ale.se/
utbildning och barnomsorg/kulturskolan
För att hitta anmälningsblankett, gå in på 
www.ale.se/blanketter.
För frågor, maila: 
susanne.e.johansson@ale.se, 
tel 0303-33 05 90



Alefjälls Naturskydds-
förening ifrågasätter 
en utbyggnad av det 

svenska elnätet när det är 
grundat på en överproduk-
tion av elkraft från onödiga 
generatorer. 

Sverige har en elproduk-

tion som täcker vårt behov 
med råge. 

”Elproduktionen under 
2012 blev 161,6 TWh, 
vilket är 10 procent högre än 
under 2011 och den högsta 
någonsin. 2012 var också ett 
rekordår vad gäller nettoex-

porten av el. Den höga elpro-
duktionen gav ett överskott 
på 19,6 TWh som nettoex-
porterades till andra länder, 
vilket även det är det högsta 
någonsin.” 

(Källa: Energimyndighe-
ten)

Varför skall vi då belasta 
vår miljö och ekonomi med 
fler och fördyrande industri-
komplex?

Svenska Kraftnäts önske-
mål om att dra en 400 kV-
ledning mellan Trollhättan 
och Gråbo innebär inte bara 
ett intrång utan är en gigan-
tisk konfiskering av privat 
egendom! 

”Det finns planer på 
omfattande utbyggnad 
av vindkraftsproduktion i 
Dalsland, Bohuslän och Väs-
tergötland. För att kunna ta 
tillvara den kommande pro-
duktionsökningen så behöver 
stamnätet förstärkas söderut 
med ytterligare en 400 kV-
ledning mellan stamnätssta-
tionerna Skogssäter i Troll-
hättans kommun och Stenkul-
len i Lerums kommun.”

(Källa: Svenska kraftnäts 
samrådsunderlag för planerad 
400kV-ledning, Skogssäter - 
Stenkullen).

Det tas ringa hänsyn till 
boende, markägare, konsu-

menter och den miljö som 
drabbas eftersom det finns 
starka ekonomiska intres-
sen som lobbar för att kunna 
exportera el och driva upp 
elpriset så mycket som möj-

ligt.
Synpunkter från styrelsen 

för Alefjälls Naturskyddsför-
ening.

Enligt uppdrag
Bruno Nordenborg
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Det statliga affärs-
verket Svenska 
Kraftnät, som äger 

och förvaltar de stora 400 
kVolts-stamledningarna  för 
el genom Sverige, planerar 
att bygga en ny ledning mel-
lan Skogssäter i Trollhättan 
till Stenkullen i Lerums 
kommun genom bland annat 
Ale kommun.  En tjock och 
diger samrådshandling med 
5-6 olika förslag till delvis 
nya kraftled-
ningsgator 
genom Ale 
kommun har 
skickats till 
berörda fast-
ighetsägare 
och till Ale 
kommun som 
enligt Miljö-
balkens regler har inbjudits 
till samråd inför beslutet.

Frågan togs upp av 
ordföranden vid Samhäll-
byggnadsnämndens arbets-
utskotts möte i torsdags 
och arbetsutskottet beslöt 
enhälligt föreslå Samhälls-
byggnadsnämnden att helt 
avvisa alla tankar på nya 
kraftledningsgator genom 
Ale kommun.

Vi menar att Ale kommun 
redan har två stora 400 

kVolts-ledningar som går 
rakt igenom vår kommun 
från norr till söder (cirka 40 
km vardera), en 400 kVolts-
ledning  tvärs igenom från 
Kilanda till Surte i lednings-
gator som är 3-400 meter 
breda! Dessutom finns två 
130 kVolts-ledningar och en 
20 kVolts-ledning genom 
vår kommun och som också 
kräver stora fria ytor. Det 
är alltså enorma ytor som 

redan idag 
är block-
erade och 
som drab-
bar såväl 
privata fast-
ighetsägare, 
jord- och 
skogsbruks-
näringen 

som den kommunala utveck-
lingen!

Ett av de alternativ som 
Svenska Kraftnät redovisar 
som tänkbar sträckning är 
från Lödöse genom Frövet/
Färdsle, vidare genom 
Skepplanda och mot Gråbo 
i Lerums kommun. Ett 
annat från Västerlanda över 
Göta älv till Kilanda alter-
nativt Älvängen – Sannum 
genom Alefjäll . Vi kan inte 
acceptera att ytterligare 

stora markområden, en del 
redan planlagda och klara 
för nybyggnation, görs helt 
värdelösa och dessutom 
kommer att hindra all 
utbyggnad i stora delar av 
vår kommun. Vi kan inte 
heller medverka till att stora 
natur- och miljövärden 
spolieras i bl a Alefjäll  och 
tänker inte låta ytterligare 
fastighetsägare drabbas med 
inskränkningar i jord- och 
skogsbruksdriften. Vårt 
förslag är istället att utnyttja 
redan befintliga kraftled-
ningsgator och byta ut de 
gamla ledningarna mot 
moderna. Det går att nå 
samma överföringskapacitet 
utan att ta ny mark i anspråk. 
Eller helt enkelt: Gräv ner 
kablarna! Tekniken finns. 
Vi har bett våra tjänstemän 
djupdyka i ämnet inför vårt 
beslut i nämnden. Argumen-
tet att alternativen kostar 
mer köper vi inte! Allt går! 

Vi står fullt ut på kom-
munens medborgares, våra 
väljares sida!

Jan A. Pressfeldt (AD)
Samhällsbyggnadsnämndens  

ordförande
Tyrone Hansson (S)

Samhällsbyggnadsnämndens 
vice ordförande

Inga fl er kraftlednings-
gator i Ale kommun

Avvisar Svenska Kraftnäts förslag om nya kraftledningsgator genom Ale. Samhällsbygg-
nadsnämndens ordförande och vice ordförande, Jan A Pressfeldt (AD) och Tyrone Hansson 
(S) är helt överens i frågan.

Politisk enighet:

Behövs det en till 400 kV-ledning över Alefjäll?
– Ytterligare en negativ effekt av den ohämmade vindkraftsutbyggnaden

Ale Fjälls Naturskyddsförening oroar sig för nya kraftled-
ningsgator.                Foto: Bruno Nordenborg

Arbetsutskottet beslöt 
enhälligt föreslå Samhälls-
byggnadsnämnden att helt 
avvisa alla tankar på nya 
kraftledningsgator genom 

Ale kommun. 

Nej, Jan Skog, jag är 
varken bitter eller 
grinig. Jag tycker 

bara att det är tråkigt att 
Ale gymnasium inte kan 
drivas vidare. Förklaringen 
till det beslutet måste jag 
naturligtvis acceptera. Vad 
jag emellertid förde fram 
i min förra insändare var 
det faktum att Ale kom-
mun hade anställt personer 
för att leda gymnasiet som 
inte hade den nödvändiga 
kompetensen i det utsatta 
läge som skolan befunnit sig 
i de senaste fem åren. Det 
var ju också så, Jan, om du 
minns, att jag informerade 
dig i din egenskap av kom-
munalråd om den tilltänkta 

förvaltningschefens avgång 
från den svenska skolan i 
Fuengirola i Spanien ett par 
veckor innan hon tillsattes. 
Men du gjorde ingenting 
utan medverkade i stället 
till att hon anställdes. Det 
är kanske därför som du 
reagerar som du gör nu. Du 
hade informationen, men du 
underlät att kolla upp den 
närmare.

I övrigt kan jag i din 
insändare spåra samma 
okunskap om och närmast 
fientliga inställning till 
läraryrket som du för några 
år sedan gick ut med i denna 
tidning. Den nivån från din 
sida är alldeles för låg för att 
jag ska bemöta den här. Och 

påståendet att jag skulle ”ha 
suttit på läktaren” och inte 
bidragit med idéer om hur 
gymnasiets situation skulle 
förbättras är lika grundlöst. 
Du har ingen aning om 
hur mycket arbete som jag 
och alla andra lärare på Ale 
gymnasium har lagt ner för 
att upprätthålla Ale gymna-
siums goda rykte. Det har 
vi framför allt gjort genom 
en mycket hög kvalitet på 
undervisningen, men också 
genom mängder av idéer om 
marknadsföringsåtgärder 
och andra elevstimulerande 
åtgärder.

Slutligen: Vad du och dina 
partikamrater och alla andra 
partier borde ta tag i är det 

faktum att miljoner och åter 
miljoner av skattemedel 
hamnar i rikskapitalisters 
fickor under förevändningen 
att dessa personer driver 
pedagogiskt nyskapande 
skolor med stora möjligheter 
för alla elever. Sverige är det 
enda land i Europa som låter 
enskilda personer sko sig på 
barns och ungdomars lag-
stadgade rätt till utbildning. 

Det sista blev också 
indirekt en kort replik på 
Mikael Berglunds (M) och 
Elena Fridfelts (C) inlägg 
om friskolor i förra numret 
av Alekuriren.

Gerhard Sager
F d lärare Ale gymnasium

Gerhard Sager svarar Jan Skog om Ale gymnasium

www.folkpartiet.se/ale

Varmt välkomna!
/Styrelsen

Onsdagen den 27 mars
kl. 18.00 avhåller

i samlingssalen på Backavik i Nödinge

DAGORDNING:

Anmälan på tel 0303-74 10 30, 070-558 49 13 
eller rose-marie.liberal@telia.com

Samma telefonnummer använder 
Du som vill bli medlem!

Årsmöte
FOLKPARTIET LIBERALERNA ALE



Alefjälls Naturskydds-
förening ifrågasätter 
en utbyggnad av det 

svenska elnätet när det är 
grundat på en överproduk-
tion av elkraft från onödiga 
generatorer. 

Sverige har en elproduk-

tion som täcker vårt behov 
med råge. 

”Elproduktionen under 
2012 blev 161,6 TWh, 
vilket är 10 procent högre än 
under 2011 och den högsta 
någonsin. 2012 var också ett 
rekordår vad gäller nettoex-

porten av el. Den höga elpro-
duktionen gav ett överskott 
på 19,6 TWh som nettoex-
porterades till andra länder, 
vilket även det är det högsta 
någonsin.” 

(Källa: Energimyndighe-
ten)

Varför skall vi då belasta 
vår miljö och ekonomi med 
fler och fördyrande industri-
komplex?

Svenska Kraftnäts önske-
mål om att dra en 400 kV-
ledning mellan Trollhättan 
och Gråbo innebär inte bara 
ett intrång utan är en gigan-
tisk konfiskering av privat 
egendom! 

”Det finns planer på 
omfattande utbyggnad 
av vindkraftsproduktion i 
Dalsland, Bohuslän och Väs-
tergötland. För att kunna ta 
tillvara den kommande pro-
duktionsökningen så behöver 
stamnätet förstärkas söderut 
med ytterligare en 400 kV-
ledning mellan stamnätssta-
tionerna Skogssäter i Troll-
hättans kommun och Stenkul-
len i Lerums kommun.”

(Källa: Svenska kraftnäts 
samrådsunderlag för planerad 
400kV-ledning, Skogssäter - 
Stenkullen).

Det tas ringa hänsyn till 
boende, markägare, konsu-

menter och den miljö som 
drabbas eftersom det finns 
starka ekonomiska intres-
sen som lobbar för att kunna 
exportera el och driva upp 
elpriset så mycket som möj-

ligt.
Synpunkter från styrelsen 

för Alefjälls Naturskyddsför-
ening.

Enligt uppdrag
Bruno Nordenborg
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Det statliga affärs-
verket Svenska 
Kraftnät, som äger 

och förvaltar de stora 400 
kVolts-stamledningarna  för 
el genom Sverige, planerar 
att bygga en ny ledning mel-
lan Skogssäter i Trollhättan 
till Stenkullen i Lerums 
kommun genom bland annat 
Ale kommun.  En tjock och 
diger samrådshandling med 
5-6 olika förslag till delvis 
nya kraftled-
ningsgator 
genom Ale 
kommun har 
skickats till 
berörda fast-
ighetsägare 
och till Ale 
kommun som 
enligt Miljö-
balkens regler har inbjudits 
till samråd inför beslutet.

Frågan togs upp av 
ordföranden vid Samhäll-
byggnadsnämndens arbets-
utskotts möte i torsdags 
och arbetsutskottet beslöt 
enhälligt föreslå Samhälls-
byggnadsnämnden att helt 
avvisa alla tankar på nya 
kraftledningsgator genom 
Ale kommun.

Vi menar att Ale kommun 
redan har två stora 400 

kVolts-ledningar som går 
rakt igenom vår kommun 
från norr till söder (cirka 40 
km vardera), en 400 kVolts-
ledning  tvärs igenom från 
Kilanda till Surte i lednings-
gator som är 3-400 meter 
breda! Dessutom finns två 
130 kVolts-ledningar och en 
20 kVolts-ledning genom 
vår kommun och som också 
kräver stora fria ytor. Det 
är alltså enorma ytor som 

redan idag 
är block-
erade och 
som drab-
bar såväl 
privata fast-
ighetsägare, 
jord- och 
skogsbruks-
näringen 

som den kommunala utveck-
lingen!

Ett av de alternativ som 
Svenska Kraftnät redovisar 
som tänkbar sträckning är 
från Lödöse genom Frövet/
Färdsle, vidare genom 
Skepplanda och mot Gråbo 
i Lerums kommun. Ett 
annat från Västerlanda över 
Göta älv till Kilanda alter-
nativt Älvängen – Sannum 
genom Alefjäll . Vi kan inte 
acceptera att ytterligare 

stora markområden, en del 
redan planlagda och klara 
för nybyggnation, görs helt 
värdelösa och dessutom 
kommer att hindra all 
utbyggnad i stora delar av 
vår kommun. Vi kan inte 
heller medverka till att stora 
natur- och miljövärden 
spolieras i bl a Alefjäll  och 
tänker inte låta ytterligare 
fastighetsägare drabbas med 
inskränkningar i jord- och 
skogsbruksdriften. Vårt 
förslag är istället att utnyttja 
redan befintliga kraftled-
ningsgator och byta ut de 
gamla ledningarna mot 
moderna. Det går att nå 
samma överföringskapacitet 
utan att ta ny mark i anspråk. 
Eller helt enkelt: Gräv ner 
kablarna! Tekniken finns. 
Vi har bett våra tjänstemän 
djupdyka i ämnet inför vårt 
beslut i nämnden. Argumen-
tet att alternativen kostar 
mer köper vi inte! Allt går! 

Vi står fullt ut på kom-
munens medborgares, våra 
väljares sida!

Jan A. Pressfeldt (AD)
Samhällsbyggnadsnämndens  

ordförande
Tyrone Hansson (S)

Samhällsbyggnadsnämndens 
vice ordförande

Inga fl er kraftlednings-
gator i Ale kommun

Avvisar Svenska Kraftnäts förslag om nya kraftledningsgator genom Ale. Samhällsbygg-
nadsnämndens ordförande och vice ordförande, Jan A Pressfeldt (AD) och Tyrone Hansson 
(S) är helt överens i frågan.

Politisk enighet:

Behövs det en till 400 kV-ledning över Alefjäll?
– Ytterligare en negativ effekt av den ohämmade vindkraftsutbyggnaden

Ale Fjälls Naturskyddsförening oroar sig för nya kraftled-
ningsgator.                Foto: Bruno Nordenborg

Arbetsutskottet beslöt 
enhälligt föreslå Samhälls-
byggnadsnämnden att helt 
avvisa alla tankar på nya 
kraftledningsgator genom 

Ale kommun. 

Nej, Jan Skog, jag är 
varken bitter eller 
grinig. Jag tycker 

bara att det är tråkigt att 
Ale gymnasium inte kan 
drivas vidare. Förklaringen 
till det beslutet måste jag 
naturligtvis acceptera. Vad 
jag emellertid förde fram 
i min förra insändare var 
det faktum att Ale kom-
mun hade anställt personer 
för att leda gymnasiet som 
inte hade den nödvändiga 
kompetensen i det utsatta 
läge som skolan befunnit sig 
i de senaste fem åren. Det 
var ju också så, Jan, om du 
minns, att jag informerade 
dig i din egenskap av kom-
munalråd om den tilltänkta 

förvaltningschefens avgång 
från den svenska skolan i 
Fuengirola i Spanien ett par 
veckor innan hon tillsattes. 
Men du gjorde ingenting 
utan medverkade i stället 
till att hon anställdes. Det 
är kanske därför som du 
reagerar som du gör nu. Du 
hade informationen, men du 
underlät att kolla upp den 
närmare.

I övrigt kan jag i din 
insändare spåra samma 
okunskap om och närmast 
fientliga inställning till 
läraryrket som du för några 
år sedan gick ut med i denna 
tidning. Den nivån från din 
sida är alldeles för låg för att 
jag ska bemöta den här. Och 

påståendet att jag skulle ”ha 
suttit på läktaren” och inte 
bidragit med idéer om hur 
gymnasiets situation skulle 
förbättras är lika grundlöst. 
Du har ingen aning om 
hur mycket arbete som jag 
och alla andra lärare på Ale 
gymnasium har lagt ner för 
att upprätthålla Ale gymna-
siums goda rykte. Det har 
vi framför allt gjort genom 
en mycket hög kvalitet på 
undervisningen, men också 
genom mängder av idéer om 
marknadsföringsåtgärder 
och andra elevstimulerande 
åtgärder.

Slutligen: Vad du och dina 
partikamrater och alla andra 
partier borde ta tag i är det 

faktum att miljoner och åter 
miljoner av skattemedel 
hamnar i rikskapitalisters 
fickor under förevändningen 
att dessa personer driver 
pedagogiskt nyskapande 
skolor med stora möjligheter 
för alla elever. Sverige är det 
enda land i Europa som låter 
enskilda personer sko sig på 
barns och ungdomars lag-
stadgade rätt till utbildning. 

Det sista blev också 
indirekt en kort replik på 
Mikael Berglunds (M) och 
Elena Fridfelts (C) inlägg 
om friskolor i förra numret 
av Alekuriren.

Gerhard Sager
F d lärare Ale gymnasium

Gerhard Sager svarar Jan Skog om Ale gymnasium

www.folkpartiet.se/ale

Varmt välkomna!
/Styrelsen

Onsdagen den 27 mars
kl. 18.00 avhåller

i samlingssalen på Backavik i Nödinge

DAGORDNING:

Anmälan på tel 0303-74 10 30, 070-558 49 13 
eller rose-marie.liberal@telia.com

Samma telefonnummer använder 
Du som vill bli medlem!

Årsmöte
FOLKPARTIET LIBERALERNA ALE
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EXTRA EXTRA SÖNDAGSÖPPET 
11.00-14.00

KUNGS MARIEDAL
Kungs Mariedal. 3-vxl, dam,
korg, godkänt lås, belysning,
svart eller rosa.
Rek. pris 3495:-

KKaaaaaaaammmmmmmmmppppppppppaaaaaaaaaannnnnnnnnnjjjjjjjjjjpppppppppprrrrrrrrrriiiiiiiiiissssssssss

KKKKKKKaaaaaaaaammmmmmmmmmppppppppppaaaaaaaaaannnnnnnnnnjjjjjjjjjjpppppppppprrrriiiiiiiiiiss

CRESCENT ÅKULLA 
Crescent Åkulla. 24-vxl, sportcykel 
dam, alu. ram, fjädrande framgaffel 
med lo, mekaniska skivbromsar, 
ramhöjd 51cm, 55cm.
Rek. pris 6495:-

Se fl er kampanjpriser på www.alvangenscykel.se

SKEPPLANDA. Han är 
förmodligen Skepplan-
das mest efterlängtade 
företagare.

När Johan Stjerne-
hag anländer Albotor-
get blir det folksamling.

– Johan är lika ef-
terlängtad varje gång, 
säger Ronny Eriksson, 
en av fi skbilens många 
trogna kunder.

Albotorget i Skepplanda kan 
ibland upplevas som öde och 
nästan folktomt. På onsdags-
eftermiddagarna är situa-
tionen en annan. När Johan 
Stjernhag rullar in med fisk-
bilen och parkerar utanför 
Tempo kommer folket.

– Vi är så oerhört tack-
samma för att vi har fått 
tillbaka fiskbilen på ”heltid” 
igen. Vi brukar vara mellan 
35-40 kunder som handlar 
av Johan under den timmen 
som han är här, förklarar 
Ronny Eriksson.

När lokaltidningen 
kommer till Albotorget är 
kommersen redan i full gång. 
Skepplandaborna står i kö 
för att förse sig med havets 
delikatesser, alltifrån skaldjur 
till olika fisksorter.

– Idag ska jag köpa kum-
melfilé. Det får nog bli några 
räkor också. Han har de bästa 
räkorna som går att få tag i. 

Ingen har bättre skaldjur än 
Johan, berömmer Ronny.

Marit Nilvall väntar på 
sin tur och konstaterar hur 
bra det är för ett samhälle 
som Skepplanda att få en 
uppskattad fiskhandlare på 
besök varje vecka.

– Det är positivt för 
bygden och det gynnar affä-
ren som vi ortsbor också vär-
desätter, säger hon.

Johan Stjernehag har kört 
sin fiskbil i sex år. Tisdag till 
lördag åker han runt på olika 
platser. Mellerud, Nossebro, 
Herrljunga och Jönköping är 
exempel på orter som Johan 
besöker kontinuerligt.

Många mil
– Det blir några mil i veckan, 
men det är inga problem. Jag 
tycker det är kul att fara runt 
till lite mindre orter, träffa 
människor och prata med 
dem, förklarar Johan som 
verkligen brinner för det han 
gör.

– Det roligaste är nog 
fiskauktionen i Göteborg, 
som är varje morgon. Den är 
mellan halv fem och halv åtta 
och då träffar man företagare 
där den ena är galnare än den 
andra, skrattar Johan.

Upplever du inte arbetet 
som slitsamt?

– Jag ser det inte så. 
Visst, det gäller att komma 
i säng på kvällarna eftersom 

klockan ringer tidigt på mor-
gonen. Jag ser det ändå som 
ett privilegium att få jobba 
med det här. Fiskbilen är 
lika uppskattad av vuxna som 
glassbilen är av barn.

Vad karaktäriserar en 
bra fiskbil?

– Det gäller att alltid förse 
sig med färsk fisk och därför 
besöker jag auktionen varje 
morgon. Jag vill se, känna 
och lukta på det som jag ska 
sälja. Jag gör aldrig avkall på 
kvalitén.

Vilken är din personliga 
fiskfavorit?

– Det varierar beroende 
på vilken årstid det är. Kol-
jafilé med smör är aldrig fel 
och torskfilé äter jag året 
runt, förutom på sommaren. 
Gös är något som kunderna 
i Göteborgsregionen inte 
alltid känner till, men det är 
gott vill jag lova.

Klockan har passerat fyra 
och det är dags för Johan 
Stjernehag att ge sig av. Om 
en vecka är han tillbaka, 
likaså kunderna.

– Då ska jag nog köpa 
rödtunga. Jag brukar göra 
gratäng på det, säger Ronny 
Eriksson och vinkar hej då.

Johans fi skbil – omåttligt 
populär i Skepplanda

PÅ ALBOTORGET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Johan Stjernehag – populär fi skhandlare.

Vi har utökat våra 
öppettider!
Våra öppettider är:

 mån-tors kl. 7-19, fre kl. 7-13

Vi hälsar nya och gamla patienter välkomna!

Folktandvården Nödinge
Klockarevägen 14, telefon: 0303-977 30

Gäller t o m 24 mars 2013, med reservation för slutförsäljning.

Öppettider: mån-fre 9.30-19.00 
lördag 9.30-15.00, söndag 11.00-15.00

Påsklilja i kruka 
10st för 100kr (ord. pris 15 kr/st)

Påsklilja i bunt (10st) 

10kr/bunt

Ett parti gröna växter 
4st för 100kr (ord. pris 39 kr/st)

Penséer och mini penséer 
650kr/st

SNART PÅSK!
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ÄLVÄNGEN. Facebook, 
Instagram, Myspace, 
Linked In, Youtube.

Med minst 2000 
olika sociala medier 
kan det vara svårt att 
ha koll på sina barns 
umgänge på internet.

Förra måndagen hölls 
en föreläsning på temat 
för föräldrar i Älv-
ängen.

Hur ska man som förälder 
veta vad ens barn och ungdo-
mar gör på nätet? Var finns 
farorna och hur ska man 
agera om man märker att 
någon behandlas illa på ett 
nätforum.

Det var några av frågorna 
som Ale kommuns informa-
tionschef Karin Dickens tog 
upp när hon i måndags kväll 
föreläste om sociala medier 
på Aroseniusskolan. Före-
läsningen riktade sig till alla 
föräldrar med barn på sko-
lorna i Älvängen, men endast 
ett 20-tal hade kommit för 
att lyssna.

Initiativet kom från Lena 
Strand, rektor på Maden-
skolan, som tyckte det var 
synd att inte fler vuxna tog 
chansen att delta på föreläs-
ningen.

– Föräldrar tror nog att 
de vet vad deras barn gör på 

nätet, men det är jag överty-
gad om att man inte vet. 

Med det uppmärksam-
made ”Instagram-upproret” 
i Göteborg, som började 
som en protest mot att unga 
flickor hängts ut mot sin vilja 
på sociala medier, i färskt 
minne var det flera föräldrar 
som uttryckte oro över nät-
forumens påverkan.

Karin Dickens poängte-
rade vikten av att vuxna finns 
runtomkring och har koll 
på hur deras barn och unga 
använder nätet.

– Problemet är att man 
inte vet vem som är avsän-
daren. Det är obehagligt 
när kommentarsfälten löper 
amok och olika ”hat-sidor” 
startas. Det kan vara mot 
såväl organisationer, företag 
och offentliga personer som 
mot privatpersoner och då 
känner man att det går för 
långt. Som förälder är det 
viktigt att tänka på vilken ton 
man själv använder på nätet 
och försöka att förgå med 
gott exempel. 

Bra forum
Hon menar att skolan utgör 
ett bra forum för att disku-
tera den här typen av frågor 
och komma till grunden med 
vad det egentligen handlar 
om. 

– Man får inte heller 

glömma att sociala medier 
också ofta används på ett 
positivt sätt, till exempel för 
att samla människors goda 
krafter. Soppkök Göte-
borgs facebooksida är ett bra 
exempel, Missing People ett 
annat, precis som gruppen 
Susannes Änglar, som genom 
Facebook samlar in kläder 
och saker till hemlösa. Det 
finns positiva aspekter, men 
som förälder kan det vara 
svårt att avgöra vad som är 
bra och dåligt.

Karin Dickens rekom-
menderar föräldrar att hänga 
med i sociala medier för att 

få bättre inblick i hur de 
används. 

– Försök vara där barnen 
och ungdomarna är. Upp-
täcker man att någon bär 
sig illa åt ska man fråga sig 
vad man skulle gjort om det 
hade varit i ”verkligheten”. 
Det är viktigt att reagera och 
ta kontakt för att markera 
att man finns. Använd även 
de resurser som finns inom 
skolan.

Ett annat orosmoment är 
hur personuppgifter hante-
ras på internet och likaså hur 
bildmaterial sprids. Att man 
kan bryta mot grundlagarna 

och göra sig skyldig till exem-
pelvis hets mot folkgrupp, 
brott mot upphovsrättslagen 
och förtal på nätet är det nog 
inte alla som tänker på. 

– Vi behöver prata om det 
här så att man vet vad man 
gör. Man ska komma ihåg att 
det som läggs upp på nätet är 
tillgängligt för hela världen, 
för alltid. Även om jag spär-
rar eller tar bort innehåll så 
vet man inte vem som sparat 
ner det. Det handlar om 
integritet och hur vi väljer att 
uttrycka oss.

Föräldrarna tog chan-
sen att ställa sina frågor till 

kommunens informations-
chef och det blev en givande 
dialog under måndagens 
möte.

– Givande föreläsning för 
föräldrar om sociala medier 

Vad händer på nätet?

Mer insikt. Linda Bengtsson, Magnus Larsson, Susanne Larsson och Mia Nettum tycker det 
är viktigt att som förälder engagera sig i hur sociala medier påverkar barn och unga.

Informationskanal. Karin 
Dickens, informationschef i 
Ale kommun, föreläste om 
sociala medier för föräldrar i 
Älvängen. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

I Älvängen fi nns det mer som oroar
ÄLVÄNGEN. Älvängens 
resecentrum har som 
befarat blivit en vär-
mestuga för rastlösa 
ungdomar.

Nu slår föräldrarna 
dessutom larm om ett 
ökat drogmissbruk.

– Vi vet att det har 
blivit ett tillhåll och 
kommer nu att foku-
sera hårt på att störa 
de som är där, säger 
Elisabeth Persson, fält-
arbetande fritidsledare.

Redaktionen har fått många 
samtal och reaktioner på att 
Älvängens resecentrum har 
blivit ett tillhåll för ungdo-
mar. Av dofter att döma är 
det inte tobak som nyttjas. 
Det luktar fränare och sötare.

– Vi har fått en del samtal, 
men ofta är budbäraren en 
person i tredje led. Vi jobbar 
på att komma närmare 
kärnan för att få en bättre 
bild av vilka droger som före-
kommer och hur de får tag 
på det, säger en oroad drog-
förebyggare i Ale, Thomas 
Berggren.

Föräldrar som Alekuriren 

har talat med berättar bland 
annat om  unga flickor, 12-13 
år gamla, som har gjort en 
tidig drogdebut och sedan 
blivit kränkta genom video-
inspelningar.

I fredags vandrade enga-
gerade föräldrar genom Älv-
ängen och blev bestörta av 
vad de mötte i resecentrum 
och på Carlmarks industri-
område.

Tipsar polisen
En förälder har också berät-
tat om hur de har tipsat 
polisen om ungdomsfester 
som spårat ur och där det 
har funnits många väldigt 
unga påverkade deltagare. 
Det finns också en klar upp-
fattning om vem som förser 
ungdomar med alkohol.  
Informationen har lämnats 
över, men har inte tagits på 
allvar, åtminstone har inget 
hänt.

Elisabeth Persson, fält-
arbetare på Ale Fritid, säger 
att Älvängens resecentrum 
nu kommer att stå under 
luppen.

– Det blir traditionellt 
arbete, där vi möter ungdo-

marna och i de fall där det 
behövs kontaktar vi föräldrar. 
För att bryta det här bete-
endet krävs det att många 
olika krafter samarbetar, inte 
minst föräldrarna. Det finns 
fler verktyg att plocka fram. 
Älvängens nattvandrare 
blir en oerhört viktig resurs 
att aktivera nu. Det sista vi 
vill ha är en mötesplats för 
droger, understryker Elisa-
beth Persson.

Än så länge har skadegö-
relsen varit begränsad, men 
äldre resenärer som lokal-
tidningen har träffat vittnar 
om en otrevlig känsla när de 
kommer hem sent med pen-
deltåget. För att motverka 
detta finns det en plan. Det 
pågår ett arbete med att få 
fram så kallade Trygghets-
värdar som ska utgå från pen-
delstationerna i Ale.

Vuxen närvaro
– Jag vet inte hur långt vi har 
kommit än, men tanken är 
att vi med vuxen närvaro ska 
bidra till en ökad trygghet 
för alla kring våra pendelsta-
tioner. Jag önskar att vi redan 
hade varit framme med hur 

detta ska fungera. Det är 
möjligt att vi måste skynda 
på processen, säger brottsfö-
rebyggare Lotti Klug.

I Ale finns ett omfat-
tande SSPF-arbete. Det är 
en samverkan mellan skola, 

socialtjänst, polis och fritid. 
Nu sätts organisationen och 
rutinerna på prov. Under 
måndagen informerade sig 
samordnaren Anni Nicklas-
son om den uppkomna situa-
tionen.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Resecentrum har bivit en värmestuga för ungdomar

Tillhåll och värmestuga för vilsna ungdomar. Så beskriver älvängenborna sitt eget resecen-
trum. Larmrapporterna har fått effekt och nu intensifi eras Ale Fritids fältarbete.
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ÄLVÄNGEN. Facebook, 
Instagram, Myspace, 
Linked In, Youtube.

Med minst 2000 
olika sociala medier 
kan det vara svårt att 
ha koll på sina barns 
umgänge på internet.

Förra måndagen hölls 
en föreläsning på temat 
för föräldrar i Älv-
ängen.

Hur ska man som förälder 
veta vad ens barn och ungdo-
mar gör på nätet? Var finns 
farorna och hur ska man 
agera om man märker att 
någon behandlas illa på ett 
nätforum.

Det var några av frågorna 
som Ale kommuns informa-
tionschef Karin Dickens tog 
upp när hon i måndags kväll 
föreläste om sociala medier 
på Aroseniusskolan. Före-
läsningen riktade sig till alla 
föräldrar med barn på sko-
lorna i Älvängen, men endast 
ett 20-tal hade kommit för 
att lyssna.

Initiativet kom från Lena 
Strand, rektor på Maden-
skolan, som tyckte det var 
synd att inte fler vuxna tog 
chansen att delta på föreläs-
ningen.

– Föräldrar tror nog att 
de vet vad deras barn gör på 

nätet, men det är jag överty-
gad om att man inte vet. 

Med det uppmärksam-
made ”Instagram-upproret” 
i Göteborg, som började 
som en protest mot att unga 
flickor hängts ut mot sin vilja 
på sociala medier, i färskt 
minne var det flera föräldrar 
som uttryckte oro över nät-
forumens påverkan.

Karin Dickens poängte-
rade vikten av att vuxna finns 
runtomkring och har koll 
på hur deras barn och unga 
använder nätet.
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inte vet vem som är avsän-
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startas. Det kan vara mot 
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och offentliga personer som 
mot privatpersoner och då 
känner man att det går för 
långt. Som förälder är det 
viktigt att tänka på vilken ton 
man själv använder på nätet 
och försöka att förgå med 
gott exempel. 

Bra forum
Hon menar att skolan utgör 
ett bra forum för att disku-
tera den här typen av frågor 
och komma till grunden med 
vad det egentligen handlar 
om. 

– Man får inte heller 

glömma att sociala medier 
också ofta används på ett 
positivt sätt, till exempel för 
att samla människors goda 
krafter. Soppkök Göte-
borgs facebooksida är ett bra 
exempel, Missing People ett 
annat, precis som gruppen 
Susannes Änglar, som genom 
Facebook samlar in kläder 
och saker till hemlösa. Det 
finns positiva aspekter, men 
som förälder kan det vara 
svårt att avgöra vad som är 
bra och dåligt.

Karin Dickens rekom-
menderar föräldrar att hänga 
med i sociala medier för att 

få bättre inblick i hur de 
används. 

– Försök vara där barnen 
och ungdomarna är. Upp-
täcker man att någon bär 
sig illa åt ska man fråga sig 
vad man skulle gjort om det 
hade varit i ”verkligheten”. 
Det är viktigt att reagera och 
ta kontakt för att markera 
att man finns. Använd även 
de resurser som finns inom 
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sen att ställa sina frågor till 

kommunens informations-
chef och det blev en givande 
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möte.
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Vad händer på nätet?

Mer insikt. Linda Bengtsson, Magnus Larsson, Susanne Larsson och Mia Nettum tycker det 
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Informationskanal. Karin 
Dickens, informationschef i 
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TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

I Älvängen fi nns det mer som oroar
ÄLVÄNGEN. Älvängens 
resecentrum har som 
befarat blivit en vär-
mestuga för rastlösa 
ungdomar.

Nu slår föräldrarna 
dessutom larm om ett 
ökat drogmissbruk.

– Vi vet att det har 
blivit ett tillhåll och 
kommer nu att foku-
sera hårt på att störa 
de som är där, säger 
Elisabeth Persson, fält-
arbetande fritidsledare.

Redaktionen har fått många 
samtal och reaktioner på att 
Älvängens resecentrum har 
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på att komma närmare 
kärnan för att få en bättre 
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på det, säger en oroad drog-
förebyggare i Ale, Thomas 
Berggren.
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har talat med berättar bland 
annat om  unga flickor, 12-13 
år gamla, som har gjort en 
tidig drogdebut och sedan 
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hade varit framme med hur 

detta ska fungera. Det är 
möjligt att vi måste skynda 
på processen, säger brottsfö-
rebyggare Lotti Klug.

I Ale finns ett omfat-
tande SSPF-arbete. Det är 
en samverkan mellan skola, 

socialtjänst, polis och fritid. 
Nu sätts organisationen och 
rutinerna på prov. Under 
måndagen informerade sig 
samordnaren Anni Nicklas-
son om den uppkomna situa-
tionen.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Resecentrum har bivit en värmestuga för ungdomar

Tillhåll och värmestuga för vilsna ungdomar. Så beskriver älvängenborna sitt eget resecen-
trum. Larmrapporterna har fått effekt och nu intensifi eras Ale Fritids fältarbete.

Lunchrestaurang
 & café

Måndag-fredag
DAGENS LUNCH 79:-  

BARNPORTION 0-12 ÅR 39:-

Inkl. dricka, salladsbuffe & kaffe 

Lördag-söndag
BUFFÉ 99:-

TILL BARN 0-12 ÅR 49:-

LÅGA PRISER
7000 M²

NU ÄR VARUHUSET 

VI VILL TACKA VÅRA KUNDER 
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Din lokala husleverantörsedan 1947

MÅNGA OLIKA VILLOR OCH ETT 
OÄNDLIGT ANTAL HEM

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

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

Flytta med Länsförsäkringar

Nöding, Ale Torg 14, 0303-33 16 40

lansfast.se/ale

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Måndag 11 mars

Stålstöld
Någon tar sig in i KSG:s lager-
byggnad i Surte och tillgriper 
rostfritt stål för ett värde av ett 
par hundra tusen kronor.

Ale kommun anmäler ett 
miljöbrott i Alvhem. Asfalt och 
tegel har deponerats i naturen. 
Spaningstips finns i ärendet.

Osämja uppstår mellan ett 
par grannar i Nol. Målsägande 
får en brinnande marschall 
inkastad i lägenheten. Ärendet 
rubriceras som skadegörelse.

Två snattare ertappas på 
OKQ8 i Nödinge.

Tisdag 12 mars

Sexuellt ofredande
En 19-årig kvinna blir utsatt för 
sexuellt ofredande av en man i 
50-årsåldern när hon sitter och 
väntar på bussen i Nol.

Fredag 15 mars

Försök till inbrott
Strax efter klockan ett på 
natten försöker någon bryta 
sig in på Ica Kvantum, Ale Torg. 
Gärningsmannen använder en 
yxa eller liknande föremål. Det 
blir skador i plåten och på en 
av rutorna.

Villainbrott i Surte. En föns-
terruta krossas och tjuvarna 
tillgriper diverse gods, bland 
annat smycken.

Försök till inbrott sker hos 
Skepplanda Kultur- och hem-
värnsförening. 

Söndag 17 mars

Villainbrott
Villainbrott i Nol. En hundpa-
trull skickas till platsen och 
spårsäkring sker. Det är ännu 
okänt om något tillgripits.

Antalet anmälda brott under 
perioden 11/3 – 18/3: 28. Av 
dessa är fyra bilinbrott.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

ALVHEM. Bengts Hus-
vagnar går mot ström-
men.

Förra året minskade 
husvagnsförsäljningen i 
Sverige med 18 pro-
cent, men lågkonjunk-
turen märktes inte av i 
Alvhem.

– Vi upplevde inte 
någon markant skillnad 
mot tidigare säsonger 
och de första månader-
na i år visar faktiskt på 
en omsättningsökning, 
säger Bengt Johans-
son.

Förra årets såldes 3 449 hus-
vagnar, enligt registreringssta-
tistik från Husvagnsbranschens 

Riksförbund. Ett tapp på 18 
procent. Många husvagnför-
säljare har försvunnit och gått 
i konkurs efter ett antal kärva 
år. Hos Bengts Husvagnar i 
Alvhem, som blev ”Årets Före-
tagare” i Ale kommun så sent 
som förra året, är tongångarna 
desto mer positiva.

– Vi tappade lite grann förra 
året, men det var marginellt. 
Jag vet när lågkonjunkturen 
slog till förra gången, 2008, då 
klarade vi oss också undan den 
värsta krisen. Istället ökade vi 
vår omsättning, berättar Bengt.

Vad beror det på att ni 
lyckas hålla ställningarna så 
bra?

– En förklaring är att vi 
säljer Hobby som är mark-

nadsledande inom husvagns-
branschen. Det är en komplett 
vagn, fin att se på plus att priset 
är väldigt bra. Sedan så har vi 
en stark och återkommande 
kundkrets. Vi är etablerade och 
kunderna vet vad de får, säger 
Bengt Johansson.

Till skillnad från förr då 
husvagnar såldes säsongsvis 
sker numera försäljning året 
runt. 

– Jag vet att när jag började 
sälja husvagnar så dog försälj-
ningen i augusti-september. 
Nu är det fullt upp även under 
hösten och vintern. De nya 
modellerna visas på mässan 
i september och många vill 
beställa en ny vagn, så att de 
hinner få den till våren, säger 
Bengt Johansson.

Vad är trenden för årets 
husvagnar?

– Det är inte så stora föränd-
ringar att rapportera om. Det 
som efterfrågas av kunderna 
är sovutrymmen med riktiga 
sängar. Köksdelen är också 
viktig, att det finns ugn, bra 
avställningsytor och så vidare.

Någon nyhet i övrigt att 
rapportera om inför årets 
campingsäsong?

– En positiv nyhet är att 
körkortsreglerna för bil med 
husvagn har gjorts om. Nu kan 
man göra ett lättare körprov, 
ingen teori, och få ett så kallat 
BE-körkort. Det innebär att 
man får lov att dra ett ekipage 

– Bra fart på försäljningen hos Bengts Husvagnar 

Lågkonjunkturen har inte nått Alvhem

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

ALE. Som befarat har 
nu upprörda alebor hört 
av sig till lokaltidningen 
och vittnat om att de 
irländska asfaltsarbe-
tarna är tillbaka i Ale.

Nu växer oron för en 
repris av fjolårets inci-
denter då farligt avfall 
dumpades i naturen.

Historien upprepar sig. 
Återigen har irländska 
asfaltsarbetare börjat knacka 
dörr i villaområdena och de 
har bland annat påträffats i 
Nödinge. De erbjuder sig att 
utföra diverse markarbeten 
som plattsättning och asfal-
tering till ett lågt pris. 

Med facit i hand kunde 
man efter förra sommaren 
konstatera att arbetarna inte 
tog ansvar för hanteringen 
av avfallet, utan tippade av 
det på olika skymda ställen i 
kommunen. 

Fortfarande ligger 
högarna med gamla behand-
lade träslipers, asfaltsrester 
och uppbrutna trädgårds-
plattor kvar.

Kommunen uppmanar 
villaägare att ta sitt ansvar 
genom att noga kontrollera 
vilka företag man anlitar. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Irländska asfaltsarbetarna tillbaka

Ovälkommen repris
Bengt Johansson, som driver Bengts Husvagnar i 
Alvhem, visar till skillnad från många av sina kollegor i 
branschen upp positiva försäljningssiffror. Omsättningen 
har ökat under årets första månader.

som väger upp till 4 250 kg. 
Detta medför i sin tur att folk 
kan köpa större vagnar.

Hur är intresset för hus-
bilar?

– Det är en boom som fort-
farande håller i sig. Det finns 
en hel del som byter husvagn 
mot husbil. Vi har även en 
kundgrupp med båtägare som 
kommit upp i åren och som 
börjat intressera sig för husbils-
livet. Det är två skilda saker att 
semestra med husvagn kontra 
husbil. Husvagnen är till för 
dem som vill bo på camping 
medan husbilen främst vänder 
sig till dem som vill förflytta sig 
från en plats till en annan. 

När går startskottet för 
årets campingsäsong?

– Många vill ut till påsk, så 
det är inte lång tid kvar.

Till sist, hur är det att vara 
företagare i Alvhem efter 
färdigställandet av den nya 
vägen?

– Väldigt positivt! Eftersom 
vi har kunder från både när och 
fjärran så är den allmänna upp-
fattningen att det är betydligt 
smidigare att ta sig hit. Dock 
behöver skyltningen förbättras, 
men det jobbar vi på, avslutar 
Bengt Johansson.

Ingen vacker syn. Tudorområdet i Nol är ett av fl era ställen 
där avfall från markarbeten dumpades i fjol. 
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Nu är det fullt upp även under 
hösten och vintern. De nya 
modellerna visas på mässan 
i september och många vill 
beställa en ny vagn, så att de 
hinner få den till våren, säger 
Bengt Johansson.

Vad är trenden för årets 
husvagnar?

– Det är inte så stora föränd-
ringar att rapportera om. Det 
som efterfrågas av kunderna 
är sovutrymmen med riktiga 
sängar. Köksdelen är också 
viktig, att det finns ugn, bra 
avställningsytor och så vidare.

Någon nyhet i övrigt att 
rapportera om inför årets 
campingsäsong?

– En positiv nyhet är att 
körkortsreglerna för bil med 
husvagn har gjorts om. Nu kan 
man göra ett lättare körprov, 
ingen teori, och få ett så kallat 
BE-körkort. Det innebär att 
man får lov att dra ett ekipage 

– Bra fart på försäljningen hos Bengts Husvagnar 

Lågkonjunkturen har inte nått Alvhem

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

ALE. Som befarat har 
nu upprörda alebor hört 
av sig till lokaltidningen 
och vittnat om att de 
irländska asfaltsarbe-
tarna är tillbaka i Ale.

Nu växer oron för en 
repris av fjolårets inci-
denter då farligt avfall 
dumpades i naturen.

Historien upprepar sig. 
Återigen har irländska 
asfaltsarbetare börjat knacka 
dörr i villaområdena och de 
har bland annat påträffats i 
Nödinge. De erbjuder sig att 
utföra diverse markarbeten 
som plattsättning och asfal-
tering till ett lågt pris. 

Med facit i hand kunde 
man efter förra sommaren 
konstatera att arbetarna inte 
tog ansvar för hanteringen 
av avfallet, utan tippade av 
det på olika skymda ställen i 
kommunen. 

Fortfarande ligger 
högarna med gamla behand-
lade träslipers, asfaltsrester 
och uppbrutna trädgårds-
plattor kvar.

Kommunen uppmanar 
villaägare att ta sitt ansvar 
genom att noga kontrollera 
vilka företag man anlitar. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Irländska asfaltsarbetarna tillbaka

Ovälkommen repris
Bengt Johansson, som driver Bengts Husvagnar i 
Alvhem, visar till skillnad från många av sina kollegor i 
branschen upp positiva försäljningssiffror. Omsättningen 
har ökat under årets första månader.

som väger upp till 4 250 kg. 
Detta medför i sin tur att folk 
kan köpa större vagnar.

Hur är intresset för hus-
bilar?

– Det är en boom som fort-
farande håller i sig. Det finns 
en hel del som byter husvagn 
mot husbil. Vi har även en 
kundgrupp med båtägare som 
kommit upp i åren och som 
börjat intressera sig för husbils-
livet. Det är två skilda saker att 
semestra med husvagn kontra 
husbil. Husvagnen är till för 
dem som vill bo på camping 
medan husbilen främst vänder 
sig till dem som vill förflytta sig 
från en plats till en annan. 

När går startskottet för 
årets campingsäsong?

– Många vill ut till påsk, så 
det är inte lång tid kvar.

Till sist, hur är det att vara 
företagare i Alvhem efter 
färdigställandet av den nya 
vägen?

– Väldigt positivt! Eftersom 
vi har kunder från både när och 
fjärran så är den allmänna upp-
fattningen att det är betydligt 
smidigare att ta sig hit. Dock 
behöver skyltningen förbättras, 
men det jobbar vi på, avslutar 
Bengt Johansson.

Ingen vacker syn. Tudorområdet i Nol är ett av fl era ställen 
där avfall från markarbeten dumpades i fjol. 
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Bäckebol ägs och utvecklas av 

Låt idéerna grönska 

Vardagar 10-20, lördag 10-17, söndag 11-17 
Bauhaus vardagar 7-20, helger 9-18
Coop Forum alla dagar 7-22
För övriga öppettider se backebolhomecenter.se

Trädgårdsdesigner Linnéa Cornelius är hos oss och
ger tips & råd. Läs mer på backebolhomecenter.se

Lördag 23 mars kl 11-16 
Du kommer väl 
ihåg att betala 
trängselskatten i tid?

Senast den 2 april ska trängselskatten för januari vara 
betald. (Normalt ska trängselskatten vara betald sista 
vardagen i månaden, men i år infaller påsken så att det 
inte passar.) Om du tecknar autogiro, kan kommande 
trängselskatter dras automatiskt från det konto du 
uppger. Då behöver du inte hålla reda på när skatten ska 
vara betald eller hur mycket som ska betalas. Vid för sen 
inbetalning av trängselskatt tillkommer en tilläggsavgift på 
500 kronor.

Har du inte fått något skattebeslut för januari, trots att 
du vet att du har passerat en betalstation under den 
månaden? Kontakta då vår kundtjänst på telefon 0771-
29 29 29.  Du kan också läsa mer om trängselskatten på 
www.transportstyrelsen.se.

SURTE. Lagom till 
Internationella Downs 
syndromdagen den 21 
mars ger Stina Gidlöf 
ut en bok om att bli 
förälder till ett annor-
lunda barn. 

”Ett sådant” barn är 
en berättelse om för-
ändring och att tvingas 
in i en tillvaro man inte 
själv har valt.

Ett och ett halvt år har gått 
sedan Alekuriren hälsade på 
hemma hos familjen Gidlöf i 
Surte. Då låg fokus på före-
läsningarna som hon håller 
för såväl vård- och försko-
lepersonal som för allmän-
heten, genom sitt företag 
Annorlunda vision.

Stina och Mattias Gid-
löfs äldsta dotter Tea föddes 
med Downs syndrom och en 
livshotande sjukdom. Hon 
har nu hunnit bli sju år och 
börjat i skolan. 

Redan i samband med 
det första positiva gravidi-
tetstestet började Stina, som 
är utbildad gymnasielärare 
i bland annat svenska, att 
blogga. Hon fortsatte att 
skriva under hela gravidite-
ten och fick en del läsare. När 
Tea sedan föddes tog blog-
gen en annorlunda vändning.

– Från att ha funderat på 

samma saker som de flesta 
andra blivande mammor, 
allt ifrån blöjsorter till barn-
vagnshjul, kastades man in i 
en helt främmande värld när 
det visade sig att vår dotter 
hade Downs syndrom och en 
livshotande sjukdom. Plöts-
ligt förväntades man kunna 
hantera en helt ny situation 
och ha svar på vad den inne-
bar. 

Redan från första stund 
upplevde familjen att de inte 
fick det stöd och uppmunt-
ran från omgivningen som 
de hade önskat. 

– När man får ett annor-
lunda barn förväntas man få 
sorg och då säger folk inte 
grattis, fast det för oss var 
den största glädjen, säger 
Stina Gidlöf.

Mental livlina
Hon fortsatte att blogga och 
skrivandet kom att betyda 
ännu mer efter det att Tea 
kommit till världen. Nu, sju 
år senare har hon arbetat ner 
det oändligt stora materialet 
till en bok som fått titeln ”Ett 
sådant barn”.

– Under de första åren 
blev skrivandet en slags 
mental livlina. Bloggandet 
blev ett sätt att få utlopp för 
min skräck, vanmakt, glädje 
och sorg. Någonstans visste 

jag att jag ville göra något 
med allt vi varit med om 
och jag visste också att en 
dag skulle jag skriva boken 
om Tea. Men det blev istäl-
let boken om att bli förälder 
till ett annorlunda barn. Tea 
är med ganska lite i berät-
telsen som egentligen hand-
lar om förändringen för oss. 
Den handlar om att hitta en 
identitet som man kan känna 
sig hemma i, när alla förut-
sättningar har förändrats. Jag 
vill också berätta om hur det 
är att leva i ett samhälle som 
säger sig vilja ha mångfald, 
men som inte räknar oss som 
likvärdiga. 

Surte bibliotek
Att skriva boken har inte 
varit lätt alla gånger och både 
Stina och maken Mattias har 
tvingats riva upp sådant som 
de lagt bakom sig. 

– Det har på många sätt 
varit rena terapin och för vår 
del är det ett avslut på tiden 
som varit sedan Tea föddes. 

Förutom att fungera som 
ett stöd till andra föräldrar i 
samma situation, hoppas hon 
även på att boken ska hamna 
i händerna på andra för att 
skapa förståelse. 

– Det här är ingen bok för 
handikapphyllan utan den 
handlar om ett sätt att leva.  

Jag för en ständig kamp för 
att folk ska se Tea, barnet 
bakom diagnosen.

Lördagen den 13 april 
kommer Stina Gidlöf att 
finnas på plats på Surte bib-
liotek med sin nyutkomna 
bok.

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

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

lansforsakringar.se/alvsborg

– Stina Gidlöf ger ut boken ”Ett sådant barn”

Berättar från hjärtat

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Bokdebuterar. För sju år 
sedan föddes Stina och 
Mattias Gidlöfs äldsta dotter 
Tea med Downs syndrom. 
Nu har Stina skrivit boken 
”Ett sådant barn”, som 
handlar om att bli förälder 
till ett annorlunda barn. 
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BOBUTIKEN ALE TORG, 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

www.svenskfast.se

Just nu har vi många köpare över efter lyckade försäljningar som
söker efter lägenheter. Går du i säljtankar? Tveka inte att höra av

dig till mig. Välkommen!
Svensk Fastighetsförmedling Alebutiken

Ale Torg , -  /

ALE. Hur är det att 
vara ung i Ale idag?

Det vill Ale kommun 
bringa klarhet i.

Under 2013 genom-
förs återigen en LUPP-
undersökning.
Ungdomsundersökningen 
Lupp står för lokal upp-
följning av ungdomspoliti-
ken och är en heltäckande 
livsstilsundersökning som 

tillhandahålls av ungdoms-
styrelsen. Den gjordes i Ale 
kommun för första gången 
2007 med en uppföljning 
2010 för att se om vidtagna 
insatser givit effekt. I år är 
det dags igen. Undersök-
ningen fokuserar på hur 
ungdomar i Ale ser på sitt liv, 

hälsa, fritid och inte minst 
möjlighet att påverka i sam-
hället.

LUPP:en 2007 visade 
att ungdomar ville ha fler 
mötesplatser och de ville 
också kunna röra sig bättre 
i kommunen. Tre år senare 
hade Mötesplats Ungdom 

startat i Ale gymnasium, en 
samlingsplats som många 
aleungdomar uppskattar. 
Rökningen hade också mins-
kat mellan 2007 och 2010, 
men de som röker varje dag 
hade tredubblats. Det som 
oroade mest var narkotikan 
och det faktum att flickor 

som gick andra året i gym-
nasiet och som hade testat 
någon gång hade ökat mar-
kant. Dessutom fanns det ett 
stort missnöje med skolma-
ten i årskurs åtta. Andelen 
tjejer som hoppar över lun-
chen en gång i veckan eller 
mer hade nästan fördubblats 

mellan 2007 och 2010. Nu 
återstår att se om trenderna 
håller i sig. När enkätsvaren 
för 2013 också har ställts 
samman finns ett gediget 
material att luta sig mot. 

Enkätundersökningen 
besvaras av elever i årskurs 
åtta och år två i gymnasiet. 

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Ny enkätundersökning bland unga i Ale

NÖDINGE. Att vårda en 
nära anhörig som blivit 
svårt sjuk, har demens 
eller en funktionsned-
sättning kan väcka 
många känslor.

I onsdags hölls en 
föreläsning om att 
låta både sorgen och 
glädjen ta plats och att 
våga känna att det är 
jobbigt.

– Vi människor lyfter gärna 
fram det positiva och man 
hör ofta folk säga att ”bara 
du vill så är det möjligt”. 
Problemet är att alla inte kan 
vinna. Jag tror att mycket är 
möjligt, men inte allt, säger 
Lars Björklund, kaplan vid 
Sigtunastiftelsen, som före-
läste för anhöriga på Backa-
viks äldreboende i onsdags. 

Han har mångårig erfa-
renhet av att möta männ-
iskor i krissituationer sedan 
han bland annat arbetat som 
sjukhuspräst på Akademiska 
sjukhuset i Uddevalla.

Föreläsningen var ett 

samarbete inom anhörigstö-
det i Ale, Lilla Edet, Tjörn, 
Kungälv och Stenungsund. 

Ett 50-tal personer hade 
kommit för att lyssna och 
responsen var bra. 

– Man känner igen sig 
mycket i det han berättar 
och det är skönt att ibland få 
prata om det som är jobbigt 
med att vårda en nära anhö-
rig, säger en kvinna och en 
annan tillägger:

– Man märker en tydlig 
skillnad mellan kvinnor 
och män i det här samman-
hanget. Kvinnor är vana att 
vårda personer i sin närhet 
och därför är det naturligt 
att hon även vårdar sin man. 
Däremot när en man vårdar 
sin kvinna blir reaktionerna 
ofta ”åh, han är snäll”. 

Existentiella frågor
Lars Bäckström pratade 

bland annat om hur man som 
anhörig kan känna att man 
hamnat i en situation som är 
övermäktig. 

– Man oroar sig och undrar 

hur det ska bli och hur det ska 
gå. Man kan känna besvikelse 
över att det inte blev som 
man tänkt och vanmakt över 
att man inte kan göra mer. 
Mycket av kritiken mot sam-
hället som finns idag grundar 
sig i att ingen vill ta ansvar för 
hela bilden. 

Sätta ramar
Han talade om existentiella 
livsfrågor, som livsmeningen, 
ensamhet, människans frihet 
och frihetens pris som man 
får betala för att leva ihop 
med någon annan. 

– Man kan inte säga till en 
anhörig att ”du måste tänka 
på dig själv”, för det är samma 
sak som att säga ”du måste 
svika”. Men det handlar om 
att sätta en ram och sina egna 
gränser. Kan man lämna utan 
att överge? Kärleken kräver 
avstånd och ibland kan det 
som känns som ett svek föra 
varandra närmare. 

En viktig punkt han 
berörde var även att kunna 
skilja på den man är och det 

man gör. 
– Viljan sträcker sig ofta 

långt bortom våra möjlig-
heter och det är då man kan 
känna otillräcklighetens 
skam. Känslan, vare sig den 
är sorglig eller glad, är ett 
svar på något. Det är den vi 
är. Vad vi sedan gör av den 
är en annan sak, där kommer 
det moraliska in, men känslan 
är inte förbjuden. 

Han förklarade även hur 
människans ensamhetskäns-
lor påverkas av demens och 
tar sig uttryck som kan vara 
svåra att förstå. 

– Hos varje människa finns 
en existentiell ensamhet, en 
inneboende känsla som vi bär 
med oss från födseln och blir 
medvetna om kring 10-årsål-
dern. Att vara vuxen innebär 
att kunna leva med ensam-
heten utan att lägga över den 
på andra. När man får en 
demenssjukdom kommer de 
här känslorna upp till ytan 
och man begär det omöjliga, 
det ingen kan ge. Då spelar 
det ingen roll om man så 

kommer på besök varje dag, 
det är fortfarande inte till-
räckligt. 

Att som anhörig bli med-
veten om dessa saker kan 
underlätta förståelsen och 
att tillåta sig själv att känna 
att det är jobbigt kan vara en 
befrielse, menar Lars Bäck-
ström.

Ann-Marie Thunberg, 
anhörigkonsulent i Ale 
kommun, tycker att det blev 

en givande eftermiddag och 
responsen från deltagarna var 
bra. På kvällen hölls föreläs-
ningen även i Stenungsund. 

– Han kunde förmedla 
svåra ämnen på ett enkelt 
och behagligt sätt med både 
hjärta och hjärna. Jag är glad 
att det kom så många och nu 
hoppas vi på att det följs upp 
med fler föreläsningar inom 
anhörigstödet.

JOHANNA ROOS

Lars Bäckström, kaplan vid Sigtunastiftelsen, har mångårig 
erfarenhet av att möta människor i kris då han tidigare bland 

Om att orka vårda en nära anhörig

BOHUS. Drygt ett år 
har gått sedan de 
öppna mötesplatserna 
för äldre i Älvängen, 
Bohus och Nödinge 
startades upp.

Responsen har blivit 
oerhört positiv.

– Deltagarna är hur 
tacksamma som helst 
och nu arbetar vi på att 
utveckla verksamhe-
ten, säger äldrepedagog 
Carina Wallström.

Den öppna dagverksamheten 
ska bidra till att minska isole-
ring och ofrivillig ensamhet.

– Vi vänder oss till äldre 
ensamma alebor som inte 
kommer ut på andra aktivite-
ter, säger Carina Wallström.

– Verksamheten bedrivs 
i samarbete med frivilliga 
från Ale Kontakt- och stöd-
verksamhet. Utan deras hjälp 
hade det inte varit genom-
förbart. Frivilligarbetarnas 
insats är en ovärderlig resurs, 
säger Carina Wallström.

Utifrån deltagarnas öns-
kemål har matlagning blivit 
en viktig del av mötesplat-
sens aktiviteter. Att få vara 
med och planera och laga 
maten har bidragit till social 
samvaro och meningsfull 
gemenskap.

– Matlagningen bedrivs 
som ett matlag där alla är 
med och bidrar på ett eller 

annat sätt. Det är självkost-
nadspris som gäller för del-
tagarna, förklarar Carina 
Wallström.

Andra populära aktiviteter 
i mötesplatsernas regi har 
bland annat varit frågebingo, 
melodikryss och lättgymnas-
tik.

– Tilläggas bör att vi har 
tagit fram en receptfolder 
som finns på kommunens 
hemsida. I Bohus ordnade 
vi också en uppskattad hatt-
parad där samtliga deltagare 
förevigades med sin huvud-
bonad, säger Carina Wall-
ström.

Ett 35-tal deltagare har 
sammantaget räknats in varje 
vecka på de olika mötesplat-
serna. Nu finns planer på att 

utvidga verksamheten till att 
också omfatta Alafors.

– Då kommer vi att finnas 
på Björkliden. Verksamhe-
ten ska inte vända sig till de 
boende där utan till äldre 
med eget boende som vill 
minska sin isolering.

Hur har du upplevt det 
första året med öppen dag-
verksamhet?

– Jag trivs jättebra. Det 
har varit slitsamt, men sam-
tidigt väldigt roligt. Det 
har varit ett prövoår för alla 
parter, men att verksamheten 
nu blir permanent känns helt 
rätt, avslutar Carina Wall-
ström.

– Nu blir verksamheten permanent
Populära mötesplatser för äldre

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Den öppna dagverksamheten för äldre ska bidra till att mins-
ka isolering och ofrivillig ensamhet. Nyligen genomfördes en 
hattparad i Bohus till deltagarnas stora förnöjsamhet.
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En musikalisk smed
Vid 38 års ålder hittade mästersmeden och konstnären Martti Risku sitt kall.
Just nu pågår hans utställning ”Mest i metall” på Surte glasbruksmuseum.
Arbetsdagarna i smedjan avslutar han oftast med några riff på elgitarren.

Hur kom det sig att du 
blev konstsmed?
– I väntan på att påbörja en 
utbildning genom Arbets-
förmedlingen bildade jag 
en slöjdförening i Lövgär-
det där jag bodde tidigare. 
Vi började tillverka knivar 
och så småningom blev det 
knivar med silverbeslag och 
sedan gick jag en ABF-kurs 
och lärde mig grunderna till 
silversmide. Jag har alltid 
hållit på med konst i olika 
former och det var väl där 
någonstans som jag fick upp 
intresset för smide.

Vad fick dig att våga 
satsa fullt ut på yrket?
– När jag var på besök i 
finska Österbotten träffade 
jag flera knivsmeder och 
tänkte att om de kan leva 
på yrket så måste jag också 
kunna det. Jag var 38 år när 
jag tog hammaren i handen 

för första gången. Då visste 
jag vad jag ville bli när jag 
blev stor. Jag hade som mål 
att starta eget när jag var 
runt 40 – för vem anstäl-
ler en konstsmed? Jag fick 
gå som lärling hos en mäs-
tersmed och efter 3-4 år 
kunde jag göra gesällprovet. 
Innerst inne trodde jag på 
detta redan från början.

Är du uppvuxen i ett 
konstnärligt hem?
– Ja, det får man väl säga. 
Min pappa sysslade med trä-
arbeten och min mor var 
sömmerska. 

Du kommer ursprungli-
gen ifrån Torneå i Finland, 
berätta om när du först 
kom till Sverige.
– Det var morsan, lille-
bror och jag som kom till 
Borås 1980, där vi alla tre 
fick jobb på strumpfabri-

ken. Min tanke var att flytta 
tillbaka och brorsan skulle 
stanna i Sverige, men det 
blev tvärtom. 

Hur ser en vanlig dag ut i 
smedjan?
– Alla dagar är olika. Nu 
till exempel har jag jobbat 
inför utställningen ”Mest i 
metall”, som pågår fram till 
7 april på Surte glasbruks-
museum. Det är den bre-
daste utställningen jag haft 
hittills där jag även visar 
målningar i akryl och akva-
rell. Ena dagen gör jag vig-
selringar och nästa stora 
konstverk till mässor. Men 
varje arbetsdag i smedjan 
avslutar jag med att spela 
elgitarr i en halvtimme. 

VECKANS 

PROFIL

Namn: Martti Risku
Ålder: 51
Bor: Bohus
Uppväxt: Flyttade till Sverige från 
fi nska Torneå vid 18 års ålder.
Gör: Mästersmed och konstnär. 
Driver MR Konst & Smide i Bohus
Familj: Hustrun Sinikka och dottern 
Sofi a 20
Intressen: Konst i alla dess former. 
Smide, akryl- och akvarellmålning, 
fotografering och musik. Spelar 
elgitarr.
Lyssnar på: Reggae, blues, punk 
och metal. Jimi Hendrix har alltid 
varit en stor idol.
På meritlistan: Har som ensam 
svensk blivit inbjuden och medver-
kat i en prestigefylld internationell 
utställning i Holland 2007. Var 
tidigare med och byggde Ostindie-
fararen Götheborg. Han var en av 
cirka 40 elever som levererade 52 
000 hangjorda spik.
Aktuell: Med utställningen ”Mest 
i metall”, som pågår på Surte 
glasbruksmuseum fram till 7 april. 
Söndagen den 24 mars fi nns han 
själv på plats i konsthallen.
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Det är vi som 
är Axelssons!

Bär- och svampskogarna!

Har du en längtan till lugnet och härliga skogspromenader? Då är detta rätt läge. Ved, 
kompost, trädgård, renovering - då är detta fritidshuset för dig! Det är vinterbonat och 
tillbyggt med extra sovrum och toalett med dusch. Braskamin och härlig altan. Alla 
inventarier och tillbehör ingår. Välkommen hit!

Pris 395.000:- som utgångspris. Ring för bokad visning! Viesbacke 330. 

Nu utökar vi!
Efter ett fantastiskt förtroende genom många uppdrag 

från er så har vi nu utökat vår kår med ännu en 
fastighetsmäklare. För fortsatt bra förtroende och den 

bästa tjänsten för er. 

Välkommen Maria!
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Just nu har vi många köpare över efter lyckade försäljningar som
söker efter lägenheter. Går du i säljtankar? Tveka inte att höra av

dig till mig. Välkommen!
Svensk Fastighetsförmedling Alebutiken

Ale Torg , -  /

ALE. Hur är det att 
vara ung i Ale idag?

Det vill Ale kommun 
bringa klarhet i.

Under 2013 genom-
förs återigen en LUPP-
undersökning.
Ungdomsundersökningen 
Lupp står för lokal upp-
följning av ungdomspoliti-
ken och är en heltäckande 
livsstilsundersökning som 

tillhandahålls av ungdoms-
styrelsen. Den gjordes i Ale 
kommun för första gången 
2007 med en uppföljning 
2010 för att se om vidtagna 
insatser givit effekt. I år är 
det dags igen. Undersök-
ningen fokuserar på hur 
ungdomar i Ale ser på sitt liv, 

hälsa, fritid och inte minst 
möjlighet att påverka i sam-
hället.

LUPP:en 2007 visade 
att ungdomar ville ha fler 
mötesplatser och de ville 
också kunna röra sig bättre 
i kommunen. Tre år senare 
hade Mötesplats Ungdom 

startat i Ale gymnasium, en 
samlingsplats som många 
aleungdomar uppskattar. 
Rökningen hade också mins-
kat mellan 2007 och 2010, 
men de som röker varje dag 
hade tredubblats. Det som 
oroade mest var narkotikan 
och det faktum att flickor 

som gick andra året i gym-
nasiet och som hade testat 
någon gång hade ökat mar-
kant. Dessutom fanns det ett 
stort missnöje med skolma-
ten i årskurs åtta. Andelen 
tjejer som hoppar över lun-
chen en gång i veckan eller 
mer hade nästan fördubblats 

mellan 2007 och 2010. Nu 
återstår att se om trenderna 
håller i sig. När enkätsvaren 
för 2013 också har ställts 
samman finns ett gediget 
material att luta sig mot. 

Enkätundersökningen 
besvaras av elever i årskurs 
åtta och år två i gymnasiet. 

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Ny enkätundersökning bland unga i Ale

NÖDINGE. Att vårda en 
nära anhörig som blivit 
svårt sjuk, har demens 
eller en funktionsned-
sättning kan väcka 
många känslor.

I onsdags hölls en 
föreläsning om att 
låta både sorgen och 
glädjen ta plats och att 
våga känna att det är 
jobbigt.

– Vi människor lyfter gärna 
fram det positiva och man 
hör ofta folk säga att ”bara 
du vill så är det möjligt”. 
Problemet är att alla inte kan 
vinna. Jag tror att mycket är 
möjligt, men inte allt, säger 
Lars Björklund, kaplan vid 
Sigtunastiftelsen, som före-
läste för anhöriga på Backa-
viks äldreboende i onsdags. 

Han har mångårig erfa-
renhet av att möta männ-
iskor i krissituationer sedan 
han bland annat arbetat som 
sjukhuspräst på Akademiska 
sjukhuset i Uddevalla.

Föreläsningen var ett 

samarbete inom anhörigstö-
det i Ale, Lilla Edet, Tjörn, 
Kungälv och Stenungsund. 

Ett 50-tal personer hade 
kommit för att lyssna och 
responsen var bra. 

– Man känner igen sig 
mycket i det han berättar 
och det är skönt att ibland få 
prata om det som är jobbigt 
med att vårda en nära anhö-
rig, säger en kvinna och en 
annan tillägger:

– Man märker en tydlig 
skillnad mellan kvinnor 
och män i det här samman-
hanget. Kvinnor är vana att 
vårda personer i sin närhet 
och därför är det naturligt 
att hon även vårdar sin man. 
Däremot när en man vårdar 
sin kvinna blir reaktionerna 
ofta ”åh, han är snäll”. 

Existentiella frågor
Lars Bäckström pratade 

bland annat om hur man som 
anhörig kan känna att man 
hamnat i en situation som är 
övermäktig. 

– Man oroar sig och undrar 

hur det ska bli och hur det ska 
gå. Man kan känna besvikelse 
över att det inte blev som 
man tänkt och vanmakt över 
att man inte kan göra mer. 
Mycket av kritiken mot sam-
hället som finns idag grundar 
sig i att ingen vill ta ansvar för 
hela bilden. 

Sätta ramar
Han talade om existentiella 
livsfrågor, som livsmeningen, 
ensamhet, människans frihet 
och frihetens pris som man 
får betala för att leva ihop 
med någon annan. 

– Man kan inte säga till en 
anhörig att ”du måste tänka 
på dig själv”, för det är samma 
sak som att säga ”du måste 
svika”. Men det handlar om 
att sätta en ram och sina egna 
gränser. Kan man lämna utan 
att överge? Kärleken kräver 
avstånd och ibland kan det 
som känns som ett svek föra 
varandra närmare. 

En viktig punkt han 
berörde var även att kunna 
skilja på den man är och det 

man gör. 
– Viljan sträcker sig ofta 

långt bortom våra möjlig-
heter och det är då man kan 
känna otillräcklighetens 
skam. Känslan, vare sig den 
är sorglig eller glad, är ett 
svar på något. Det är den vi 
är. Vad vi sedan gör av den 
är en annan sak, där kommer 
det moraliska in, men känslan 
är inte förbjuden. 

Han förklarade även hur 
människans ensamhetskäns-
lor påverkas av demens och 
tar sig uttryck som kan vara 
svåra att förstå. 

– Hos varje människa finns 
en existentiell ensamhet, en 
inneboende känsla som vi bär 
med oss från födseln och blir 
medvetna om kring 10-årsål-
dern. Att vara vuxen innebär 
att kunna leva med ensam-
heten utan att lägga över den 
på andra. När man får en 
demenssjukdom kommer de 
här känslorna upp till ytan 
och man begär det omöjliga, 
det ingen kan ge. Då spelar 
det ingen roll om man så 

kommer på besök varje dag, 
det är fortfarande inte till-
räckligt. 

Att som anhörig bli med-
veten om dessa saker kan 
underlätta förståelsen och 
att tillåta sig själv att känna 
att det är jobbigt kan vara en 
befrielse, menar Lars Bäck-
ström.

Ann-Marie Thunberg, 
anhörigkonsulent i Ale 
kommun, tycker att det blev 

en givande eftermiddag och 
responsen från deltagarna var 
bra. På kvällen hölls föreläs-
ningen även i Stenungsund. 

– Han kunde förmedla 
svåra ämnen på ett enkelt 
och behagligt sätt med både 
hjärta och hjärna. Jag är glad 
att det kom så många och nu 
hoppas vi på att det följs upp 
med fler föreläsningar inom 
anhörigstödet.

JOHANNA ROOS

Lars Bäckström, kaplan vid Sigtunastiftelsen, har mångårig 
erfarenhet av att möta människor i kris då han tidigare bland 

Om att orka vårda en nära anhörig

BOHUS. Drygt ett år 
har gått sedan de 
öppna mötesplatserna 
för äldre i Älvängen, 
Bohus och Nödinge 
startades upp.

Responsen har blivit 
oerhört positiv.

– Deltagarna är hur 
tacksamma som helst 
och nu arbetar vi på att 
utveckla verksamhe-
ten, säger äldrepedagog 
Carina Wallström.

Den öppna dagverksamheten 
ska bidra till att minska isole-
ring och ofrivillig ensamhet.

– Vi vänder oss till äldre 
ensamma alebor som inte 
kommer ut på andra aktivite-
ter, säger Carina Wallström.

– Verksamheten bedrivs 
i samarbete med frivilliga 
från Ale Kontakt- och stöd-
verksamhet. Utan deras hjälp 
hade det inte varit genom-
förbart. Frivilligarbetarnas 
insats är en ovärderlig resurs, 
säger Carina Wallström.

Utifrån deltagarnas öns-
kemål har matlagning blivit 
en viktig del av mötesplat-
sens aktiviteter. Att få vara 
med och planera och laga 
maten har bidragit till social 
samvaro och meningsfull 
gemenskap.

– Matlagningen bedrivs 
som ett matlag där alla är 
med och bidrar på ett eller 

annat sätt. Det är självkost-
nadspris som gäller för del-
tagarna, förklarar Carina 
Wallström.

Andra populära aktiviteter 
i mötesplatsernas regi har 
bland annat varit frågebingo, 
melodikryss och lättgymnas-
tik.

– Tilläggas bör att vi har 
tagit fram en receptfolder 
som finns på kommunens 
hemsida. I Bohus ordnade 
vi också en uppskattad hatt-
parad där samtliga deltagare 
förevigades med sin huvud-
bonad, säger Carina Wall-
ström.

Ett 35-tal deltagare har 
sammantaget räknats in varje 
vecka på de olika mötesplat-
serna. Nu finns planer på att 

utvidga verksamheten till att 
också omfatta Alafors.

– Då kommer vi att finnas 
på Björkliden. Verksamhe-
ten ska inte vända sig till de 
boende där utan till äldre 
med eget boende som vill 
minska sin isolering.

Hur har du upplevt det 
första året med öppen dag-
verksamhet?

– Jag trivs jättebra. Det 
har varit slitsamt, men sam-
tidigt väldigt roligt. Det 
har varit ett prövoår för alla 
parter, men att verksamheten 
nu blir permanent känns helt 
rätt, avslutar Carina Wall-
ström.

– Nu blir verksamheten permanent
Populära mötesplatser för äldre

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Den öppna dagverksamheten för äldre ska bidra till att mins-
ka isolering och ofrivillig ensamhet. Nyligen genomfördes en 
hattparad i Bohus till deltagarnas stora förnöjsamhet.
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En musikalisk smed
Vid 38 års ålder hittade mästersmeden och konstnären Martti Risku sitt kall.
Just nu pågår hans utställning ”Mest i metall” på Surte glasbruksmuseum.
Arbetsdagarna i smedjan avslutar han oftast med några riff på elgitarren.

Hur kom det sig att du 
blev konstsmed?
– I väntan på att påbörja en 
utbildning genom Arbets-
förmedlingen bildade jag 
en slöjdförening i Lövgär-
det där jag bodde tidigare. 
Vi började tillverka knivar 
och så småningom blev det 
knivar med silverbeslag och 
sedan gick jag en ABF-kurs 
och lärde mig grunderna till 
silversmide. Jag har alltid 
hållit på med konst i olika 
former och det var väl där 
någonstans som jag fick upp 
intresset för smide.

Vad fick dig att våga 
satsa fullt ut på yrket?
– När jag var på besök i 
finska Österbotten träffade 
jag flera knivsmeder och 
tänkte att om de kan leva 
på yrket så måste jag också 
kunna det. Jag var 38 år när 
jag tog hammaren i handen 

för första gången. Då visste 
jag vad jag ville bli när jag 
blev stor. Jag hade som mål 
att starta eget när jag var 
runt 40 – för vem anstäl-
ler en konstsmed? Jag fick 
gå som lärling hos en mäs-
tersmed och efter 3-4 år 
kunde jag göra gesällprovet. 
Innerst inne trodde jag på 
detta redan från början.

Är du uppvuxen i ett 
konstnärligt hem?
– Ja, det får man väl säga. 
Min pappa sysslade med trä-
arbeten och min mor var 
sömmerska. 

Du kommer ursprungli-
gen ifrån Torneå i Finland, 
berätta om när du först 
kom till Sverige.
– Det var morsan, lille-
bror och jag som kom till 
Borås 1980, där vi alla tre 
fick jobb på strumpfabri-

ken. Min tanke var att flytta 
tillbaka och brorsan skulle 
stanna i Sverige, men det 
blev tvärtom. 

Hur ser en vanlig dag ut i 
smedjan?
– Alla dagar är olika. Nu 
till exempel har jag jobbat 
inför utställningen ”Mest i 
metall”, som pågår fram till 
7 april på Surte glasbruks-
museum. Det är den bre-
daste utställningen jag haft 
hittills där jag även visar 
målningar i akryl och akva-
rell. Ena dagen gör jag vig-
selringar och nästa stora 
konstverk till mässor. Men 
varje arbetsdag i smedjan 
avslutar jag med att spela 
elgitarr i en halvtimme. 

VECKANS 

PROFIL

Namn: Martti Risku
Ålder: 51
Bor: Bohus
Uppväxt: Flyttade till Sverige från 
fi nska Torneå vid 18 års ålder.
Gör: Mästersmed och konstnär. 
Driver MR Konst & Smide i Bohus
Familj: Hustrun Sinikka och dottern 
Sofi a 20
Intressen: Konst i alla dess former. 
Smide, akryl- och akvarellmålning, 
fotografering och musik. Spelar 
elgitarr.
Lyssnar på: Reggae, blues, punk 
och metal. Jimi Hendrix har alltid 
varit en stor idol.
På meritlistan: Har som ensam 
svensk blivit inbjuden och medver-
kat i en prestigefylld internationell 
utställning i Holland 2007. Var 
tidigare med och byggde Ostindie-
fararen Götheborg. Han var en av 
cirka 40 elever som levererade 52 
000 hangjorda spik.
Aktuell: Med utställningen ”Mest 
i metall”, som pågår på Surte 
glasbruksmuseum fram till 7 april. 
Söndagen den 24 mars fi nns han 
själv på plats i konsthallen.
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Nu utökar vi!
Efter ett fantastiskt förtroende genom många uppdrag 

från er så har vi nu utökat vår kår med ännu en 
fastighetsmäklare. För fortsatt bra förtroende och den 

bästa tjänsten för er. 

Välkommen Maria!

Hålanda
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ÄLVÄNGEN. Hemverket 
fortsätter att plocka 
marknadsandelar.

Therese Krafft, ur-
sprungligen från Surte, 
förmedlade i fjol 325 
bostäder vilket var 
betydligt fl er än året 
innan och mer än någon 
annan mäklare i landet.

– Jätteroligt! Vad 
som också är kul är att 
vi märker av en ökad 
efterfrågan på våra 
tjänster i Ale kommun, 
säger Therese Krafft.

Therese Krafft har ett för-
flutet som receptionist på 
Sportlife i Rollsbo och hon 
har också verkat som simlä-
rare i Skepplanda. 2007 blev 
Therese registrerad mäklare. 
Efter sin första anställning på 
M2 i Nödinge började hon 
på Hemverket hösten 2008.

– Det var helt nystartat 
och jag har fått vara med och 
utvecklat verksamheten från 
grunden, berättar Therese.

Antalet förmedlade bostä-
der i Hemverkets regi blir 
fler och fler för varje år som 
går. Therese Krafft svarade 
själv för 325 förmedlingar 

2012, vilket var mer än vad 
någon annan mäklare i landet 
mäktade med.

– Jag tar inte åt mig äran 
på något 
sätt. Det är 
den rådande 
b o s t a d s -
marknaden 
som avgör 
r e s u l t a t e t 
och det är 
s p e k u l a n -
terna som 
hittar objek-
ten. Hemverket jobbar på 
ett helt annat sätt än tradi-
tionella mäklarbyråer. Våra 
mäklare har Sveriges lägsta 
arvoden och det är naturligt-
vis en del av förklaringen till 
varför vi lyckas så bra, säger 
Therese Krafft.

– Jag vill påstå att det 
finns en överetablering av 
mäklare. Idag finns cirka 
6 500 mäklare och skulle var 
och en av dessa genomföra 
lika många affärer som mig 
och mina kollegor, så har 
jag räknat ut att det skulle 
behövas 461 mäklare totalt i 
landet.

Förra året genomfördes 
cirka 150 000 bostadsför-
säljningar i Sverige. Med ett 

snittarvode för mäklartjänst 
på 70 000 kronor resulterar 
det i ett totalt arvode på 10,5 
miljarder kronor som kon-

sumenterna 
betalar.

– Höga 
mäklararvo-
den är dess-
värre något 
som lever 
kvar. Den 
digitala tek-
niken har 
u t v e c k l a t s 

enormt på senare år, men 
mäklarbranschen lever kvar 
i hur det såg ut för femton 
år sedan. Fastighetsbyrån 
gjorde en undersökning för 
ett par år sedan och där visade 
det sig att endast fem procent 
av de tillfrågade litade på oss 
fastighetsmäklare. Bara bil-
försäljare hade sämre förtro-
ende, säger Therese Krafft.

– Som mäklare hjälper du 
inte kunden på samma sätt 
idag som du gjorde förr. Då 
skulle man hitta köpare till 
objekten. Idag finns Hemnet 
för alla auktoriserade mäk-
larfirmor. Marknaden sköter 
sig på egen hand och bostads-
spekulanterna hittar lediga 
objekt via nätet. De stora 

aktörerna arbetar emellertid 
på som vanligt fast omvärl-
den har förändrats.

Hur tror du att dina kol-
legor i branschen uppfat-
tar din kritik?

– Jag vet att många inte 
gillar vårt koncept med låga 
fasta arvoden. Anledningen 
är väl att de ser oss som ett 
hot.

Får era kunder ut lika 

mycket pengar för sin 
bostad som hos någon 
annan mäklarbyrå?

– Vi har faktiskt toppno-
teringar i två olika bostads-
rättsföreningar i Surte när 
det gäller försäljningspris i 
år. Det är väl bevis nog.

Hur ser du på bostads-
marknaden i Ale?

– Den nya infrastruktu-
ren bidrar naturligtvis till 

en ännu större efterfrågan 
än tidigare. Hittills har det 
varit flest bostadsrätter som 
vi har förmedlat. Jag tror och 
hoppas att Hemverket får 
göra många förmedlingar i 
Ale framöver, avslutar The-
rese Krafft.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Therese Krafft, med rötter i Surte, förmedlade fl est bostäder av alla mäklare i Sverige förra 
året. 325 affärer signerade hon.

– Hemverket är på rejäl frammarsch

Therese förmedlar 
fl est bostäder i landet

Den digitala tekniken 
har utvecklats enormt 

på senare år, men 
mäklarbranschen lever 
kvar i hur det såg ut för 

femton år sedan. 
Therese Krafft

Har du svårt att 
bestämma dig?

Fråga Sarah!
Vår inredningsrådgivare hjälper dig att välja rätt.

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

www.colorama.se
Erbjudandet gäller mellan 18/3-30/3 och 
kan inte kombineras med andra erbjudanden. 

Hos oss hittar du golv till hemmets 
alla rum. Och just nu har vi dessutom 
laddat upp med extra bra  priser. 
Självklart hjälper vår kunniga 
personal dig att välja.

Passa på att fynda!

JUST NU!
Arena Ek Classic 3-stav 13 mm

199 kr/m2

(Ord ca pris 278 kr/m2)

JUST NU!
Marmoleum Click 30x30

409 kr/m2

(Ord ca pris 479 kr/m2)
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NOL. Folkuniversite-
tet har fl yttat in i Nol 
Företagscenter.

Positioneringen i Ale 
syftar i första hand 
till att erbjuda arbets-
sökande i kommunen 
hjälp med utbildning 
och coaching.

– Tidigare har de 
arbetssökande behövt 
åka över älven till 
Kungälv och det har 
utgjort ett hinder för 
många, säger Helena 
Larsson, kontorsansva-
rig Kungälv/Ale.

Folkuniversitetet har en 
70-årig historia att luta sig 
tillbaka på. Folkuniversitetet 
är ett svenskt studieförbund 
som arbetar med folkbild-
ning och vuxenutbildning.

– Vi drivs i stiftelseform. 
I våra styrelser sitter repre-
sentanter från universiteten, 
studentkårerna och Folku-
niversitetsföreningen. Vi är 
således inget vinstdrivande 
företag, betonar Helena 
Larsson.

Kontoret i före detta 
Arbetsförmedlingens loka-
ler i Nol togs i anspråk den 
första mars och lyder som en 
filial under Kungälv. Folku-
niversitetet har många ben 
att stå på, men i Ale är det 
företrädelsevis uppdragsut-
bildning för arbetssökande 
som kommer att prioriteras.

Lokalt kontor
– Historiskt sett så har vi inte 
haft så många uppdrag i Ale 
kommun. När vi satte oss ned 
och pratade med Arbetsför-
medlingen om vad det kunde 
bero på så var avsaknaden av 
ett lokalt kontor den orsak 
som lyftes fram. För arbets-
sökande med begränsad eko-
nomi är det inte självklart att 
bege sig till Kungälv då det är 
förenat med kostnader, säger 
Helena Larsson.

Efter några veckors fun-
deringar och interna diskus-
sioner beslutade Folkuniver-
sitetet att slå upp ett kontor i 
Ale. Kontakt togs med Börje 
Karlsson på Nols Fastighe-
ter och sedan gick allting väl-

digt fort.
– Arbetsförmedlingen 

Ale/Lilla Edet har haft ett 
behov av en komplette-
rande aktör som kan erbjuda 
utbildning och coaching. 
Våra program matchar i 
stort sett alla önskemål som 
en arbetssökande kan tänkas 
ha. Vi förfogar över en väldig 
bred kompetens inom vår 
organisation, säger Helena 
Larsson.

Arne Ljungberg, inspira-
tör och coach på Folkuniver-
sitet, var nyligen och besökte 
Arbetsförmedlingens kontor 
i Nödinge. Där träffade han 
en grupp om 18 arbetssö-
kande för att informera om 
den hjälp som Folkuniversi-
tetet kan bistå med.

Behovet varierar
– Behovet varierar från indi-
vid till individ. Vi erbjuder 
ett stort paket och utifrån 
deltagarens behov anpassar 
vi utbildning och coaching, 
förklarar Arne Ljungberg 
och tillägger att anvisning till 
Folkuniversitetet alltid sker 

via deltagarnas respektive 
handläggare på Arbetsför-
medlingen.

Hur bedrivs coachingen 
rent konkret?

– Genom relativt enkla 
metoder så handlar det om 
att finna rätt verktyg så att 
deltagaren hittar motivatio-
nen och tänder till. Det är 
inte alltid så lätt hos perso-
ner som stått utanför arbets-
marknaden under en längre 
tid. Via samtal rustas delta-
garen för arbetslivet, säger 
Arne Ljungberg och fortsät-
ter:

– Det finns en uppsjö olika 
lösningar för att få deltaga-
ren in på arbetsmarknaden 

igen. Det är av största vikt 
att vi har ett bra samarbete 
med arbetsgivare lokalt här i 
Ale och Lilla Edet, så att vi 
kan erbjuda våra deltagare 
nystartsjobb, praktik och så 
vidare. Helst vill vi att del-
tagaren själv tar kontakt, i 
annat fall finns vi med som 
stöd.

En löpande individba-
serad återrapportering till 
Arbetsförmedlingen utgör 
en viktig del i Folkuniversi-
tetets åtagande.

Ingen förvaringsbox
– Arbetsförmedlingen ska 
kunna se att vi jobbar uti-
från det programinnehåll 

som vi visat. Folkuniversi-
tetet ska inte utgöra någon 
förvaringsbox utan syftet är 
att hjälpa den arbetssökande 
vidare dit den vill.

Vad driver dig i din 
yrkesroll?

– Det är belöningen som 
man får då en deltagare fått 
klart med en anställning. 
Då åker man upp en bit från 
golvet, avslutar Arne Ljung-
berg.

– Coaching och utbildning för arbetssökande

Folkuniversitetet 
på plats i Ale

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Arne Ljungberg och Helena Larsson på plats i Folkuniversitetets datasal i Nols Företagscen-
ter, före detta Arbetsförmedlingens lokaler.

VINTERHJUL
PÅ KÖPET!*

BEGAGNAT TILL BÄSTA PRIS

Väljer du en Stendahls Bil Selected ingår 
marknadens starkaste begagnatgarantier.

STENDAHLS
SELECTED

Välkommen in och gör en bättre begagnataffär!

 
År Modell Utrustning Färg Mil    Pris

LE 05 S60 140hk 89 900 
05 S60 170hk Aut 89 500 

LE 04 S60 T5 Aut 99 900 
LE S80 2,5T 59 900 
LE V50 1,8F 109 500 
LE V50 2,0D 119 900 

LE V50 2,4 79 900 

LE V60 T3 225 000 
09 V70II 2,0F 135 000 

LE V70II 2,0F 164 900 
LE V70II 2,4D 179 900 

 
År Modell Utrustning Färg Mil Pris

V70II Bi-Fuel 219 900 
LE V70N D5 AWD 115 000 
LE Ren Clio 1,2T 59 900 

Ren Koleos 2,0dCi 125 000 
04 Ren Master 2,5dCi 84 500 

LE Alfa Romeo Spider 249 900 
LE 09 BMW118d 149 900 
LE Citroen Jumpy III 99 900 
LE Hyundai H1 2,5 CRDi 159 000 

Nissan Primastar 129 900 
LE 09 VW Passat  1,4TSI 129 900 

Stenungsund
Munkerödsvägen 3A
0303-36 03 30

Lilla Edet
Brovägen 20
0520-49 40 90

Öppettider: Vardagar 10.00 - 18.00 | Lördag: 10.00 - 14.00
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ÄLVÄNGEN. Hemverket 
fortsätter att plocka 
marknadsandelar.

Therese Krafft, ur-
sprungligen från Surte, 
förmedlade i fjol 325 
bostäder vilket var 
betydligt fl er än året 
innan och mer än någon 
annan mäklare i landet.

– Jätteroligt! Vad 
som också är kul är att 
vi märker av en ökad 
efterfrågan på våra 
tjänster i Ale kommun, 
säger Therese Krafft.

Therese Krafft har ett för-
flutet som receptionist på 
Sportlife i Rollsbo och hon 
har också verkat som simlä-
rare i Skepplanda. 2007 blev 
Therese registrerad mäklare. 
Efter sin första anställning på 
M2 i Nödinge började hon 
på Hemverket hösten 2008.

– Det var helt nystartat 
och jag har fått vara med och 
utvecklat verksamheten från 
grunden, berättar Therese.

Antalet förmedlade bostä-
der i Hemverkets regi blir 
fler och fler för varje år som 
går. Therese Krafft svarade 
själv för 325 förmedlingar 

2012, vilket var mer än vad 
någon annan mäklare i landet 
mäktade med.

– Jag tar inte åt mig äran 
på något 
sätt. Det är 
den rådande 
b o s t a d s -
marknaden 
som avgör 
r e s u l t a t e t 
och det är 
s p e k u l a n -
terna som 
hittar objek-
ten. Hemverket jobbar på 
ett helt annat sätt än tradi-
tionella mäklarbyråer. Våra 
mäklare har Sveriges lägsta 
arvoden och det är naturligt-
vis en del av förklaringen till 
varför vi lyckas så bra, säger 
Therese Krafft.

– Jag vill påstå att det 
finns en överetablering av 
mäklare. Idag finns cirka 
6 500 mäklare och skulle var 
och en av dessa genomföra 
lika många affärer som mig 
och mina kollegor, så har 
jag räknat ut att det skulle 
behövas 461 mäklare totalt i 
landet.

Förra året genomfördes 
cirka 150 000 bostadsför-
säljningar i Sverige. Med ett 

snittarvode för mäklartjänst 
på 70 000 kronor resulterar 
det i ett totalt arvode på 10,5 
miljarder kronor som kon-

sumenterna 
betalar.

– Höga 
mäklararvo-
den är dess-
värre något 
som lever 
kvar. Den 
digitala tek-
niken har 
u t v e c k l a t s 

enormt på senare år, men 
mäklarbranschen lever kvar 
i hur det såg ut för femton 
år sedan. Fastighetsbyrån 
gjorde en undersökning för 
ett par år sedan och där visade 
det sig att endast fem procent 
av de tillfrågade litade på oss 
fastighetsmäklare. Bara bil-
försäljare hade sämre förtro-
ende, säger Therese Krafft.

– Som mäklare hjälper du 
inte kunden på samma sätt 
idag som du gjorde förr. Då 
skulle man hitta köpare till 
objekten. Idag finns Hemnet 
för alla auktoriserade mäk-
larfirmor. Marknaden sköter 
sig på egen hand och bostads-
spekulanterna hittar lediga 
objekt via nätet. De stora 

aktörerna arbetar emellertid 
på som vanligt fast omvärl-
den har förändrats.

Hur tror du att dina kol-
legor i branschen uppfat-
tar din kritik?

– Jag vet att många inte 
gillar vårt koncept med låga 
fasta arvoden. Anledningen 
är väl att de ser oss som ett 
hot.

Får era kunder ut lika 

mycket pengar för sin 
bostad som hos någon 
annan mäklarbyrå?

– Vi har faktiskt toppno-
teringar i två olika bostads-
rättsföreningar i Surte när 
det gäller försäljningspris i 
år. Det är väl bevis nog.

Hur ser du på bostads-
marknaden i Ale?

– Den nya infrastruktu-
ren bidrar naturligtvis till 

en ännu större efterfrågan 
än tidigare. Hittills har det 
varit flest bostadsrätter som 
vi har förmedlat. Jag tror och 
hoppas att Hemverket får 
göra många förmedlingar i 
Ale framöver, avslutar The-
rese Krafft.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Therese Krafft, med rötter i Surte, förmedlade fl est bostäder av alla mäklare i Sverige förra 
året. 325 affärer signerade hon.

– Hemverket är på rejäl frammarsch

Therese förmedlar 
fl est bostäder i landet

Den digitala tekniken 
har utvecklats enormt 

på senare år, men 
mäklarbranschen lever 
kvar i hur det såg ut för 

femton år sedan. 
Therese Krafft

Har du svårt att 
bestämma dig?

Fråga Sarah!
Vår inredningsrådgivare hjälper dig att välja rätt.

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

www.colorama.se
Erbjudandet gäller mellan 18/3-30/3 och 
kan inte kombineras med andra erbjudanden. 

Hos oss hittar du golv till hemmets 
alla rum. Och just nu har vi dessutom 
laddat upp med extra bra  priser. 
Självklart hjälper vår kunniga 
personal dig att välja.

Passa på att fynda!

JUST NU!
Arena Ek Classic 3-stav 13 mm

199 kr/m2

(Ord ca pris 278 kr/m2)

JUST NU!
Marmoleum Click 30x30

409 kr/m2

(Ord ca pris 479 kr/m2)
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NOL. Folkuniversite-
tet har fl yttat in i Nol 
Företagscenter.

Positioneringen i Ale 
syftar i första hand 
till att erbjuda arbets-
sökande i kommunen 
hjälp med utbildning 
och coaching.

– Tidigare har de 
arbetssökande behövt 
åka över älven till 
Kungälv och det har 
utgjort ett hinder för 
många, säger Helena 
Larsson, kontorsansva-
rig Kungälv/Ale.

Folkuniversitetet har en 
70-årig historia att luta sig 
tillbaka på. Folkuniversitetet 
är ett svenskt studieförbund 
som arbetar med folkbild-
ning och vuxenutbildning.

– Vi drivs i stiftelseform. 
I våra styrelser sitter repre-
sentanter från universiteten, 
studentkårerna och Folku-
niversitetsföreningen. Vi är 
således inget vinstdrivande 
företag, betonar Helena 
Larsson.

Kontoret i före detta 
Arbetsförmedlingens loka-
ler i Nol togs i anspråk den 
första mars och lyder som en 
filial under Kungälv. Folku-
niversitetet har många ben 
att stå på, men i Ale är det 
företrädelsevis uppdragsut-
bildning för arbetssökande 
som kommer att prioriteras.

Lokalt kontor
– Historiskt sett så har vi inte 
haft så många uppdrag i Ale 
kommun. När vi satte oss ned 
och pratade med Arbetsför-
medlingen om vad det kunde 
bero på så var avsaknaden av 
ett lokalt kontor den orsak 
som lyftes fram. För arbets-
sökande med begränsad eko-
nomi är det inte självklart att 
bege sig till Kungälv då det är 
förenat med kostnader, säger 
Helena Larsson.

Efter några veckors fun-
deringar och interna diskus-
sioner beslutade Folkuniver-
sitetet att slå upp ett kontor i 
Ale. Kontakt togs med Börje 
Karlsson på Nols Fastighe-
ter och sedan gick allting väl-

digt fort.
– Arbetsförmedlingen 

Ale/Lilla Edet har haft ett 
behov av en komplette-
rande aktör som kan erbjuda 
utbildning och coaching. 
Våra program matchar i 
stort sett alla önskemål som 
en arbetssökande kan tänkas 
ha. Vi förfogar över en väldig 
bred kompetens inom vår 
organisation, säger Helena 
Larsson.

Arne Ljungberg, inspira-
tör och coach på Folkuniver-
sitet, var nyligen och besökte 
Arbetsförmedlingens kontor 
i Nödinge. Där träffade han 
en grupp om 18 arbetssö-
kande för att informera om 
den hjälp som Folkuniversi-
tetet kan bistå med.

Behovet varierar
– Behovet varierar från indi-
vid till individ. Vi erbjuder 
ett stort paket och utifrån 
deltagarens behov anpassar 
vi utbildning och coaching, 
förklarar Arne Ljungberg 
och tillägger att anvisning till 
Folkuniversitetet alltid sker 

via deltagarnas respektive 
handläggare på Arbetsför-
medlingen.

Hur bedrivs coachingen 
rent konkret?

– Genom relativt enkla 
metoder så handlar det om 
att finna rätt verktyg så att 
deltagaren hittar motivatio-
nen och tänder till. Det är 
inte alltid så lätt hos perso-
ner som stått utanför arbets-
marknaden under en längre 
tid. Via samtal rustas delta-
garen för arbetslivet, säger 
Arne Ljungberg och fortsät-
ter:

– Det finns en uppsjö olika 
lösningar för att få deltaga-
ren in på arbetsmarknaden 

igen. Det är av största vikt 
att vi har ett bra samarbete 
med arbetsgivare lokalt här i 
Ale och Lilla Edet, så att vi 
kan erbjuda våra deltagare 
nystartsjobb, praktik och så 
vidare. Helst vill vi att del-
tagaren själv tar kontakt, i 
annat fall finns vi med som 
stöd.

En löpande individba-
serad återrapportering till 
Arbetsförmedlingen utgör 
en viktig del i Folkuniversi-
tetets åtagande.

Ingen förvaringsbox
– Arbetsförmedlingen ska 
kunna se att vi jobbar uti-
från det programinnehåll 

som vi visat. Folkuniversi-
tetet ska inte utgöra någon 
förvaringsbox utan syftet är 
att hjälpa den arbetssökande 
vidare dit den vill.

Vad driver dig i din 
yrkesroll?

– Det är belöningen som 
man får då en deltagare fått 
klart med en anställning. 
Då åker man upp en bit från 
golvet, avslutar Arne Ljung-
berg.

– Coaching och utbildning för arbetssökande

Folkuniversitetet 
på plats i Ale

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Arne Ljungberg och Helena Larsson på plats i Folkuniversitetets datasal i Nols Företagscen-
ter, före detta Arbetsförmedlingens lokaler.

VINTERHJUL
PÅ KÖPET!*

BEGAGNAT TILL BÄSTA PRIS

Väljer du en Stendahls Bil Selected ingår 
marknadens starkaste begagnatgarantier.

STENDAHLS
SELECTED

Välkommen in och gör en bättre begagnataffär!

 
År Modell Utrustning Färg Mil    Pris

LE 05 S60 140hk 89 900 
05 S60 170hk Aut 89 500 

LE 04 S60 T5 Aut 99 900 
LE S80 2,5T 59 900 
LE V50 1,8F 109 500 
LE V50 2,0D 119 900 

LE V50 2,4 79 900 

LE V60 T3 225 000 
09 V70II 2,0F 135 000 

LE V70II 2,0F 164 900 
LE V70II 2,4D 179 900 

 
År Modell Utrustning Färg Mil Pris

V70II Bi-Fuel 219 900 
LE V70N D5 AWD 115 000 
LE Ren Clio 1,2T 59 900 

Ren Koleos 2,0dCi 125 000 
04 Ren Master 2,5dCi 84 500 

LE Alfa Romeo Spider 249 900 
LE 09 BMW118d 149 900 
LE Citroen Jumpy III 99 900 
LE Hyundai H1 2,5 CRDi 159 000 

Nissan Primastar 129 900 
LE 09 VW Passat  1,4TSI 129 900 

Stenungsund
Munkerödsvägen 3A
0303-36 03 30

Lilla Edet
Brovägen 20
0520-49 40 90

Öppettider: Vardagar 10.00 - 18.00 | Lördag: 10.00 - 14.00
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NOL. NyföretagarCen-
trum har sett dagens 
ljus.

Invigningen ägde rum 
i torsdags eftermiddag.

– Det har funnits en 
gemensam vilja i Ale 
att starta upp den här 
verksamheten och det 
är många aktörer som 
står bakom satsningen, 
säger initiativtagaren 
Lena Wingbro.

Redan i oktober i fjol, innan 
Jannike Åhlgren tillträtt sin 
tjänst som ny näringslivschef 
i Ale kommun, uppvaktades 
hon av Lena Wingbro.

– Lena berättade om sina 
planer och var angelägen att 
vi skulle kunna komma igång 
inom rimlig tid. Sedan 1998 
har jag själv arbetat med att 
stötta företagare att komma 
igång, så jag tyckte precis 
som Lena att detta var en 
prioriterad fråga, säger Jan-
nike Åhlgren.

I torsdags eftermiddag 
hade NyföretagarCentrum 

bjudit in till invigningsfest i 
före detta Arbetsförmedling-
ens lokaler i Nols Företags-
center.

– Vi har inte hunnit få upp 
några skyltar ännu, men vad 
spelar det för roll? Huvudsa-
ken är att vi är igång. Nu kör 
vi stenhårt!

I egenskap av ledamot i 
Samhällsbyggnadsnämnden, 
och för sitt genuina intresse 
för lokala näringslivsfrågor, 
hade Lena Wingbro ombett 
Tyrone Hansson (S) att 
hålla ett kort invigningsan-
förande.

– Jag brinner för företa-
gandet i kommunen. Det 
här initiativet är så bra och 
för oss i Ale kommun är det 
självklart att vara med och 
stötta verksamheten, sade 
Tyrone.

Rätt attityd
Den traditionella bandklipp-
ningen förrättades av Jannike 
Åhlgren och Håkan Sand-
berg, välkänd entreprenör 
från Nödinge, som också han 
var inbjuden dagen till ära.

– Jag har själv varit med 
och startat upp åtta företag i 
Ale kommun. Ska man lyckas 
med sitt företag så krävs det 
att man jobbar hårt och att 
man har tur i dubbel bemär-
kelse. Då menar jag struktur, 
det vill säga att man har en 
bra organisation, och kultur. 
Med det menar jag att du 
som företagare skapar rätt 

attityd och får de bästa att 
vilja jobba med dig. Den som 
vill vinner mest, förklarade 
Håkan Sandberg som för 
närvarande driver Autoadapt 
med stor framgång.

– Vi upplever en enorm 
expansion och fick för inte 
så länge sedan en order från 
Saudiarabien värd 50 miljo-
ner kronor. Vill det säg väl 
har vi en ännu större order 
på väg in.

Direkt i anslutning till 
invigningsminglet hölls ett 
första informationsmöte för 

de alebor som går i starta 
eget-tankar. Ett tiotal perso-
ner hade hörsammat inbju-
dan.

– Det blev ett möte som 
varade i flera timmar. Jag och 
Jannike berättade rent all-
mänt om vad man bör tänka 
på då man ska starta eget, 
vilka fallgropar som finns. 
Vi redogjorde för hur man 
registrerar sitt företag, gav 
tips och råd om marknads-
föring, budget och så vidare. 
Deltagarna fick ställa frågor 
och kvällen avrundades med 

att vi delade ut en broschyr. 
Nu är det upp till deltagarna 
att höra av sig till mig eller 
Jannike för ytterligare råd-
givning, säger Lena Wing-
bro.

Nästa informationsmöte 
hålls den 10 april. Där-
emellan är det inplanerat en 
utbildningskväll om offentlig 
upphandling på kommun-
ledningskontoret i Nödinge.

Efterlängtad invigning av 
NyföretagarCentrum

Näringslivschef Jannike Åhlgren och entreprenören Håkan Sandberg från Nödinge klippte 
bandet och förklarade NyföretagarCentrum invigt.

Vad vore väl en invignings-
fest utan snittar och cider? 
Besökarna tog för sig av 
godsakerna som bjöds.

PÅ INVIGNINGEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

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

Vänsterpartiet har 
lämnat in en motion 
om vita jobb på 

senaste kommunfullmäktige. 
Detta har vi gjort för att vi 
ser ett stort problem med att 
kommunens pengar kan an-
vändas till svart arbetskraft. 
Vi har ett stort ansvar för 
hur vi använder våra skatt-
pengar, de ska inte slösas 
bort(en självklarhet). Men 
vi har även ett ansvar för 
det etiska perspektivet. Våra 
skattepengar ska inte använ-
das på ett sätt som främjar 
svart arbetskraft. Tyvärr an-
vänder den offentliga upp-
handlaren skattemedel för 
att köpa varor och tjänster, 

utan att ställa tydliga krav 
på justa villkor. Resultatet är 
att svarta företag konkur-
rerar ut seriösa företag. 
Skatteintäkter uteblir, och 
det blir dyrt för samhället 
att handla billigt. Detta vill 
vi att Ale kommun arbetar 
emot genom att ansluta 
sig till vita jobb-modellen. 
Malmö använder redan idag 
denna modell med goda re-
sultat. Det fungerar genom 
att  facket tillhandahåller 
relevant information i form 
av branschkunskap och vid 
behov hjälp med kontroll av 
företag och upphandlings-
villkor. Man hjälper även till 
med information om avtals-

villkor och en miniminivå 
för sociala villkor. Enkelt 
sagt facket hjälper kommu-
ner att kunna välja seriösa 
företag som inte använder 
sig av svart arbetskraft eller 
inhumana arbetsvillkor för 
att kunna bli billigast, och 
på så sätt vinna upphand-
lingen. Detta är inte ett 
krav på kollektivavtal för 
upphandlande företag(det 
förbjuder EU) men det 
säkerställer att de seriösa 
företagen kan konkurrera på 
justa villkor.

Johnny Sundling
Vänsterpartiet Ale

Ingmarie Thorstensson
Vänsterpartiet Ale

Vänsterpartiet föreslår vita jobb
Våga prata krypgrund.
MER ÄN HÄLFTEN av alla villor med krypgrund har problem med fuktskador. 
Många av dessa problem går att åtgärda  genom att skapa en torr  
miljö med hjälp av avfuktare. Att vidta åtgärder i tid begränsar  
skadornas omfattning och minskar kostnaderna avsevärt.   

Ring oss på 031-754 46 00 och boka  
ANTICIMEX KRYPGRUNDSBESIKTNING  
så slipper du oroa dig i onödan. Vi har  
lång erfarenhet av att besiktiga, bedöma  
och föreslå åtgärder och alla våra tekniker  
genomgår omfattande grundutbildning  
och kontinurerlig vidareutbildning.

www.anticimex.se

Kampanjpris 

695 kr
(ord pris 1.995 kr)

Oroa dig inte i onödan.  
En krypgrundsbesiktning  
ger klara besked.
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NOL. NyföretagarCen-
trum har sett dagens 
ljus.

Invigningen ägde rum 
i torsdags eftermiddag.

– Det har funnits en 
gemensam vilja i Ale 
att starta upp den här 
verksamheten och det 
är många aktörer som 
står bakom satsningen, 
säger initiativtagaren 
Lena Wingbro.

Redan i oktober i fjol, innan 
Jannike Åhlgren tillträtt sin 
tjänst som ny näringslivschef 
i Ale kommun, uppvaktades 
hon av Lena Wingbro.

– Lena berättade om sina 
planer och var angelägen att 
vi skulle kunna komma igång 
inom rimlig tid. Sedan 1998 
har jag själv arbetat med att 
stötta företagare att komma 
igång, så jag tyckte precis 
som Lena att detta var en 
prioriterad fråga, säger Jan-
nike Åhlgren.

I torsdags eftermiddag 
hade NyföretagarCentrum 

bjudit in till invigningsfest i 
före detta Arbetsförmedling-
ens lokaler i Nols Företags-
center.

– Vi har inte hunnit få upp 
några skyltar ännu, men vad 
spelar det för roll? Huvudsa-
ken är att vi är igång. Nu kör 
vi stenhårt!

I egenskap av ledamot i 
Samhällsbyggnadsnämnden, 
och för sitt genuina intresse 
för lokala näringslivsfrågor, 
hade Lena Wingbro ombett 
Tyrone Hansson (S) att 
hålla ett kort invigningsan-
förande.

– Jag brinner för företa-
gandet i kommunen. Det 
här initiativet är så bra och 
för oss i Ale kommun är det 
självklart att vara med och 
stötta verksamheten, sade 
Tyrone.

Rätt attityd
Den traditionella bandklipp-
ningen förrättades av Jannike 
Åhlgren och Håkan Sand-
berg, välkänd entreprenör 
från Nödinge, som också han 
var inbjuden dagen till ära.

– Jag har själv varit med 
och startat upp åtta företag i 
Ale kommun. Ska man lyckas 
med sitt företag så krävs det 
att man jobbar hårt och att 
man har tur i dubbel bemär-
kelse. Då menar jag struktur, 
det vill säga att man har en 
bra organisation, och kultur. 
Med det menar jag att du 
som företagare skapar rätt 

attityd och får de bästa att 
vilja jobba med dig. Den som 
vill vinner mest, förklarade 
Håkan Sandberg som för 
närvarande driver Autoadapt 
med stor framgång.

– Vi upplever en enorm 
expansion och fick för inte 
så länge sedan en order från 
Saudiarabien värd 50 miljo-
ner kronor. Vill det säg väl 
har vi en ännu större order 
på väg in.

Direkt i anslutning till 
invigningsminglet hölls ett 
första informationsmöte för 

de alebor som går i starta 
eget-tankar. Ett tiotal perso-
ner hade hörsammat inbju-
dan.

– Det blev ett möte som 
varade i flera timmar. Jag och 
Jannike berättade rent all-
mänt om vad man bör tänka 
på då man ska starta eget, 
vilka fallgropar som finns. 
Vi redogjorde för hur man 
registrerar sitt företag, gav 
tips och råd om marknads-
föring, budget och så vidare. 
Deltagarna fick ställa frågor 
och kvällen avrundades med 

att vi delade ut en broschyr. 
Nu är det upp till deltagarna 
att höra av sig till mig eller 
Jannike för ytterligare råd-
givning, säger Lena Wing-
bro.

Nästa informationsmöte 
hålls den 10 april. Där-
emellan är det inplanerat en 
utbildningskväll om offentlig 
upphandling på kommun-
ledningskontoret i Nödinge.

Efterlängtad invigning av 
NyföretagarCentrum

Näringslivschef Jannike Åhlgren och entreprenören Håkan Sandberg från Nödinge klippte 
bandet och förklarade NyföretagarCentrum invigt.

Vad vore väl en invignings-
fest utan snittar och cider? 
Besökarna tog för sig av 
godsakerna som bjöds.

PÅ INVIGNINGEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

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

Vänsterpartiet har 
lämnat in en motion 
om vita jobb på 

senaste kommunfullmäktige. 
Detta har vi gjort för att vi 
ser ett stort problem med att 
kommunens pengar kan an-
vändas till svart arbetskraft. 
Vi har ett stort ansvar för 
hur vi använder våra skatt-
pengar, de ska inte slösas 
bort(en självklarhet). Men 
vi har även ett ansvar för 
det etiska perspektivet. Våra 
skattepengar ska inte använ-
das på ett sätt som främjar 
svart arbetskraft. Tyvärr an-
vänder den offentliga upp-
handlaren skattemedel för 
att köpa varor och tjänster, 

utan att ställa tydliga krav 
på justa villkor. Resultatet är 
att svarta företag konkur-
rerar ut seriösa företag. 
Skatteintäkter uteblir, och 
det blir dyrt för samhället 
att handla billigt. Detta vill 
vi att Ale kommun arbetar 
emot genom att ansluta 
sig till vita jobb-modellen. 
Malmö använder redan idag 
denna modell med goda re-
sultat. Det fungerar genom 
att  facket tillhandahåller 
relevant information i form 
av branschkunskap och vid 
behov hjälp med kontroll av 
företag och upphandlings-
villkor. Man hjälper även till 
med information om avtals-

villkor och en miniminivå 
för sociala villkor. Enkelt 
sagt facket hjälper kommu-
ner att kunna välja seriösa 
företag som inte använder 
sig av svart arbetskraft eller 
inhumana arbetsvillkor för 
att kunna bli billigast, och 
på så sätt vinna upphand-
lingen. Detta är inte ett 
krav på kollektivavtal för 
upphandlande företag(det 
förbjuder EU) men det 
säkerställer att de seriösa 
företagen kan konkurrera på 
justa villkor.

Johnny Sundling
Vänsterpartiet Ale

Ingmarie Thorstensson
Vänsterpartiet Ale

Vänsterpartiet föreslår vita jobb
Våga prata krypgrund.
MER ÄN HÄLFTEN av alla villor med krypgrund har problem med fuktskador. 
Många av dessa problem går att åtgärda  genom att skapa en torr  
miljö med hjälp av avfuktare. Att vidta åtgärder i tid begränsar  
skadornas omfattning och minskar kostnaderna avsevärt.   

Ring oss på 031-754 46 00 och boka  
ANTICIMEX KRYPGRUNDSBESIKTNING  
så slipper du oroa dig i onödan. Vi har  
lång erfarenhet av att besiktiga, bedöma  
och föreslå åtgärder och alla våra tekniker  
genomgår omfattande grundutbildning  
och kontinurerlig vidareutbildning.

www.anticimex.se

Kampanjpris 

695 kr
(ord pris 1.995 kr)

Oroa dig inte i onödan.  
En krypgrundsbesiktning  
ger klara besked.

2013  |   vecka 12  |   nummer 11  |   alekuriren 17

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

www.bat t reb i l . se

Bättre BilAuktoriserad återförsäljare av 
nya person- & transportbilar

FRI LÅNEBIL VID BOKAD SERVICE

GÖR-DET-SJÄLV-TVÄTT

RÄNTEFRI AVBETALNING I BIL- & DÄCKVERKSTAD

Lätt att göra rätt
hos oss på Bättre Bil

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

PERSON- & TRANSPORTBILAR

Göteborg | Exportgatan 22 | 031-742 32 30

Gäller för konsumenter vid köp av 4 Pirelli sommardäck 
(eller 125:– /däck) t.o.m 130512 eller så långt lagret räcker. 
Går ej att kombinera med andra erbjudanden och avtal.

Pirelli Cinturato P1 Verde
Premiumdäck för mellanstora och mindre 

bilar. Bra grepp på alla underlag.

Pirelli Cinturato P7
Ett toppresterande däck för 

medelstora och stora personbilar.

ALVHEM. Ale GK 
presenterar en hel del 
intressanta nyheter 
inför årets säsong.

Banan ändrar till viss 
del karaktär då ruffar 
klippts ner och nya vat-
tenhinder anlagts.

– Förändringarna är 
gjorda för att göra spe-
let både snabbare och 
roligare, säger Henning 
Lundström.

Det sprudlar av entusiasm 
i Ale GK efter ett positivt 
fjolår. Nu finns det en iver 
över att få öppna upp banan 
för en ny säsong.

– När det kan ske vet vi 
inte, det beror på väderleken. 
Fram till nu har vintern inte 
inneburit några problem för 
oss, men den senaste köld-
knäppen var verkligen inget 
som vi välkomnade. Ambi-
tionen är att öppna i mitten 
av april, men det återstår 
att se. Den första tävlingen 
kommer emellertid att ske 
traditionsenligt med Kungs-
slaget den 1 maj, säger 
Thomas Lundström.

– Vi hoppas den positiva 
utveckling som klubben upp-
lever ska hålla i sig. Förra 
året var banan i väldigt gott 
skick, den löpande verk-
samheten visade ett positivt 
resultat och vi ökade antalet 
green fee-gäster. Dessutom 
tog konferenserna här uppe 
på Kungsgården ordentlig 
fart.

Med den nya infrastruktu-
ren tror och hoppas Ale GK 
att man ska kunna locka spe-
lare från Göteborgsområdet 
till Alvhem i ännu större 
utsträckning än tidigare.

– Det tar en knapp halv-
timme med bil från centrala 
Göteborg och hit. Givetvis 
ökar det vår konkurrenskraft, 
säger Thomas Lundström.

Reducerad avgift
Av de nyheter som klubben 
verkställer 2013 kan nämnas 
dubbelt medlemskap. Det 
innebär att den som har full-
värdigt medlemskap i någon 
annan golfklubb betalar en 
reducerad avgift hos Ale GK.

– En annan nyhet värd 
att lyfta fram är nybörjar-

– Banan i Alvhem har ändrat karaktär

Tidigare har den nya hyran 
införts från den första april 
varje år. Men i år har Fastig-
hetsägarna begärt att hyran 
ska gälla från den första 
januari. Detta kommer nu att 
införas för några av de för-
handlade fastigheterna i både 
Ale och Kungälv. Den retro-
aktiva höjningen kommer att 
fördelas under april, maj och 
juni.

– Det har varit ett öns-
kemål från många av våra 
förhandlingskunder för att 
hyran bättre ska följa deras 
räkenskapsår. Detta fortsätter 
vi att jobba mot, säger Håkan 
Tengelin, fastighetskonsult 
på Fastighetsägarna.

En differentiering av hyran 
innebär att Hyresgästfören-
ingen och Fastighetsägarna 
har tagit hänsyn till olika 
kvaliteter i boendet, som 
läge, standard och förvalt-
ningskvalitet. Både skillnader 
i områden ska speglas i hyran, 
men också skillnader mellan 
fastigheter i samma område. 
Man tar också hänsyn till den 
nuvarande hyran.

– Det är bra att vi nu har 
kommit överens med Hyres-
gästföreningen. Det är rim-
ligt att hyresgästernas värde-
ringar återspeglar sig i hyres-
sättningen, säger Håkan 
Tengelin.

❐❐❐

Årets hyror klara i Ale
ALE. Nu har Fastighetsägarna och Hyresgästför-
eningen kommit överens om årets hyror hos de 
privata fastighetsföretagen i Ale och Kungälv.

Hyrorna gäller för 150 lägenheter i Ale och näs-
tan 350 lägenheter i Kungälv.

I Ale varierar höjningar på mellan 1,7 och 2,5 
procent och i Kungälv ligger hyreshöjningarna på 
mellan 0,9 och 3,5 procent.

medlemskap. Det innebär 
fullvärdigt medlemskap med 
nybörjarutbilding fast till en 
lägre kostnad. Anledningen 
till att priset är lägre än för 
ordinarie medlemmar beror 
på att utbildningen startar i 
maj och inte är klar förrän i 
juni-juli. Således blir det en 
kortare säsong för nybörja-
ren, säger Thomas Lund-
ström.

Sedan många år tillbaka 
har Ale GK ett så kallat 
plussamarbete med Stora 
Lundby, Lärjedalen och 
Torslanda. Det kommer att 
fortlöpa meddelar Lund-
ström.

– Det har fallit väldigt 
väl ut. Plussamarbetet inne-
bär att juniorer, det vill säga 
aktiva upp till 21 år, spelar 
fritt från och med i år på 
dessa fyra banor.

Spelmässigt på Kungsgår-
den finns tre nya vattenhin-
der att rapportera om – på 
hål 6, 11 och 14. På det sist-
nämnda hålet handlar det om 
ett sidovattenhinder.

– Detta innebär att vi får 
en ny banguide och den 
kommer att delas ut helt 
gratis, förklarar Thomas 
Lundström som också låter 
understryka att Ale GK 
erbjuder halv green fee-
avgift för dem som bara vill 
spela nio hål.

– En annan förändring 

jämfört med tidigare är att 
vi övergår från färg- till sif-
fertees. Syftet är att få mer 
variation, möjlighet att välja 
tee efter egen kapacitet och 
tidstillgång samt att få bort 
den gamla fixeringen vid gul 
(herrtee) och röd (damtee), 
säger Henning Lundström.

Merja Forsäng är ny ord-
förande i styrelsen för Ale 
GK. För övrigt den enda 
kvinnliga ordföranden inom 
Göteborgs Golfförbund. 
Hennes ambition är att få 
fler kommuninvånare att 
hitta upp till Kungsgården, 
oavsett om de är golfintres-
serade eller inte.

– Vi förfogar över en stor-
slagen miljö. Banan omges av 
en kulturstig som är fantas-
tisk. För att få hit så kallade 
icke golfare har vi bestämt att 
arrangera en tipspromenad 
en söndag i april. Då har res-
taurangen öppnat och vi kan 
marknadsföra Kungsgården 
som mötesplats på ett väldigt 
bra sätt. Jag rekommende-
rar alla att besöka vår nya 
hemsida som lanseras inom 
kort. Där kommer vi att ge 
fortlöpande information om 
våra aktiviteter. Hemsidan 
kommer dessutom att vara 
länkad till Facebook och 
Twitter.

– För de som ändå är lite 
sugna på att greppa klubban 
och slå några slag så vill jag 
nämna våra prova på-kvällar 
som vi kommer att ha på 
torsdagskvällar. Då kan man 
låna klubbor av föreningen 
plus att vi har någon som 
instruerar hur man ska slå. 
Det i kombination med vår 
fina korthålsbana, som inte 
kräver grönt kort, är utmärkt 
för dem som vill testa på att 
spela golf, säger Merja For-
säng.

PÅ KUNGSGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ser fram emot en ny golfsäsong på Kungsgården. Henning Lundström, Merja Forsäng och 
Thomas Lundström på Ale GK utlovar fl era spännande nyheter, bland annat en del nya vat-
tenhinder som här på det elfte hålet.

Golfsäsong med många nya inslag



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
Lördag den 23 mars kl 8:00-18:00

ALE-hallen Cup för pojkar födda 2003
Med lag från: Vallen, Lerum, Älvsborg, Tölö, Landvetter, 

Hjuvik, Kungälv, Kareby, Bergum, Kungsbacka

Söndag den 24 mars kl 9:30-15:30
ALE-hallen Cup för flickor födda 2000

Med lag från: Ale United, Stenungsund, Bergsjön, 
Sävedalen, Hisingsbacka, Älvängen

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



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
Lördag den 23 mars kl 8:00-18:00

ALE-hallen Cup för pojkar födda 2003
Med lag från: Vallen, Lerum, Älvsborg, Tölö, Landvetter, 

Hjuvik, Kungälv, Kareby, Bergum, Kungsbacka

Söndag den 24 mars kl 9:30-15:30
ALE-hallen Cup för flickor födda 2000

Med lag från: Ale United, Stenungsund, Bergsjön, 
Sävedalen, Hisingsbacka, Älvängen

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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Hur hamnande vi 
där? Resan började i 
Karebys klubblokal 

en kväll i början på septem-
ber. Vi inventerade spelar-
materialet och kunde kon-
statera att vi kunde anmäla 
ett lag till SM för 16-åriga 
tjejer och ett för 19-åriga 
tjejer. Det fanns dock en 
problemställning. Tänk om 
Karebys damer skulle nå 
en SM fi nal, då skulle vi bli 
tvingade att spela två fi naler 
under samma dag och det 
skulle vara en ofrivillig jack-
pot. F19-lagets väg till SM-
fi nalen i Friends Arena var 
högdramatisk. Efter att ha 
vunnit vår poolspelsgrupp 
blev vi lottade att möta den 
som kom tvåa i poolspels-
grupp Syd. Det blev Skirö 
som håller till i och kring 
Vetlanda, en bandymetropol 
och bandyplantskola av stora 
mått. 

Vi lottades till hemma-
match i Ale Arena vilket 
innebär bästa möjliga för-
utsättningar. Under match-
ens första halvtimme följdes 
lagen åt upp till 3-3 och vi 
anande att det kunde bli dra-
matiskt. Vi leder med 5-3 
i halvlek och inleder andra 
halvlek starkt. 6-3, 7-3 och 
8-3 och vi äger matchen. 
Cirka 20 minuter kvar och 
vi fortsätter producera chan-
ser då presenterar sig Skirös 

Stina Lennartsson. Det 
är en oerhört svårstoppad, 
skridskoskicklig och hård-
skjutande tjej. I rask följd ser 
hon till att ta Skirö tillbaka 
in i matchen och med tre 
minuter kvar att spela står 
det 8-8 och vi har använt vår 
timeout. 

Det börjar, minst sagt, bli 
nervöst, men med endast 
sekunder kvar av ordina-
rie matchtid lyckas Sophia 
Adolfsson ”rinna” igenom 
och sprätta in 9-8. Vi väntar 
oroligt på replik från Skirö 
men istället blir det Ida 
Friman som ”stänger” 
matchen med sitt andra mål 
för kvällen. 10-8 och biljetten 
till Friends Arena var klar. 
Helt underbart och förbere-
delserna påbörjades omgå-
ende. Fredagen den 15 mars 
glider en buss norrut med 
riktning Solna och Friends 
Arena. Vi fick möjligheten 
att träna dagen innan finalen 
och det var stort. Svårt att 
fokusera på det bandymäs-
siga, men isen var okej efter 
att ismakarna jobbat dag och 
natt de senaste fem dagarna.  

Dags för SM-final. Sör-
åker står för motståndet. 
Vår match inleder SM-final 
helgen så det är ett historiskt 
första avslag på den nya spel-
platsen för bandyns finaler. 
Matchen startar klockan åtta 

så det är en tidig väckning på 
lördagen. Redan klockan sex 
är vi på plats i omklädnings-
rummet på Friends Arena.  
Nu känns det i luften att det 
är final och för varje minut 
vi närmar oss matchstart 
ökar fokuseringen. En sista 
genomgång innan vi går ut 
och ställer oss i spelargången 
för inmarsch. En häftig upp-
levelse på många sätt. 

Det blir en spänd matchin-
ledning och vi får inte riktigt 
spelet att stämma. Söråker 
tar ledningen tidigt och vi får 
jaga. Sophia Adolfsson kvit-
terar på hörna och det börjar 
se lite bättre ut. Vi går till 
halvtidsvila med ett oavgjort 
resultat. Känslan är att det 
kommer bli en jämn match. 
Söråker tar ledningen och 
Sophia Adolfsson utjämnar 
återigen på hörna. Söråker 
tar ledningen ytterligare en 
gång (3-2) och backar hem 
för att ”stänga” matchen. Vi 
tar timeout och bestämmer 
oss för att gå upp och trycka 
hårdare för att vinna boll 
och skapa chanser på deras 
misstag. Tiden rinner otäckt 
snabbt, men vi skapar chan-
ser. Tjejerna jobbar stenhårt 
och när klockan visar 90:36 
får Hanna Wetterling på ett 
vasst skott. 3-3 och det blir 
”sudden”. Vi har ett mentalt 
övertag och vi känner att vi 
kan avgöra. Målchanserna 

avlöser varandra och bollen 
"dansar" på mållinjen, men 
den vill inte in. Den första av 
två tiominutersförlängningar 
är slut och nu är det bara tio 
minuter kvar innan det blir 
straffar.  Då händer det som 
inte får ske. Söråker får hörna 
och Söråkers, för dagen klart 
bästa spelare, Malin Pers-
son avgör matchen med ett 
välplacerat skott. Vi får gra-
tulera Söråker till segern.

Vi var så nära att lyfta 
pokalen, men oavsett resul-
tatet kommer vi att minnas 
vilken grej det är att få spela 
en SM-final i Friends Arena. 
Det gör vi gärna igen!

Vi avslutar helgen till-

sammans med drygt 38 000 
andra bandytokiga då vi tittar 
på den rafflande herrfinalen. 

Per Branting Karlsson
Foto: Gert Holmér

Surtetjejer först ut i Friends Arena

Ida Friman på språng i Friends Arena. I bakgrun-
den syns Surte-Karebys tvåmålsskytt Sophia 
Adolfsson (nr 10).

SOLNA. Studenternas i Uppsala är ett minne blott.
Nu är Friends Arena bandyfi nalernas hemmaborg.

Surte-Kareby F19 blev historiska när de i lördags spelade den första bandyfi nalen i den nya arenan.

Söråker drog det längsta strået i SM-fi nalen för F19. Elin 
Adolfsson försöker sätta stopp.

Silvermedaljerna delades ut av Håkan Ramsin 
Bandyförbundets ordförande.
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Ale Torg

VECKANS MATCHER
Söndag 24 mars – Nödinge sporthall
14:00 F00 Nödinge – Redbergslid

Välkomna!
MATCHSPONSOR

TO Bygg

ALAFORS. Ale Baskets 
damer gör i år come-
back i division två.

I onsdags tog laget 
sin tredje seger.

– Det låter kanske 
lite, men vinner vi 
fyra matcher den här 
säsongen så är jag nöjd 
och nu är vi nära det 
målet, säger tränaren 
Mergim Krasniqi.

Det blev som väntat ett 
p r ö v n i n g e n s 
år för Ale Bas-
kets damer som 
inför säsongen 
tog steget upp i 
tvåan. Tempot 
har varit högre och motstån-
darna har ofta varit betydligt 
mer erfarna.

– Vi har ett ungt och 
utvecklingsbart lag. Tjejerna 
har tagit stora kliv under 
året. Alla märker inte det 
själva, men jag ser det. Vi 
har också lyckats lyfta upp 
riktigt unga tjejer i damla-
get. Linda Karlsson och 

Louise Svensson är bara 14 
år, men visar redan att de är 
tillräckligt bra för att spela 
med damerna, säger Mergim 
Krasniqi.

I mötet med Lundby 
Basket kunde Linda Karls-

son inte medverka på grund 
av en stukad fot, men Louise 
Svensson var i allra högsta 
grad delaktig i lagets tredje 
seger. Louise noterades för 
sju poäng och hade med lite 
tur gjort ytterligare ett par.

– Ja, vilken talang hon är, 
berömmer Mergim.

Allt talar för att Ale Basket 
även nästa år får spela i divi-
sion två. Två matcher åter-
står, GKIK hemma och S:t 
Helena borta. 

Division 2 damer
Ale Basket – Lundby Basket 62-58
Poäng Ale: Sanna Severinsson 15, 
Erica Tjärnlund 11, Maria Thorsson 10, 
Louise Svensson 7, Sofi a Mollqvist 6, 
Madelene Welinder 5, Ninette Cansby 
4, Johanna Forsberg 4. Matchens kur-
rar: Erica Tjärnlund 3, Maria Thorsson 
2, Sanna Severinsson 1.

Ale Basket tog tredje skalpen

Louise Svensson, blott 14 år, 
gjorde sju poäng i sin andra 
damlagsmatch.

Lördag 30 mars
PÅSKFIRANDE PÅ

 FORSVALLEN
BRASAN TÄNDS 20.00

FYRVERKERI TÄNDS 20.30
SERVERING 19.00

www.skepplanda.se

Kom gärna och 
lämna ris till brasan!

NÖDINGE. 2 x 7-6.
Sportlife Kungälvs 

IBK hade en tung der-
bydag i Ale gymnasium.

Både Ale IBF:s herrar 
och damer vann efter 
mål i matchernas abso-
luta slutskede.

Mötena mellan Ale IBF 
och Sportlife Kungälvs IBK 
bjuder alltid på spänning. 
Den varan saknades defini-
tivt inte i lördags. Herrarna 
var först ut och gästerna 
hade maximal utdelning i 
första perioden. Matchtavlan 
visade 0-4 och få trodde då på 

hemmalaget. Ale visade dock 
stor moral och hängde aldrig 
med huvudet. Mittperioden 
gav hopp. Efter halva perio-
den hade ställningen ändrats 
till 4-5. Inte heller Sportli-
fes tidiga 4-6 satte stopp för 
hemmaforsceringen. Johan 
Olsson gjorde sitt andra mål 
för dagen när han kvitterade 
med tio minuter kvar att 
spela. Ale gick för seger och 
trots det oavgjorda resulta-
tet valde laget att ta ut mål-
vakten. Vinnarinstinkten 
belönades tio sekunder före 
slutsignalen, då Alexander 

Sörensen påpassligt petade 
in en retur. 7-6 efter en 
mäktig upphämtning.

Damerna inspirerades 
tydligen på läktaren. Inte 
heller här gick att vila med 
en tremålsledning. Denna 
gång var det Sportlife som 
hämtade upp underlägen. 
Först 3-0 till 3-3 och senare 
6-4 till 6-6, men det här var 
Ale IBF:s dag. 30 sekunder 
före slutsignalen var hem-
malagets ungdomskedja på 
plan. Ebba Norrman spela-
des fram av Mikaela Ögren. 
7-6 var en skön repris från 

herrarnas derby.
– Ja, det var kul att båda 

lagen vann, men vi bjuder in 
dem lite onödigt. Vi borde 
ha kunnat stänga matchen, 
ansåg Jan Pettersson, trä-
nare för Ale IBF:s damer.

Herrarna möter Mölndals 
IBF i sista omgången och har 
möjlighet att klättra ett par 
placeringar. Laget är just nu 
tia i tabellen. Damerna avslu-
tar mot jumbon Burås borta 
och kan om Lindome förlo-
rar sluta fyra.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Två derbysegrar för Ale IBF

Matchhjälte. Alexander Sörensen petade in 7-6 med tio 
sekunder kvar att spela av derbyt mot Sportlife Kungälvs 
IBK.

BASKET
Division 2 damer
Ale Basket – Lundby Basket 62-58

LÖDÖSE. Det kan bli 
guldfest i Lödöseborg 
till helgen.

Oavgjort mot Duells 
räcker för att LN 70 
HC ska säkra seriese-
gern i division 4.

– Det ser bra ut och 
vi kommer till spel 
med starkast tänkbara 
trupp, säger coach Jim 
Dahlin.

Efter fjolårets fjärdeplats 
hade LN 70 som ambition att 

vara med och kriga om serie-
segern den här säsongen. 
Laget har motsvarat de högt 
ställda förväntningarna och 
är nu nära sina drömmars 
mål.

– Vi har haft en väldigt bra 
uppslutning på träningarna 
och varit stabila under hela 
året, säger Jim Dahlin.

Mittenlaget Duells är ett 
farmarlag till Partille och 
utgör sista hindret för LN 
70. Hemmalaget gäller som 
klara favoriter i kraft av hem-
maplan.

– Publikrekordet i Lödö-
seborg är på 300 personer, 
men det hoppas vi kunna 
putsa på lördag, säger Jim 
Dahlin.

Har du något tips?
– Jag tror vi vinner med 

ett par puckar. Skulle det gå 
vägen väntar guldfest i Alv-
hems klubbstuga på Glän-
tevi, avslutar Jim Dahlin.

JONAS ANDERSSON

Guldläge för LN 70
Midhage Cup avgjordes i Älvängens Kulturhus med Lödö-
se/Nygård IK som arrangör. På bilden ses Nol IK P03 som 
gjorde mycket bra ifrån sig och vann samtliga fem match-
er. Laget släppte endast in ett mål under hela turneringen. 
Killarna visade upp fi nt spel och fi ck bra publikstöd från 
föräldrar och vänner uppe på läktaren.

Nol IK vann Midhage Cup

BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 9 par. Medel var 72 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Kåge Samuelsson/Arnold Ivarsson  101
2. Elsa Persson/Rikard Johansson 87
3. Lilly Karlbom/Curt Nilsson         80
4. Torsten Johansson/Rolf Frössling 78
5. Christer Grönvall/Göte Olsson    77

LILLA EDET. Styrelsen 
för Lilla Edets ridklubb 
har tagit beslut om att 
avskeda ridskolech-
efen. 

Enligt information på 
hemsidan har beslutet 
välgrundade orsaker, 
men mer vill ordföran-
de Anna Stewart inte 
kommentera.
Beslutet att avskeda ridsko-
lechefen har skapat starka 

reaktioner bland klubbens 
medlemmar. På det sociala 
nätverket Facebook har mot-
ståndargruppen som vill ha 
kvar personen i fråga nästan 
lika många medlemmar som 
klubbens officiella facebook-
sida. 

Styrelsens ordförande 
Anna Stewart kan i nuläget 
inte kommentera orsakerna 
till beslutet och inte heller 
medlemmarnas reaktioner. 

– Det ska hållas ett med-
lemsmöte ikväll (läs måndag) 
där medlemmarna kommer 
att få reda på vad som hänt. I 
övrigt kan jag inte säga något 
mer överhuvudtaget.

Ridskolechefen själv har 
inte heller något att tillägga.

– Jag har mått så dåligt på 
grund av allt det här och har 
ingenting att kommentera. Jag 
har vänt mig till en advokat.

JOHANNA ROOS

LERK sparkar ridskolechefen

LEDETHALLEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

NYGÅRD. Torsdagen 
den 7 mars skedde det 
senaste i raden av fl era 
inbrott under vintern 
hos Nygårds Ryttar-
sällskap. 

– Det är inte roligt att 
behöva sätta galler för 
fönstren, säger Monica 
Jonasson, styrelsele-
damot.
Hela lagret av godis och 

Nytt inbrott hos Nygårds RS
dricka som köpts in till som-
marens tävlingar har stulits. 
Tidigare har Nygårds ryttar-
sällskap fått en vägg inspar-
kad och tidigare i vintras fick 
man även en elkabel avklippt 
och stulen. 

– Tanken var att den skulle 
ha grävts ner, men det hann 
vi inte innan den blev stulen. 
Det var förmodligen kop-
parn de var ute efter. Nu har 
vi fått allt stulet som skulle 
säljas i kiosken under som-
marens tävlingar. Det är 
godis och dricka för ett par 
tusen kronor plus att tjuvarna 

gjorde sönder en fönsterruta, 
säger Monica Jonasson.

 Hon berättar att de nu 
tryckt upp lappar där de upp-
manar alla att vara uppmärk-
samma på om de ser något 
som verkar misstänkt. 

– Om det är ungdomar 
som gjort det så tycker jag att 
man som förälder borde rea-
gera när ens barn kommer 
hem med så mycket godis. 
Man tappar lusten när det 
blir så här och nu vågar man 
ju knappt ha någonting inne i 
cafeterian. 

JOHANNA ROOS
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sju poäng och hade med lite 
tur gjort ytterligare ett par.

– Ja, vilken talang hon är, 
berömmer Mergim.
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även nästa år får spela i divi-
sion två. Två matcher åter-
står, GKIK hemma och S:t 
Helena borta. 
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2, Sanna Severinsson 1.

Ale Basket tog tredje skalpen

Louise Svensson, blott 14 år, 
gjorde sju poäng i sin andra 
damlagsmatch.

Lördag 30 mars
PÅSKFIRANDE PÅ

 FORSVALLEN
BRASAN TÄNDS 20.00

FYRVERKERI TÄNDS 20.30
SERVERING 19.00

www.skepplanda.se

Kom gärna och 
lämna ris till brasan!

NÖDINGE. 2 x 7-6.
Sportlife Kungälvs 

IBK hade en tung der-
bydag i Ale gymnasium.

Både Ale IBF:s herrar 
och damer vann efter 
mål i matchernas abso-
luta slutskede.

Mötena mellan Ale IBF 
och Sportlife Kungälvs IBK 
bjuder alltid på spänning. 
Den varan saknades defini-
tivt inte i lördags. Herrarna 
var först ut och gästerna 
hade maximal utdelning i 
första perioden. Matchtavlan 
visade 0-4 och få trodde då på 

hemmalaget. Ale visade dock 
stor moral och hängde aldrig 
med huvudet. Mittperioden 
gav hopp. Efter halva perio-
den hade ställningen ändrats 
till 4-5. Inte heller Sportli-
fes tidiga 4-6 satte stopp för 
hemmaforsceringen. Johan 
Olsson gjorde sitt andra mål 
för dagen när han kvitterade 
med tio minuter kvar att 
spela. Ale gick för seger och 
trots det oavgjorda resulta-
tet valde laget att ta ut mål-
vakten. Vinnarinstinkten 
belönades tio sekunder före 
slutsignalen, då Alexander 

Sörensen påpassligt petade 
in en retur. 7-6 efter en 
mäktig upphämtning.

Damerna inspirerades 
tydligen på läktaren. Inte 
heller här gick att vila med 
en tremålsledning. Denna 
gång var det Sportlife som 
hämtade upp underlägen. 
Först 3-0 till 3-3 och senare 
6-4 till 6-6, men det här var 
Ale IBF:s dag. 30 sekunder 
före slutsignalen var hem-
malagets ungdomskedja på 
plan. Ebba Norrman spela-
des fram av Mikaela Ögren. 
7-6 var en skön repris från 

herrarnas derby.
– Ja, det var kul att båda 

lagen vann, men vi bjuder in 
dem lite onödigt. Vi borde 
ha kunnat stänga matchen, 
ansåg Jan Pettersson, trä-
nare för Ale IBF:s damer.

Herrarna möter Mölndals 
IBF i sista omgången och har 
möjlighet att klättra ett par 
placeringar. Laget är just nu 
tia i tabellen. Damerna avslu-
tar mot jumbon Burås borta 
och kan om Lindome förlo-
rar sluta fyra.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Två derbysegrar för Ale IBF

Matchhjälte. Alexander Sörensen petade in 7-6 med tio 
sekunder kvar att spela av derbyt mot Sportlife Kungälvs 
IBK.

BASKET
Division 2 damer
Ale Basket – Lundby Basket 62-58

LÖDÖSE. Det kan bli 
guldfest i Lödöseborg 
till helgen.

Oavgjort mot Duells 
räcker för att LN 70 
HC ska säkra seriese-
gern i division 4.

– Det ser bra ut och 
vi kommer till spel 
med starkast tänkbara 
trupp, säger coach Jim 
Dahlin.

Efter fjolårets fjärdeplats 
hade LN 70 som ambition att 

vara med och kriga om serie-
segern den här säsongen. 
Laget har motsvarat de högt 
ställda förväntningarna och 
är nu nära sina drömmars 
mål.

– Vi har haft en väldigt bra 
uppslutning på träningarna 
och varit stabila under hela 
året, säger Jim Dahlin.

Mittenlaget Duells är ett 
farmarlag till Partille och 
utgör sista hindret för LN 
70. Hemmalaget gäller som 
klara favoriter i kraft av hem-
maplan.

– Publikrekordet i Lödö-
seborg är på 300 personer, 
men det hoppas vi kunna 
putsa på lördag, säger Jim 
Dahlin.

Har du något tips?
– Jag tror vi vinner med 

ett par puckar. Skulle det gå 
vägen väntar guldfest i Alv-
hems klubbstuga på Glän-
tevi, avslutar Jim Dahlin.

JONAS ANDERSSON

Guldläge för LN 70
Midhage Cup avgjordes i Älvängens Kulturhus med Lödö-
se/Nygård IK som arrangör. På bilden ses Nol IK P03 som 
gjorde mycket bra ifrån sig och vann samtliga fem match-
er. Laget släppte endast in ett mål under hela turneringen. 
Killarna visade upp fi nt spel och fi ck bra publikstöd från 
föräldrar och vänner uppe på läktaren.

Nol IK vann Midhage Cup

BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 9 par. Medel var 72 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Kåge Samuelsson/Arnold Ivarsson  101
2. Elsa Persson/Rikard Johansson 87
3. Lilly Karlbom/Curt Nilsson         80
4. Torsten Johansson/Rolf Frössling 78
5. Christer Grönvall/Göte Olsson    77

LILLA EDET. Styrelsen 
för Lilla Edets ridklubb 
har tagit beslut om att 
avskeda ridskolech-
efen. 

Enligt information på 
hemsidan har beslutet 
välgrundade orsaker, 
men mer vill ordföran-
de Anna Stewart inte 
kommentera.
Beslutet att avskeda ridsko-
lechefen har skapat starka 

reaktioner bland klubbens 
medlemmar. På det sociala 
nätverket Facebook har mot-
ståndargruppen som vill ha 
kvar personen i fråga nästan 
lika många medlemmar som 
klubbens officiella facebook-
sida. 

Styrelsens ordförande 
Anna Stewart kan i nuläget 
inte kommentera orsakerna 
till beslutet och inte heller 
medlemmarnas reaktioner. 

– Det ska hållas ett med-
lemsmöte ikväll (läs måndag) 
där medlemmarna kommer 
att få reda på vad som hänt. I 
övrigt kan jag inte säga något 
mer överhuvudtaget.

Ridskolechefen själv har 
inte heller något att tillägga.

– Jag har mått så dåligt på 
grund av allt det här och har 
ingenting att kommentera. Jag 
har vänt mig till en advokat.

JOHANNA ROOS

LERK sparkar ridskolechefen

LEDETHALLEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

NYGÅRD. Torsdagen 
den 7 mars skedde det 
senaste i raden av fl era 
inbrott under vintern 
hos Nygårds Ryttar-
sällskap. 

– Det är inte roligt att 
behöva sätta galler för 
fönstren, säger Monica 
Jonasson, styrelsele-
damot.
Hela lagret av godis och 

Nytt inbrott hos Nygårds RS
dricka som köpts in till som-
marens tävlingar har stulits. 
Tidigare har Nygårds ryttar-
sällskap fått en vägg inspar-
kad och tidigare i vintras fick 
man även en elkabel avklippt 
och stulen. 

– Tanken var att den skulle 
ha grävts ner, men det hann 
vi inte innan den blev stulen. 
Det var förmodligen kop-
parn de var ute efter. Nu har 
vi fått allt stulet som skulle 
säljas i kiosken under som-
marens tävlingar. Det är 
godis och dricka för ett par 
tusen kronor plus att tjuvarna 

gjorde sönder en fönsterruta, 
säger Monica Jonasson.

 Hon berättar att de nu 
tryckt upp lappar där de upp-
manar alla att vara uppmärk-
samma på om de ser något 
som verkar misstänkt. 

– Om det är ungdomar 
som gjort det så tycker jag att 
man som förälder borde rea-
gera när ens barn kommer 
hem med så mycket godis. 
Man tappar lusten när det 
blir så här och nu vågar man 
ju knappt ha någonting inne i 
cafeterian. 

JOHANNA ROOS
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FRÖLUNDA. Ale HF:s 
herrar avslutade sä-
songen med tre poäng.

Två hemma mot 
Östra Göteborg en 
borta mot Celtic.

Tabellåtta var ändå 
inte riktigt vad klubben 
hade hoppats på.

– Jag hade större förhopp-
ningar inför säsongen, men 
med facit i hand kan vi ändå 
konstatera att spelet blivit 

bättre under året. Jag hoppas 
killarna fortsätter och kör 
på. Lite bättre fysik och vi 
kan utmana seriens topp-
lag, säger aletränaren Kim 
Wahlgren som nästa år 
hoppas vara med i truppen.

Klubben kommer att pre-
sentera en ny tränarlösning i 
slutet av månaden.

Det blev en närmast per-

fekt avslutning med seger 
över Östra Göteborg i ons-
dags och det 
såg även ut att 
bli full pott 
borta mot 
Celtic.

– Vi leder 
med tre mål 
när det återstår fyra minu-
ter. Sen drabbas vi av det ena 

horribla domslutet efter det 
andra. Jag har fått en ursäkt 

i efterhand, 
men det är en 
klen tröst. Nu 
räddar Johan 
Lövgren en 
poäng genom 
att kvittera 

i slutsekunderna, men vi 
borde ha vunnit, säger Kim 

Wahlgren som vill framhålla 
två spelare efter årets säsong.

– Våra yngsta utmanare, 
Simon Liljeblad och Johan 
Lövgren, har spelat in sig i 
laget på allvar och det är två 
mycket talangfulla spelare 
som vi kommer ha stor glädje 
av framöver, säger han.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

NSK:s damer jagar fjärdeplatsen FOTBOLL

INNEBANDY

HANDBOLL

DM Västergötland
Vårgårda – Edet FK 3-2 (2-2)
Mål EFK: Martin Erlandsson, Almedin 
Besic.
Göta – Lidköpings FK 1-0 (0-0)
Mål: Självmål. 
Spark – Skepplanda 0-3 (0-0)
Mål SBTK: Jonathan Westlund, Rico 
Nascimento, Niclas Hylander.
Alvhem – Sollebrunn 0-2 (0-0)
Lödöse/Nygård – Holmalund 2-5 (0-3)
Mål: Jimmy Aronsson 2.

TRÄNINGSMATCHER
Älvängen – Trollhättans FK 0-3

Älvängen – Alvhem 4-0 (1-0)
Mål ÄIK: Johan Wester 2, Felix Rudin, 
Rasmus Eriksson. 

Ahlafors IF – Sävedalen 2-1 (1-1)
Mål AIF: Moha Abdulrazek 2. Match-
ens kurrar: Edwin Persson 3, Henrik 
Andersson 2, Andreas Skånberg 1.

Division 2 Göteborg
Ale IBF – Sportlife Kungälv 7-6 
(1-4, 3-1, 3-1)
Mål Ale: Johan Olsson 2, Martin 
Eriksson 2, Alexander Sörensen 
Jimmie Gustafsson och Mattias 
Hansson 1 vardera. Matchens kurrar: 
Alexander Sörensen 3, Johan Olsson 
2, Mattias Hansson 1.

Division 2 Göteborg damer
Ale IBF – Sportlife Kungälv 7-6 
(1-4, 3-1, 3-1)
Mål Ale: Jennie Hedberg 2, Pernilla 
Pettersson, Hanna Berglund, Emma 
Asplund, Ebba Norrman och Cecilia 
Isberg 1 vardera. Matchens kurrar: 
Emma Asplund 3, Emma Gunnarsson 
2, Ebba Norrman 1.

Division 2 västsvenska västra dam
Nödinge SK – Backa 20-17 (11-8)
Mål NSK: Caroline Karlsson 7, Jessica 
Edler 6, Sara Andréasson 2, Catrine 
Aronsson 2, Johanna Bengtsson, 
Michaela Sjöstrand och XX 1 vardera. 
Matchens kurrar: Caroline Karlsson 
2, Carina Svensson 1.
ÖHK Göteborg 20 275 40
Drott 20 126 34
HK Aranäs 20 113 31
Backa HK 21 17 27
Nödinge SK 21 87 26
Östra Göteborg 20 24 23
Baltichov 20 48 18
HP Warta 20 -21 16
HK Varberg 20 -76 10
Borås HK 84 20 -98 9
Ulricehamn 21 -202 8
Torslanda HK 21 -293 2

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Östra Göteborg 33-29 
(15-13)
Mål Ale: Niclas Ericsson 9, Mikael 
Wahlgren 9, Simon Liljeblad 5, Peter 
Welin 4, Johan Lövgren 3, Niclas 
Bernhardtz 2, Andreas Johansson 1. 
Matchens kurrar: Niclas Ericsson 2, 
Mikael Wahlgren 1. 
Celtic – Ale HF 20-20 (10-7)
Matchens kurrar: Mikael Wahlgren 2, 
Johan Lövgren 1.
SLUTTABELL
Torslanda 24 168 45
HK Hök 24 124 39
Halmstad HP 24 134 34
Baltichov 24 72 33
Rya HF 24 64 31
IK Celtic 24 18 27
Mölndals HF 24 -39 22
Ale HF 24 -25 21
Västra Frölunda 24 +24 20
Kärra HK 24 -49 13
Wassarna 24 -163 12
415 Östra Göteborg 24 -154 9
Särökometerna 24 -174 6

Tis 19 mars kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors – Göta

Lör 23 mars kl 12.00
Forsvallen

SBTK dam – Lerum

Lör 23 mars kl 13.00
Älvevi

Älvängen – 
Skepplanda

Lör 23 mars kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – Askim

Ons 27 mars kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors – Vårgårda 

FOTBOLL I ALE

Nödinge SK och Michaela Sjöstrand kämpade sig till en seger mot Backa i söndags. Caroline 
Karlsson (infällda bilden) var hetast i laget och noterades för sju fullträffar. En seger till 
samtidigt som Backa tappar poäng i sista omgången och Nödinge når en eftertraktad fjärde-
plats i tabellen.

VID KONSTGRÄSET

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

NÖDINGE. Nödinges 
handbollsdamer har 
fortfarande häng på en 
fjärdeplats.

Backa som fortfa-
rande är före i tabellen 
besegrades i söndags.

Helt enkelt var det 
emellertid inte.

Det var en måstematch för de 
blå eleganterna i Ale gymna-
sium. Seger innebar fortsatt 
chans till en framskjuten 
placering. Nödinge fick efter 
en trevande start kontroll 
på matchbilden. När fem 
minuter återstod av första 
halvlek var laget fem mål 
före, men gästerna som efter 
en kvart börjat punkta lagets 
motor Catrine Aronsson 
fick utdelning och avståndet 
minskade.

Stärkta av avslutningen 
kom Backa in med förnyade 
krafter. Nödinge som hela 
säsongen haft märkbara pro-
blem att spela fem mot fem 
körde fast på nytt. Plötsligt 
var gästerna både ikapp och 
förbi.

– Vi blev för stillastående 
och fick inte igång rörel-
serna. Tyvärr blir vi väldigt 
osäkra när motståndarna 
punktar oss, analyserar NSK-
tränaren Mats Olofsson.

Nödinge hade som tur 
en av sina främsta aktörer i 
målvakten Carina Svens-
son. Hennes räddningar höll 
hemmalaget kvar i matchen. 
När så Jessica Edler, 

Michaela Sjöstrand och 
Caroline Karlsson hittade 
rätt framåt ett antal anfall i 
rad lyckades Nödinge återta 
kommandot. Det blev till sist 
en ohotad hemmaseger, mest 
tack vare ett stabilt försvars-
spel där Sara Andréasson 
höll ihop laget.

– Helt riktigt är det bakåt 
som vi vinner matchen. De 
får inte hål på oss och vi får 
några enkla kontringsmål. 
Det speglar egentligen hela 
året, vårt stabila försvarsspel 
har lagt grunden för många 
av våra segrar, menar nöding-
etränaren.

Mats Olofsson tog över 
som tränare för NSK:s 
damlag inför säsongen. 
Redan efter ett 
år tackar han 
nu för sig.

– Jag har 
hållit på med 
handboll i så 
många år att jag börjar bli 
trött. Det finns annat som 
drar och dessutom behöver 
klubben fundera lite kring 
damlaget. Truppen är för 
tunn för att bedriva bra trä-
ningar med. Ibland är det 
inte fler än 5-6 spelare som 
kommer. Det känns ganska 
meningslöst, avslutar Mats 
Olofsson.

NSK avslutar borta mot 
Varberg och krigar fortfa-
rande om en fjärdeplats.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

– Men till nästa år får klubben hitta en ny tränare

Jihad Nashabat gick för 
en gångs skull mållös av 
planen. Aningen frustre-
rad kanske?

ALAFORS. Sävedalen 
satsar inför årets sä-
song i division två.

Ahlafors IF lyckades 
de däremot inte bese-
gra.

De gulsvarta tog årets 
tyngsta skalp med ett 
sent segermål (2-1).

– Vi gör vår bästa insats för 
året och det mot ett mycket 
bra motstånd. Det finns fort-
farande detaljer att jobba 
med, men det är kul att vi har 
börjat bygga upp vinnarmen-
talitet i laget. Kul för killarna 
att de fick tryckt in ett seger-
mål, summerar AIF-tränaren 
Lars-Gunnar Hermansson.

Båda lagen fick chansen 
från elvameteren i första 
halvlek. Moa Abdulrazek 
var säker straffskytt efter att 
Niklas Elving blivit fälld. 

Sävedalens kvittering satte 
Momo Omeirat.

Båda lagen skapar lägen 
att avgöra matchen, men 
det dröjer till tre minuter 
före slutsignalen innan Moa 
Abdulrazek fick avsluta ett 
charmant anfall.

– Laget börjar växa fram, 
men det är fortfarande tuff 
konkurrens om många plat-
ser. Det är fanastiskt att se hur 
alla tar kampen. Till dagens 
match såg vi också hur vik-
tigt det är med en bred trupp. 
Alla som var tillgängliga var 
uttagna, säger Lars-Gunnar 
Hermansson.

Nya träningsmatcher 
väntar runt hörnet. På tisdag 
kommer Göta och på lördag 
Askim.

Tre av fyra möjliga för Ale HF

 HANDBOLL
Division 2 västsvenska västra
Nödinge SK – Backa HK 20-17 (11-8)

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Östra Göteborg 33-29
Celtic – Ale HF 20-20

Årsbästa av AIF gav tung skalp
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Härliga Bornholm 
4 dagar i Sandvig, Danmark
Hotel Pepita 
I lä av Hammerknudens gra-
nit, skyddat av havet på nord-
liga delen av Bornholm, hittar 
man tvillingbyarna Allinge och 
Sandvig. I viken hittar man en fin 
sandstrand och på toppen av kul-
larna bakom den pittoreska ham-
nen härskar ruinerna av medelti-
dsborgen Hammershus. Vid ham-
nen kan man låta sig frestas av 
de berömda fiskspecialiteterna 
på rökeriet. Ni bor centralt i en 
fin, gammalt korsvirkesbyggnad 
nära Sandvigs finaste badstrand 
och gårdsträdgården med en här-
lig uteservering på semesterön 
med landets flest antal soltim-
mar.                  Endast slutstädning.

Pris per person i dubbelrum 

1.899:-
Pris utan reskod 2.049:- 

Ankomst: Valfri 17/4-4/7 
2013. 

1 barn 
6-14 år 

½ priset 

Hotel Pepita

Weekend i Kristianstad
3 dagar i centrum

First Hotel Christian IV 
Kristianstad bjuder på breda boulevarder, shopping och uteserver-
ingar i en historisk atmosfär. Ditt hotell är stadens gamla bankhus 
från 1901 som 2002 blev kårad till Kristianstads vackraste byggnad 
– och här är lika högt i tak som himlen är blå i Skåne. 

Pris per person i dubbelrum 

1.099:-
Pris utan reskod 1.249:-

Ankomst: Fredagar t.o.m. 21/6.
Valfri i påsk 27-30/3, 25-26/4, Kr. 
himmelsfärds 8-10/5 och pingst 
17-18/5 2013.  Endast slutstädning.

First Hotel Christian IV 

 

endast 399:- 

Förstklassigt i Hamburg
4 dagar på superior-hot ell i Tyskland

Best Western Premier 
★★★★

Hamburg har allt. Mysiga 
Altstadt med de Paris inspirerade 
köparkaderna och musik- och 
teaterkvarteret St. Pauli.

Pris per person i dubbelrum

1.799:-
Pris utan reskod 1.949:-

U-bahn och transport-
båtar på Elben

 

2 barn 
5-11 år 
endast 
189:-  

Ankomst: Fredagar  12/4-28/6 
och 6/9-13/12 samt valfri 1/7-
30/8 och 16/12 -25/12 2013.

www.happydays.nu
BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

ÄLVÄNGEN. I samband med utställ-
ningen Foto för Nöjes skull, bjuder 
deltagarna i Fotogruppen Ale på en 
bildvisning. Det sker på Repslagarmu-
seet i Älvängen nu på onsdag. Många 
av bilderna är tagna i samband med 
gruppens resor och utflykter.

Fotogruppen Ale är ett gäng foto-
intresserade, duktiga amatörer där 
glädjen att fotografera står i centrum. 
Gruppen bildades 2011 av en grupp 
fotonördar som gillar att ha trevligt 
med kameran som sällskap. I dagslä-
get är det ett 40-tal aktiva som träffas 
några onsdagar i månaden på Glas-
bruksmuseet i Surte. För gruppen är 
fotografering viktigare än förenings-
stadgar.

Fotogruppen använder Facebook 
som forum och får på det viset kontakt 
snabbt och smidigt. Om vädret är 
vackert en dag och någon i gruppen 
tänker göra en fototripp, så lägger hon 
eller han ut det på Facebook och så kan 

En av många vackra bilder som ingår i utställningen.

Fotogruppen Ale visar fotoglädje

ÄLVÄNGEN. TUR är Skandina-
viens ledande mässa för resor, 
turism och möten.

Ale & Lilla Edet Turistorga-
nisation kommer att fi nnas 
representerade precis som 
Repslagarmuseet.
– Ett utmärkt tillfälle att knyta 
kontakter med olika bussbolag, 
likväl som vi når ut till allmän-
heten på bred front, säger rep-
slagare Bernt Larsson. 

Repslagarmuseet har funnits med 
på TUR-mässan under en handfull 
år. Mässan öppnar för branschfolk 
på torsdag. Från och med fredag 
eftermiddag och fram till på söndag 
välkomnas allmänheten till Svenska 
Mässan.

– Vi tycker detta är ett alldeles 
utmärkt forum att visa upp sig på. Vi 
finansierar vårt deltagande med lot-
terier och genom att sälja våra olika 
alster, säger Bernt Larsson.

I Repslagarmuseets monter på 
entréplan återfinns också Arbetslivs-
museer i Västra Götaland. Granne 
med dessa återfinns Ale & Lilla Edet 
Turistorganisation.

– Vackra bilder från vårt turistom-
råde kommer att visas på en skärm, 

och i bildspelet finns också loggor 
och information om vilka turistorga-
nisationens medlemmar är. En folder 
har tryckts upp för Göta älv turism 
till mässan, säger Susanna Hammar, 
projektledare för Ale & Lilla Edet 
Turistorganisation.

Efter en nedgång i det interna-
tionella deltagandet 2011 (79 utstäl-
lande länder och regioner) och 2012 
(79) är årets TUR tillbaka kring ett 
hundratal nationer.

– Vi är tillbaka där vi ska vara. 
TUR är en i hög grad internationell 
mässa, ett besök här ska kännas som 
en jorden runt-resa, säger Lisa Cal-
lert, mässansvarig för TUR 2013.

JONAS ANDERSSON

Sin vana 
trogen fi nns 
Repslagar-
museet på 
plats när 
TUR-mäs-
san slår upp 
portarna 
i Svenska 
Mässan nu 
på torsdag.

TUR-mässan står för dörren

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.

övriga i gruppen som vill hänga med. 
Under 2012 blev det mellan tio och 
femton kortare eller längre utflykter. 
Hornborgarsjön, trakten kring Falkö-
ping, Alingsås och Marstrand var några 
exempel på dagsutflykter. Det har även 
blivit lite längre turer till Bohuslän och 
Skåne.

Alla deltagare har sin stil och foto-

graferar allt från porträtt, djur, blom-
mor till natur. De som kan lite mer 
hjälper de som kan lite mindre. Alla är 
bra nog och alla kan bli bättre.

Med utställningen och bildvisningen 
vill Fotogruppen Ale visa vad de kan 
och inspirera andra att börja fotogra-
fera.
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OZ the great and the powerful
Onsdag 20 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
Obs! 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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Härliga Bornholm 
4 dagar i Sandvig, Danmark
Hotel Pepita 
I lä av Hammerknudens gra-
nit, skyddat av havet på nord-
liga delen av Bornholm, hittar 
man tvillingbyarna Allinge och 
Sandvig. I viken hittar man en fin 
sandstrand och på toppen av kul-
larna bakom den pittoreska ham-
nen härskar ruinerna av medelti-
dsborgen Hammershus. Vid ham-
nen kan man låta sig frestas av 
de berömda fiskspecialiteterna 
på rökeriet. Ni bor centralt i en 
fin, gammalt korsvirkesbyggnad 
nära Sandvigs finaste badstrand 
och gårdsträdgården med en här-
lig uteservering på semesterön 
med landets flest antal soltim-
mar.                  Endast slutstädning.

Pris per person i dubbelrum 

1.899:-
Pris utan reskod 2.049:- 

Ankomst: Valfri 17/4-4/7 
2013. 

1 barn 
6-14 år 

½ priset 

Hotel Pepita

Weekend i Kristianstad
3 dagar i centrum

First Hotel Christian IV 
Kristianstad bjuder på breda boulevarder, shopping och uteserver-
ingar i en historisk atmosfär. Ditt hotell är stadens gamla bankhus 
från 1901 som 2002 blev kårad till Kristianstads vackraste byggnad 
– och här är lika högt i tak som himlen är blå i Skåne. 

Pris per person i dubbelrum 

1.099:-
Pris utan reskod 1.249:-

Ankomst: Fredagar t.o.m. 21/6.
Valfri i påsk 27-30/3, 25-26/4, Kr. 
himmelsfärds 8-10/5 och pingst 
17-18/5 2013.  Endast slutstädning.

First Hotel Christian IV 

 

endast 399:- 

Förstklassigt i Hamburg
4 dagar på superior-hot ell i Tyskland

Best Western Premier 
★★★★

Hamburg har allt. Mysiga 
Altstadt med de Paris inspirerade 
köparkaderna och musik- och 
teaterkvarteret St. Pauli.

Pris per person i dubbelrum

1.799:-
Pris utan reskod 1.949:-

U-bahn och transport-
båtar på Elben

 

2 barn 
5-11 år 
endast 
189:-  

Ankomst: Fredagar  12/4-28/6 
och 6/9-13/12 samt valfri 1/7-
30/8 och 16/12 -25/12 2013.

www.happydays.nu
BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

ÄLVÄNGEN. I samband med utställ-
ningen Foto för Nöjes skull, bjuder 
deltagarna i Fotogruppen Ale på en 
bildvisning. Det sker på Repslagarmu-
seet i Älvängen nu på onsdag. Många 
av bilderna är tagna i samband med 
gruppens resor och utflykter.

Fotogruppen Ale är ett gäng foto-
intresserade, duktiga amatörer där 
glädjen att fotografera står i centrum. 
Gruppen bildades 2011 av en grupp 
fotonördar som gillar att ha trevligt 
med kameran som sällskap. I dagslä-
get är det ett 40-tal aktiva som träffas 
några onsdagar i månaden på Glas-
bruksmuseet i Surte. För gruppen är 
fotografering viktigare än förenings-
stadgar.

Fotogruppen använder Facebook 
som forum och får på det viset kontakt 
snabbt och smidigt. Om vädret är 
vackert en dag och någon i gruppen 
tänker göra en fototripp, så lägger hon 
eller han ut det på Facebook och så kan 

En av många vackra bilder som ingår i utställningen.

Fotogruppen Ale visar fotoglädje

ÄLVÄNGEN. TUR är Skandina-
viens ledande mässa för resor, 
turism och möten.

Ale & Lilla Edet Turistorga-
nisation kommer att fi nnas 
representerade precis som 
Repslagarmuseet.
– Ett utmärkt tillfälle att knyta 
kontakter med olika bussbolag, 
likväl som vi når ut till allmän-
heten på bred front, säger rep-
slagare Bernt Larsson. 

Repslagarmuseet har funnits med 
på TUR-mässan under en handfull 
år. Mässan öppnar för branschfolk 
på torsdag. Från och med fredag 
eftermiddag och fram till på söndag 
välkomnas allmänheten till Svenska 
Mässan.

– Vi tycker detta är ett alldeles 
utmärkt forum att visa upp sig på. Vi 
finansierar vårt deltagande med lot-
terier och genom att sälja våra olika 
alster, säger Bernt Larsson.

I Repslagarmuseets monter på 
entréplan återfinns också Arbetslivs-
museer i Västra Götaland. Granne 
med dessa återfinns Ale & Lilla Edet 
Turistorganisation.

– Vackra bilder från vårt turistom-
råde kommer att visas på en skärm, 

och i bildspelet finns också loggor 
och information om vilka turistorga-
nisationens medlemmar är. En folder 
har tryckts upp för Göta älv turism 
till mässan, säger Susanna Hammar, 
projektledare för Ale & Lilla Edet 
Turistorganisation.

Efter en nedgång i det interna-
tionella deltagandet 2011 (79 utstäl-
lande länder och regioner) och 2012 
(79) är årets TUR tillbaka kring ett 
hundratal nationer.

– Vi är tillbaka där vi ska vara. 
TUR är en i hög grad internationell 
mässa, ett besök här ska kännas som 
en jorden runt-resa, säger Lisa Cal-
lert, mässansvarig för TUR 2013.

JONAS ANDERSSON

Sin vana 
trogen fi nns 
Repslagar-
museet på 
plats när 
TUR-mäs-
san slår upp 
portarna 
i Svenska 
Mässan nu 
på torsdag.

TUR-mässan står för dörren

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.

övriga i gruppen som vill hänga med. 
Under 2012 blev det mellan tio och 
femton kortare eller längre utflykter. 
Hornborgarsjön, trakten kring Falkö-
ping, Alingsås och Marstrand var några 
exempel på dagsutflykter. Det har även 
blivit lite längre turer till Bohuslän och 
Skåne.

Alla deltagare har sin stil och foto-

graferar allt från porträtt, djur, blom-
mor till natur. De som kan lite mer 
hjälper de som kan lite mindre. Alla är 
bra nog och alla kan bli bättre.

Med utställningen och bildvisningen 
vill Fotogruppen Ale visa vad de kan 
och inspirera andra att börja fotogra-
fera.
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OZ the great and the powerful
Onsdag 20 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
Obs! 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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VÅRA ÖPPETTIDER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.30
Fredag öppet till kl 22.00

 

VARJE FREDAG 17-20

AFTER 
WORK

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

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:

ALE. Med glamorös nostalgi 
tar Smoke Rings Sisters sin 
publik tillbaka till 20, 30 och 
40-talets svängiga rytmer.

Söndagen den 7 april kom-
mer trion till Ale och framför 
en hyllningsshow till The 
Andrews Sisters. 

Det var passionen för de svängiga 
melodierna från 1900-talets tidiga 
decennier som förde dem samman 
för två år sedan. 

Tanken var då att göra en enstaka 
konsert ihop, men när såväl person-
kemi som röstklanger visade sig 
stämma perfekt bestämde sig Stina 
Klintbom från Skönningared, Sara 
Ljunggren från Åsa och Theresa 
Skjolden från Kungälv för att bilda 
trion Smoke Rings Sisters. 

Alla tre har bakgrund som pro-
fessionella sångerskor och brin-
ner för musiken som de är ganska 

ensamma om att göra i dag. 
– Det är helheten som fascinerar 

– melodierna och den trestämmiga 
sången tillsammans med looken, 
kläderna och ”Elvis-mickarna”. 
Det skapar den rätta guldkanten 
och musiken är verkligen med-
ryckande, säger Theresa och 
Stina tillägger:

– Musiken är så äkta. 
Det är riktiga instru-
ment och stämsång, 
vilket också kräver hårt 
arbete.

Rutinerad musiktrio
Söndagen den 7 april framför 
Smoke Rings Sisters en hyllnings-
show till The Andrews Sisters i tea-
tern på Ale gymnasium. De backas 
då även upp av storbandet Smoke 
Rings Big Band.

De hoppas på att folk i alla åldrar 
ska hitta dit, särskilt de som inte 

redan är bekanta med den klassiska 
swing-musiken.

– Vi vill att fler ska hitta musi-
ken och glädjen i den. Publiken 
ska känna att de kommer tillbaka i 
tiden, säger Theresa.

Trion har tidigare uppträtt 
på bland annat Kulturkalaset i 
Göteborg, i Slottsskogen och 
de sjöng även på invigningen 
av den nya saluhallen i vint-

ras då de framförde sin jul-
repertoar med jullåtar i 
swing-version.

På valborgsmässo-
afton uppträder de på 

Marstrands havshotell 
och under sommarhalvåret 

ska de även sjunga på ett par 
bröllop. 
– Det här är melodier som 

inte görs idag och för mig är soun-
det som balsam för öronen. Det 
svänger verkligen och man vill bara 
dansa till de här låtarna, säger Sara. 

JOHANNA ROOS
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– Smoke Rings Sisters kommer till Ale

Svängig nostalgi med guldkant

Publikfrieri. Söndagen den 7 april framför trion en svängig 
hyllningsshow till The Andrews Sisters i teatern på Ale 
gymnasium.
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0303-444 000Kyrka för Fairtrade

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

Familjegudstjänst
Starrkärrs kyrka

Palmsöndagen 24 mars kl. 17.00

Nya barnkören framför minimusikalen 

Den stolta åsnan
Kyrkfika efter gudstjänsten.

Vi ser 

Stengrunden 
av Bo Giertz. 

Fika och Andakt.

Förmiddagscafé
Starrkärrs församlingshem 
21 mars kl 10.00-12.00

Filmvisning!

Syföreningens

Basar

Tombola
Lotterier

Försäljning  
av hembakat

Andakt Auktion

Lördag den 

23 mars kl 12.00 
Starrkärr-Kilanda kyrkliga syförening 
Basar i Starrkärrs församlingshem.

Behållningen går till 
Svenska kyrkans internationella arbete. 

Alla är varmt välkomna!

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Palmsöndagen den 24 mars
Välkommen att ta med din fastebössa och lämna i Gudstjänsten.

1100 Surte kyrka Gudstjänst
H Hultén
ABF blåsensemble under 
ledning av David Ambrus

1500 Bohus Servicehus 
Gudstjänst R Olausson

1100 Nödinge kyrka Gudstjänst 
R Olausson
Medlemmar ur popkören 
medverkar

Alla är välkomna!
Onsdagsträff 27 mars
Surte församlingshem kl. 1400

Sång och musik från vaggan till nu med Sven Karlsson
Fika

Nu ligger Klädkällaren på 
gångvägs avstånd. Förra fre-
dagen vandrade 21 medlem-
mar i SPF Alebygden från 
Nödinge till Stora Viken 
och den nyöppnade butiken. 
Solen sken och promenaden 
på servicevägen efter järnvä-
gen kan rekommenderas.

När vi kom mitt för 
Klädkällaren mötte en glad 

överraskning. Genom träd-
dungen hade man anlagt 
en stig ner till älvstranden 
och man var i färd med att 
inhägna området och förse 
det med stängselövergångar. 
Nu får vi hoppas att det rika 
fågellivet inte har skrämts 
bort av byggnationen. 
Dungen är ju bland annat 
häckningsplats för rosen-

finken.
Framme vid Klädkäl-

laren intog vi kaffe och 
smörgåsar i ståndsmässig 
miljö i herrgårdsbyggnadens 
andra våning med strålande 
utsikt. Stärkta kunde vi 
sedan inspektera de rymliga 
lokalerna och “shoppa loss”. 
Hemfärden skedde på val-
fritt sätt.       Lennart Mattsson 

SPF-medlemmar fredagsvandrade till Klädkällaren i Stora Viken.

SPF-vandring till Klädkällaren

ARRANGÖR:

BJUDER IN TILL EN SVÄNGIG  
VÅRKONSERT

SÖNDAGEN DEN 7 APRIL  KL 17.00 
MIMERS HUS TEATERN

www.opus83.se

ENTRÉ 200:- BILJETTFÖRSÄLJNING FR.O.M.  
8 MARS PÅ MIMERS HUS TEL. 0303-23 82 02 SAMT 

www.opus83.se

JENNIE ELONSSON • INGELA FRIBERG 
MATS SKÖLDBERG • SWEN EMANUEL

DIRIGENT: JACK SVANTESSON

PEORIA 
      JAZZBAND 

DET BLIR JAZZ, GOSPEL, MUSIKALER M.M.

Dansföreningen Surte 
Swingers har aktiviteter i 
Surte, Nödinge och Alafors. 
Flera orter planeras allt efter 

som behov uppstår.
Sedan årsmötet 2013 har 

föreningen fått en ny styrelse 
med ordförande Roger Fro-

mell som antagit en ny roll 
för att aktivt sprida dansens 
roliga och nyttiga motion till 
så många som möjligt. 

Med dansen får man trä-
ning genom rörelser till 
musik, samtidigt som man 
måste använda huvudet, vilket 
även det behöver stimuleras. 
Allt för att få en nyttig och 
rolig motion.

Alla kan vara med, ung som 
gammal, ensam eller i par, alla 
dansar tillsammans.

Vi har bland annat square-
dans som från början är ame-
rikansk folkdans, som ändra-
des lite till att bli det vi dansar 
idag. Även line dance finns 
det möjlighet att lära sig. 

Nästa danstillfälle är nu 
på söndag den 24 mars på 
Ale gymnasium och alla är 
välkomna att komma och titta 
och kanske bli inspirerade att 
prova på.

 ❐❐❐

Nyttig och rolig motion med dans
Många glada dansare på Alla hjärtansdansen i Medborgarhuset i Alafors.

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
Guntorps missionskyrka
Onsd 20/3 kl 18.30, Spårar 
& UpptäckarScout. Månd 
25/3 kl 19, Bönegrupp hos 
Anjou. Onsd 27/3 kl 18.30, 
Tonår & ÄventyrarScout.

Filadelfi aförsamlingen, 
Bohus pingstkyrka
Onsd 20/3 kl 19, Sång bibe-
läsning och bön. Sönd 24/3 
kl 11, gudstjänst "Vad Je-
sus gör".

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Tisd 19/3 Nols kyrka kl 
18.30, Musikcafé, Bildca-
fé! Njut av vackra natur-
bilder till ljuv musik. Torsd 
21/3 Starrkärrs församlings-
hem kl 10, Förmiddagsca-
fé, se annons. Nols kyrka kl 
18.30, Veckomässa Nord-
blom. Lörd 23/3 Starrkärrs 
församlingshem kl 12.00 Sy-
föreningens Basar, se an-
nons. Sönd 24/3 Nols kyrka 
kl 11, Mässa Nilsson. Älv-
ängens kyrka kl 11, Mässa 
Andersson. Starrkärrs kyr-
ka kl 17, Familjegudstjänst, 
Nilsson. Se annons. Månd 
25/3  - Stilla veckan. Älv-
ängens kyrka kl 19, Musik-
meditation Andersson. Tisd 
26/3 Älvängens kyrka kl 19, 
Musikmeditation Nord-
blom. Onsd 27/3 Älvängens 
kyrka kl 19, Musikmedita-
tion Nilsson.

Surte missionsförsamling
Onsd 20/3 kl 11-13 och 17-
19. Fotoutställning från 
1883 till 2013. Välkommen! 
Onsd 20/3 kl 15, Onsdags-
träff för daglediga: Sång och 
underhållning av Gråbotrio. 
Onsd 20/3 kl 18:30, Ton-
år. Vårpyssel. Onsd 20/3 kl 
21, Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen att vara med! 
Torsd 21/3 kl 11-13 och 17-
19. Fotoutställning från 

1883 till 2013. Välkommen! 
Torsd 21/3 kl 19, Ekume-
niska kören övar i Surte för-
samlingshem. Lörd 23/3 kl 
11-14, Fotoutställning från 
1883 till 2013. Välkommen! 
Sönd 24/3 kl 11, Gudstjänst. 
Evert Eggelind. Fika. Plane-
ring av Vårmarknad. Månd 
25/3 kl 19, Musikkåren, Le-
rum Surte Symphonic Band, 
övar. Onsd 27/3 kl 18:30, 
Tonår. Våffl or. Onsd 27/3 
kl 19, Ekumenisk bön i Sur-
te kyrka. Onsd 27/3 kl 21, 
Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen att vara med! 
Boka redan nu in försam-
lingens Vårmarknad, lörd 
13/4 klockan kl 10-14.
Sena ändringar i detta pro-
gram kan inträffa.
www.surtemissionskyrka.se 
är alltid uppdaterad.

Älvängens Missionskyrka
Onsd kl 19 Bibelsamtal o 
bön: "Glädje, gemenskap 
och livsgrund" / L Jöngren. 
Tors kl 15 RPG-träff med 
sångbesök av Siw Ljung-
ström och Anna-Lisa Ell-
ström, Lovene. Sönd kl 11 
Café-gudstjänst med en av 
församlingens bönegrupper. 
Utgånskollekt till Golgota-
kyrkan. Tisd kl 10, Bön och 
samtal.

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

Nödinge församling
Torsd 21/3 kl 18, Nödinge 
kyrka Sångandakt A Gross-
hög. 24/3 Palmsöndagen kl 
11, Surte kyrka Gudstjänst 
H Hultén. Kl 11, Nödinge 
kyrka Gudstjänst R Olaus-

son. Kl 15, Bohus Service-
hus Gudstjänst R Olausson. 
Tisd 26/3 kl 11, Backavik 
Gudstjänst H Hultén. Onsd 
27/3 kl 10, Nödinge kyrka 
Påskvandring för Stora och 
Små H Hultén.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 19/3 kl 8-9, Bön. 
Onsd 20/3 kl 18-19, Bön. 
Kl 19.30, Smyrnakör-
en övar. Torsd 21/3 kl 10-
12.30, SmyrnaCaféet. Kl 15, 
RPG i Missionskyrkan med 
sångprogram av Siv Ljung-
ström och Anna-Lisa Ell-
ström. Kl 18.15, Hobby (7-
12 år). Fred 22/3 kl 19.30, 
Greenhouse (åk 7 och upp-
åt). Kl 20.30, Effect – Öppet 
hus och café för ungdomar. 
Lörd 23/3 kl 10-13, Se-
cond Hand & Café. Kl 12-
14, Sångövning ”Projektet”. 
Sönd 24/4 kl 11, Gudstjänst 
för stora & små. Barnvälsig-
nelse. Kyrkkaffe. Kl 12.30, 
Årsmöte för Pingst Ung. 
Tisd 26/3 kl 8-9, Bön. Kl 
14, Bibelsamtalsgruppen.
Elimförsamlingen Alafors
Torsd 21/3 kl 18, Musikcafé, 
Ohlins. Sönd 24/3 kl 11, Ex-
tra administrationsmöte.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 24/3 kl 10, 
Mässa Wetterling. Torsd 
28/3 kl 19.15, Mässa Wet-
terling. Fred 29/3 kl 18, 
Musikgtj Broman. Hålanda 
sönd 24/3 kl 12, Gudstjänst 
Wetterling. Fred 29/3 kl 12, 
Gudstjänst Broman. S:t Pe-
der sönd 24/3 kl 10, Mäss-
sa Skredsvik. Torsd 28/3 kl 
18, Mässa Wetterling. Fred 
29/3 kl 10, Gudstjänst Bro-
man. Ale-Skövde sönd 24/3, 
se övriga. Tunge sönd 24/3, 
se övriga.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

TRE AV FYRA BARN  
ÖVERLEVER CANCER

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0   

Tel 020-902090
Inte blir det enklare 

om man börjar höra lite 
dåligt. Ring Hörsellinjen 

0771-888 000.
www.horsellinjen.se

Tycker du 
att din chef
är otydlig?

Hörselskadades Riksförbund

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

BJUD NÅGON  
DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

Jordfästningar
Greta Jansson. I Surte ka-
pell hölls fredagen 15 mars 
begravningsgudstjänst för 
Greta Jansson, Bohus. Of-
fi ciant var kyrkoherde Harry 
Hultén.

Bror Johansson. I Starr-
kärrs kapell hölls fredagen 
15 mars begravningsguds-
tjänst för Bror Johansson, 
Nol. Offi ciant var kommi-
nister Mikael Nordblom.

Per-Arne Stiller. I Surte 
kyrka hölls fredagen 15 mars 
begravningsgudstjänst för 
Per-Arne Stiller, Surte. Of-
fi ciant var kyrkoherde Harry 
Hultén.

Döda

Ett varmt tack till Er alla
som visat omtanke och
deltagande av vår kära

Rosa Johansson

Tack också till alla som
medverkade till att

begravningsgudstjänsten
blev ljus och minnesrik. 

SLÄKTINGARNA

Tack

Ett varmt tack till alla 
er som visat värme och 
omtanke för vår älskade

Elisabeth Ekberg

när hon gick bort.
Tack för de vackra 
blommorna, för 
minnesgåvor till 

Cancerfonder, Läkare 
utan gränser, Världens 

barn och Vi-skogen

Lars, Filippa och Ellinor
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0303-444 000Kyrka för Fairtrade

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

Familjegudstjänst
Starrkärrs kyrka

Palmsöndagen 24 mars kl. 17.00

Nya barnkören framför minimusikalen 

Den stolta åsnan
Kyrkfika efter gudstjänsten.

Vi ser 

Stengrunden 
av Bo Giertz. 

Fika och Andakt.

Förmiddagscafé
Starrkärrs församlingshem 
21 mars kl 10.00-12.00

Filmvisning!

Syföreningens

Basar

Tombola
Lotterier

Försäljning  
av hembakat

Andakt Auktion

Lördag den 

23 mars kl 12.00 
Starrkärr-Kilanda kyrkliga syförening 
Basar i Starrkärrs församlingshem.

Behållningen går till 
Svenska kyrkans internationella arbete. 

Alla är varmt välkomna!

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Palmsöndagen den 24 mars
Välkommen att ta med din fastebössa och lämna i Gudstjänsten.

1100 Surte kyrka Gudstjänst
H Hultén
ABF blåsensemble under 
ledning av David Ambrus

1500 Bohus Servicehus 
Gudstjänst R Olausson

1100 Nödinge kyrka Gudstjänst 
R Olausson
Medlemmar ur popkören 
medverkar

Alla är välkomna!
Onsdagsträff 27 mars
Surte församlingshem kl. 1400

Sång och musik från vaggan till nu med Sven Karlsson
Fika

Nu ligger Klädkällaren på 
gångvägs avstånd. Förra fre-
dagen vandrade 21 medlem-
mar i SPF Alebygden från 
Nödinge till Stora Viken 
och den nyöppnade butiken. 
Solen sken och promenaden 
på servicevägen efter järnvä-
gen kan rekommenderas.

När vi kom mitt för 
Klädkällaren mötte en glad 

överraskning. Genom träd-
dungen hade man anlagt 
en stig ner till älvstranden 
och man var i färd med att 
inhägna området och förse 
det med stängselövergångar. 
Nu får vi hoppas att det rika 
fågellivet inte har skrämts 
bort av byggnationen. 
Dungen är ju bland annat 
häckningsplats för rosen-

finken.
Framme vid Klädkäl-

laren intog vi kaffe och 
smörgåsar i ståndsmässig 
miljö i herrgårdsbyggnadens 
andra våning med strålande 
utsikt. Stärkta kunde vi 
sedan inspektera de rymliga 
lokalerna och “shoppa loss”. 
Hemfärden skedde på val-
fritt sätt.       Lennart Mattsson 

SPF-medlemmar fredagsvandrade till Klädkällaren i Stora Viken.

SPF-vandring till Klädkällaren

ARRANGÖR:

BJUDER IN TILL EN SVÄNGIG  
VÅRKONSERT

SÖNDAGEN DEN 7 APRIL  KL 17.00 
MIMERS HUS TEATERN

www.opus83.se

ENTRÉ 200:- BILJETTFÖRSÄLJNING FR.O.M.  
8 MARS PÅ MIMERS HUS TEL. 0303-23 82 02 SAMT 

www.opus83.se

JENNIE ELONSSON • INGELA FRIBERG 
MATS SKÖLDBERG • SWEN EMANUEL

DIRIGENT: JACK SVANTESSON

PEORIA 
      JAZZBAND 

DET BLIR JAZZ, GOSPEL, MUSIKALER M.M.

Dansföreningen Surte 
Swingers har aktiviteter i 
Surte, Nödinge och Alafors. 
Flera orter planeras allt efter 

som behov uppstår.
Sedan årsmötet 2013 har 

föreningen fått en ny styrelse 
med ordförande Roger Fro-

mell som antagit en ny roll 
för att aktivt sprida dansens 
roliga och nyttiga motion till 
så många som möjligt. 

Med dansen får man trä-
ning genom rörelser till 
musik, samtidigt som man 
måste använda huvudet, vilket 
även det behöver stimuleras. 
Allt för att få en nyttig och 
rolig motion.

Alla kan vara med, ung som 
gammal, ensam eller i par, alla 
dansar tillsammans.

Vi har bland annat square-
dans som från början är ame-
rikansk folkdans, som ändra-
des lite till att bli det vi dansar 
idag. Även line dance finns 
det möjlighet att lära sig. 

Nästa danstillfälle är nu 
på söndag den 24 mars på 
Ale gymnasium och alla är 
välkomna att komma och titta 
och kanske bli inspirerade att 
prova på.

 ❐❐❐

Nyttig och rolig motion med dans
Många glada dansare på Alla hjärtansdansen i Medborgarhuset i Alafors.

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
Guntorps missionskyrka
Onsd 20/3 kl 18.30, Spårar 
& UpptäckarScout. Månd 
25/3 kl 19, Bönegrupp hos 
Anjou. Onsd 27/3 kl 18.30, 
Tonår & ÄventyrarScout.

Filadelfi aförsamlingen, 
Bohus pingstkyrka
Onsd 20/3 kl 19, Sång bibe-
läsning och bön. Sönd 24/3 
kl 11, gudstjänst "Vad Je-
sus gör".

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Tisd 19/3 Nols kyrka kl 
18.30, Musikcafé, Bildca-
fé! Njut av vackra natur-
bilder till ljuv musik. Torsd 
21/3 Starrkärrs församlings-
hem kl 10, Förmiddagsca-
fé, se annons. Nols kyrka kl 
18.30, Veckomässa Nord-
blom. Lörd 23/3 Starrkärrs 
församlingshem kl 12.00 Sy-
föreningens Basar, se an-
nons. Sönd 24/3 Nols kyrka 
kl 11, Mässa Nilsson. Älv-
ängens kyrka kl 11, Mässa 
Andersson. Starrkärrs kyr-
ka kl 17, Familjegudstjänst, 
Nilsson. Se annons. Månd 
25/3  - Stilla veckan. Älv-
ängens kyrka kl 19, Musik-
meditation Andersson. Tisd 
26/3 Älvängens kyrka kl 19, 
Musikmeditation Nord-
blom. Onsd 27/3 Älvängens 
kyrka kl 19, Musikmedita-
tion Nilsson.

Surte missionsförsamling
Onsd 20/3 kl 11-13 och 17-
19. Fotoutställning från 
1883 till 2013. Välkommen! 
Onsd 20/3 kl 15, Onsdags-
träff för daglediga: Sång och 
underhållning av Gråbotrio. 
Onsd 20/3 kl 18:30, Ton-
år. Vårpyssel. Onsd 20/3 kl 
21, Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen att vara med! 
Torsd 21/3 kl 11-13 och 17-
19. Fotoutställning från 

1883 till 2013. Välkommen! 
Torsd 21/3 kl 19, Ekume-
niska kören övar i Surte för-
samlingshem. Lörd 23/3 kl 
11-14, Fotoutställning från 
1883 till 2013. Välkommen! 
Sönd 24/3 kl 11, Gudstjänst. 
Evert Eggelind. Fika. Plane-
ring av Vårmarknad. Månd 
25/3 kl 19, Musikkåren, Le-
rum Surte Symphonic Band, 
övar. Onsd 27/3 kl 18:30, 
Tonår. Våffl or. Onsd 27/3 
kl 19, Ekumenisk bön i Sur-
te kyrka. Onsd 27/3 kl 21, 
Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen att vara med! 
Boka redan nu in försam-
lingens Vårmarknad, lörd 
13/4 klockan kl 10-14.
Sena ändringar i detta pro-
gram kan inträffa.
www.surtemissionskyrka.se 
är alltid uppdaterad.

Älvängens Missionskyrka
Onsd kl 19 Bibelsamtal o 
bön: "Glädje, gemenskap 
och livsgrund" / L Jöngren. 
Tors kl 15 RPG-träff med 
sångbesök av Siw Ljung-
ström och Anna-Lisa Ell-
ström, Lovene. Sönd kl 11 
Café-gudstjänst med en av 
församlingens bönegrupper. 
Utgånskollekt till Golgota-
kyrkan. Tisd kl 10, Bön och 
samtal.

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

Nödinge församling
Torsd 21/3 kl 18, Nödinge 
kyrka Sångandakt A Gross-
hög. 24/3 Palmsöndagen kl 
11, Surte kyrka Gudstjänst 
H Hultén. Kl 11, Nödinge 
kyrka Gudstjänst R Olaus-

son. Kl 15, Bohus Service-
hus Gudstjänst R Olausson. 
Tisd 26/3 kl 11, Backavik 
Gudstjänst H Hultén. Onsd 
27/3 kl 10, Nödinge kyrka 
Påskvandring för Stora och 
Små H Hultén.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 19/3 kl 8-9, Bön. 
Onsd 20/3 kl 18-19, Bön. 
Kl 19.30, Smyrnakör-
en övar. Torsd 21/3 kl 10-
12.30, SmyrnaCaféet. Kl 15, 
RPG i Missionskyrkan med 
sångprogram av Siv Ljung-
ström och Anna-Lisa Ell-
ström. Kl 18.15, Hobby (7-
12 år). Fred 22/3 kl 19.30, 
Greenhouse (åk 7 och upp-
åt). Kl 20.30, Effect – Öppet 
hus och café för ungdomar. 
Lörd 23/3 kl 10-13, Se-
cond Hand & Café. Kl 12-
14, Sångövning ”Projektet”. 
Sönd 24/4 kl 11, Gudstjänst 
för stora & små. Barnvälsig-
nelse. Kyrkkaffe. Kl 12.30, 
Årsmöte för Pingst Ung. 
Tisd 26/3 kl 8-9, Bön. Kl 
14, Bibelsamtalsgruppen.
Elimförsamlingen Alafors
Torsd 21/3 kl 18, Musikcafé, 
Ohlins. Sönd 24/3 kl 11, Ex-
tra administrationsmöte.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 24/3 kl 10, 
Mässa Wetterling. Torsd 
28/3 kl 19.15, Mässa Wet-
terling. Fred 29/3 kl 18, 
Musikgtj Broman. Hålanda 
sönd 24/3 kl 12, Gudstjänst 
Wetterling. Fred 29/3 kl 12, 
Gudstjänst Broman. S:t Pe-
der sönd 24/3 kl 10, Mäss-
sa Skredsvik. Torsd 28/3 kl 
18, Mässa Wetterling. Fred 
29/3 kl 10, Gudstjänst Bro-
man. Ale-Skövde sönd 24/3, 
se övriga. Tunge sönd 24/3, 
se övriga.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

TRE AV FYRA BARN  
ÖVERLEVER CANCER

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0   

Tel 020-902090
Inte blir det enklare 

om man börjar höra lite 
dåligt. Ring Hörsellinjen 

0771-888 000.
www.horsellinjen.se

Tycker du 
att din chef
är otydlig?

Hörselskadades Riksförbund

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

BJUD NÅGON  
DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

Jordfästningar
Greta Jansson. I Surte ka-
pell hölls fredagen 15 mars 
begravningsgudstjänst för 
Greta Jansson, Bohus. Of-
fi ciant var kyrkoherde Harry 
Hultén.

Bror Johansson. I Starr-
kärrs kapell hölls fredagen 
15 mars begravningsguds-
tjänst för Bror Johansson, 
Nol. Offi ciant var kommi-
nister Mikael Nordblom.

Per-Arne Stiller. I Surte 
kyrka hölls fredagen 15 mars 
begravningsgudstjänst för 
Per-Arne Stiller, Surte. Of-
fi ciant var kyrkoherde Harry 
Hultén.

Döda

Ett varmt tack till Er alla
som visat omtanke och
deltagande av vår kära

Rosa Johansson

Tack också till alla som
medverkade till att

begravningsgudstjänsten
blev ljus och minnesrik. 

SLÄKTINGARNA

Tack

Ett varmt tack till alla 
er som visat värme och 
omtanke för vår älskade

Elisabeth Ekberg

när hon gick bort.
Tack för de vackra 
blommorna, för 
minnesgåvor till 

Cancerfonder, Läkare 
utan gränser, Världens 

barn och Vi-skogen

Lars, Filippa och Ellinor
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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

Vi köper erat gamla LEGO till 
vår son!(inte Duplo&bionicle) 
Ring så hämtar vi. Mvh peter i 
Nödinge
tel. 0704-50 01 64

SÄLJES

4st Michelin sommardäck 
215/65 R16 på aluminiumfälgar, 

lite använda. Säljes på grund av 
bilbyte. Pris 2500kr.
tel. 0722-23 84 34

"Däck akut". Billiga beg. däck 
till bilar och släpkärra. Olika 
storlekar, även fälg. Jag skiftar 
dina egna däck från fälg till fälg. 
Dag & "kvällar" i Nödinge.
tel. 0709-22 95 82

Beg. Kumho sommardäck 
195/65 R15 med al. fälgar. Pris 
1500kr.
tel. 0303-965 08

Sommardäck med alufälg. 4st 
till Passat, 1000kr. EU moped 
PGO naked. Fin, 5000kr.
tel. 0709-45 91 12

UTHYRES

Byggställning uthyres och 
monteras.
tel. 0703-40 74 52

Ö HYRA

Önskar hyra hus eller lägenhet 
i Ale kommun. Vi är ett par på 26 
år. Inga husdjur/röker ej. Jobb 
båda två, referenser finns.
tel. 0762-36 05 48

ÖVRIGT

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

Loppis Skepplanda Bygdegård
Lördagen 4 maj kl 10-13. Bokning 
av bord tel 0708-338236. Bords-
pris 100kr, bordsstorlek 80x120. 
Kaffe servering. Välkomna!
Skepplanda Sockens
Bygdegårdsförening

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

Enkla, yrkesverksamma, san-
sade och nyktra män söker 
självgående drog- o djurfria 
kvinns med eller utan barn? Inga 
ragator, parfym- eller lådvinare? 
Svara till "Våga Vinn"
Alekuriren 446 33 Älvängen

Städning. Professionell och 
ordentligt utförd inom- och 
utomhusstädning i alla dess 
former utförs till riktigt bra pris. 
Jag är mycket duktig och är inte 
rädd för att ta i. Jag kan även 
erbjuda personlig assistans.
Tel. 0733-26 73 55

Fyllnadsmassor av sten, grus, 
sand, berg, sprängsten mot-
tages gratis. Stora mängder 
behövs. Lätt att tippa.
tel. 0705-88 23 30

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

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

Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställ-
ningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag kl 12, till...
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen, Märk kuvertet "Familj"
Vi tar inte emot privatannonser på telefon, 
fax eller e-mail.
Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni 
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.
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Prylbörsen (40:-)

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska med en annons!
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Hyr65plus.se - Använd 
rotavdraget - 50% på 
arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, 
golv,  mur & putsarbeten, 
el-behörighet, städ & trädgård. 
Anlita en senior hos oss! 
Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57

Bygga och renovera inomhus 
eller utomhus. 
Använd rotavdraget, 50% 
på arbetskostnaden. 
Momsregistrerad, F-skatt sedel 
och försäkringar finns.
Gå in på vår hemsida för att 
läsa en del av vad vi erbjuder.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44

Madsen & Partners erbjuder 
juridiskrådgivning inom bland 
annat familjerätt, affärsjuridik 
och fastighetsrätt.
just nu erbjuder vi en första 
rådgivningstimme på vårt 
kontor för 500 kronor inklusive 
moms. För mer information 
besök
www.madsenpartners.se eller
tel. 031 - 799 61 59
Vi erbjuder en första 
kostnadsfri rådgivning per 
telefon / e-post.

Utbyte av köksluckor.
Marknadens bästa priser.
Västkustkök
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, vykort, 
prydnadssaker m.m. samt 
dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

Skrotbilar köpes och hämtas 
även lastbilar och traktorer. 
Kontant betalning.
tel. 0738-01 35 20
el. 0768-07 42 42

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
stenspräckning med Simplex. 
Anläggning och skötsel samt 
mossrivning av gräsmattor. 
Trädfällning, beskärning av träd 
och buskar. Våra fordon och 
maskiner håller hög standar för 
miljöns skull.
tel. 0768-81 60 10

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja 
rotavdraget. Vi utför allt inom 
branchen. 
I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel i 
Älvängen. Öppettider: Mån-Fre: 
16-18, Lörd: 10-13.  Återförsäljare 
för Interkakel, Stigs kakel & FF's 
Kakel. Har flyttat till Garveriv. 
10. Sväng in vid Utby maskin/

röda korset ner mot 45:an.
Tel. 0303-74 60 41
el. 0706-36 78 41

Sprutlack av kök
Fräsning: dekorspår, 
nytillverkning av köksluckor. 
F-skatt finnes.
tel. 076-07 48 695

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. 
Över 15 års erfarenhet inom 
branschen.
Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

Vi utför service / 
reparationer på din bil.
Montering & balansering – 
Hjulskifte – Däckförvaring - 
Kamremsbyte/kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 
Alvhem
tel. 0520-655 181

Vi fixar allt inom trädfällning, 
undanröjning, trädgårdsarbete 
och snöröjning. Stort som 
smått.  Låga priser. Använd 
ROT/RUT avdrag 50%. F-skatt & 
försäkring finns.
tel. 0765-76 17 29

Seniorbolaget.se
RUT-/ROT-avdrag direkt på 
fakturan. Vi hjälper dig med 
städning, hemtjänst, snickerier, 
målning, bokföring, läxhjälp mm
tel. 0303-103 60
Ulf Österman

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

Vi löser allt inom markan-
läggning. Tex husgrunder, drä-
nering, avlopp, minirenings-
verk, plattläggning, sprängning, 
murar, snöröjning och trädfäll-
ning. Innehar F-skattesedel och 
försäkring.
tel. 0735-27 09 39

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.

tjänstertjännnssstttteeeerrrrrrr

alekuriren.se

Grattis prinsessan
Mintra

på 1-årsdagen 16/3
önskar

Mamma & Pappa

Grattis
Alicia

på 4-årsdagen den 23 mars
Många kramar från

Mormor, Håkan,
Joakim, Emma

Grattis
Ann-Katrin

18 mars
önskar

Mamma, Pappa,
Patrik & Per

Grattis
Yvonne

på 75års dagen 25/3 önskar 
barnen med familjer

Grattis i efterskott
Kristian Lindstrand

på 40-årsdagen 11/3
önskar

släkt och vänner

Veckans ros 
...till Gerhard Andersson. 
Tack för att du kom och 
berättade om hur det var 
förr.

Garnvindeskolans 2:or

Guldros till Tommy & Bir-
gitta på Bergendahls blom-
mor. Tack för att ni finns.

Laila & Lennart Hall

Det finns en riktig skatt på 
KB Rör, han heter Jerry. 
Jerry om du så ska flytta till 
Korpilombolo så flyttar jag 
efter som en trogen kund.

Fanny

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Elsy Johansson, Hålanda

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Åke Erlandsson

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Åke Holmberg, Alvhem

Övrigt

Jag vill hem! Jag är en liten 
vit katt med svarta fläckar. 
Har troligtvis gått vilse 
och finns för tillfället hos 
en familj på oljeberget i 
Nol. Ring 0303-332279 
eller 0706-333215 om du 
känner igen mig.

Tack till min sambo Kent 
och vännerna jag inte 
nämnt. Utan dig hade det 
inte hänt. Jag aldrig så 
"blåst" mig känt.
Tack till er alla för en 
mycket uppskattad fest.

Kram Gunilla 

Tack
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

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

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

Vi köper erat gamla LEGO till 
vår son!(inte Duplo&bionicle) 
Ring så hämtar vi. Mvh peter i 
Nödinge
tel. 0704-50 01 64

SÄLJES

4st Michelin sommardäck 
215/65 R16 på aluminiumfälgar, 

lite använda. Säljes på grund av 
bilbyte. Pris 2500kr.
tel. 0722-23 84 34

"Däck akut". Billiga beg. däck 
till bilar och släpkärra. Olika 
storlekar, även fälg. Jag skiftar 
dina egna däck från fälg till fälg. 
Dag & "kvällar" i Nödinge.
tel. 0709-22 95 82

Beg. Kumho sommardäck 
195/65 R15 med al. fälgar. Pris 
1500kr.
tel. 0303-965 08

Sommardäck med alufälg. 4st 
till Passat, 1000kr. EU moped 
PGO naked. Fin, 5000kr.
tel. 0709-45 91 12

UTHYRES

Byggställning uthyres och 
monteras.
tel. 0703-40 74 52

Ö HYRA

Önskar hyra hus eller lägenhet 
i Ale kommun. Vi är ett par på 26 
år. Inga husdjur/röker ej. Jobb 
båda två, referenser finns.
tel. 0762-36 05 48

ÖVRIGT

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

Loppis Skepplanda Bygdegård
Lördagen 4 maj kl 10-13. Bokning 
av bord tel 0708-338236. Bords-
pris 100kr, bordsstorlek 80x120. 
Kaffe servering. Välkomna!
Skepplanda Sockens
Bygdegårdsförening

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

Enkla, yrkesverksamma, san-
sade och nyktra män söker 
självgående drog- o djurfria 
kvinns med eller utan barn? Inga 
ragator, parfym- eller lådvinare? 
Svara till "Våga Vinn"
Alekuriren 446 33 Älvängen

Städning. Professionell och 
ordentligt utförd inom- och 
utomhusstädning i alla dess 
former utförs till riktigt bra pris. 
Jag är mycket duktig och är inte 
rädd för att ta i. Jag kan även 
erbjuda personlig assistans.
Tel. 0733-26 73 55

Fyllnadsmassor av sten, grus, 
sand, berg, sprängsten mot-
tages gratis. Stora mängder 
behövs. Lätt att tippa.
tel. 0705-88 23 30

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

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

Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställ-
ningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag kl 12, till...
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen, Märk kuvertet "Familj"
Vi tar inte emot privatannonser på telefon, 
fax eller e-mail.
Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni 
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.
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Hyr65plus.se - Använd 
rotavdraget - 50% på 
arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, 
golv,  mur & putsarbeten, 
el-behörighet, städ & trädgård. 
Anlita en senior hos oss! 
Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57

Bygga och renovera inomhus 
eller utomhus. 
Använd rotavdraget, 50% 
på arbetskostnaden. 
Momsregistrerad, F-skatt sedel 
och försäkringar finns.
Gå in på vår hemsida för att 
läsa en del av vad vi erbjuder.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44

Madsen & Partners erbjuder 
juridiskrådgivning inom bland 
annat familjerätt, affärsjuridik 
och fastighetsrätt.
just nu erbjuder vi en första 
rådgivningstimme på vårt 
kontor för 500 kronor inklusive 
moms. För mer information 
besök
www.madsenpartners.se eller
tel. 031 - 799 61 59
Vi erbjuder en första 
kostnadsfri rådgivning per 
telefon / e-post.

Utbyte av köksluckor.
Marknadens bästa priser.
Västkustkök
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, vykort, 
prydnadssaker m.m. samt 
dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

Skrotbilar köpes och hämtas 
även lastbilar och traktorer. 
Kontant betalning.
tel. 0738-01 35 20
el. 0768-07 42 42

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
stenspräckning med Simplex. 
Anläggning och skötsel samt 
mossrivning av gräsmattor. 
Trädfällning, beskärning av träd 
och buskar. Våra fordon och 
maskiner håller hög standar för 
miljöns skull.
tel. 0768-81 60 10

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja 
rotavdraget. Vi utför allt inom 
branchen. 
I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel i 
Älvängen. Öppettider: Mån-Fre: 
16-18, Lörd: 10-13.  Återförsäljare 
för Interkakel, Stigs kakel & FF's 
Kakel. Har flyttat till Garveriv. 
10. Sväng in vid Utby maskin/

röda korset ner mot 45:an.
Tel. 0303-74 60 41
el. 0706-36 78 41

Sprutlack av kök
Fräsning: dekorspår, 
nytillverkning av köksluckor. 
F-skatt finnes.
tel. 076-07 48 695

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. 
Över 15 års erfarenhet inom 
branschen.
Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

Vi utför service / 
reparationer på din bil.
Montering & balansering – 
Hjulskifte – Däckförvaring - 
Kamremsbyte/kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 
Alvhem
tel. 0520-655 181

Vi fixar allt inom trädfällning, 
undanröjning, trädgårdsarbete 
och snöröjning. Stort som 
smått.  Låga priser. Använd 
ROT/RUT avdrag 50%. F-skatt & 
försäkring finns.
tel. 0765-76 17 29

Seniorbolaget.se
RUT-/ROT-avdrag direkt på 
fakturan. Vi hjälper dig med 
städning, hemtjänst, snickerier, 
målning, bokföring, läxhjälp mm
tel. 0303-103 60
Ulf Österman

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

Vi löser allt inom markan-
läggning. Tex husgrunder, drä-
nering, avlopp, minirenings-
verk, plattläggning, sprängning, 
murar, snöröjning och trädfäll-
ning. Innehar F-skattesedel och 
försäkring.
tel. 0735-27 09 39

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.

tjänstertjännnssstttteeeerrrrrrr

alekuriren.se

Grattis prinsessan
Mintra

på 1-årsdagen 16/3
önskar

Mamma & Pappa

Grattis
Alicia

på 4-årsdagen den 23 mars
Många kramar från

Mormor, Håkan,
Joakim, Emma

Grattis
Ann-Katrin

18 mars
önskar

Mamma, Pappa,
Patrik & Per

Grattis
Yvonne

på 75års dagen 25/3 önskar 
barnen med familjer

Grattis i efterskott
Kristian Lindstrand

på 40-årsdagen 11/3
önskar

släkt och vänner

Veckans ros 
...till Gerhard Andersson. 
Tack för att du kom och 
berättade om hur det var 
förr.

Garnvindeskolans 2:or

Guldros till Tommy & Bir-
gitta på Bergendahls blom-
mor. Tack för att ni finns.

Laila & Lennart Hall

Det finns en riktig skatt på 
KB Rör, han heter Jerry. 
Jerry om du så ska flytta till 
Korpilombolo så flyttar jag 
efter som en trogen kund.

Fanny

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Elsy Johansson, Hålanda

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Åke Erlandsson

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Åke Holmberg, Alvhem

Övrigt

Jag vill hem! Jag är en liten 
vit katt med svarta fläckar. 
Har troligtvis gått vilse 
och finns för tillfället hos 
en familj på oljeberget i 
Nol. Ring 0303-332279 
eller 0706-333215 om du 
känner igen mig.

Tack till min sambo Kent 
och vännerna jag inte 
nämnt. Utan dig hade det 
inte hänt. Jag aldrig så 
"blåst" mig känt.
Tack till er alla för en 
mycket uppskattad fest.

Kram Gunilla 

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

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

PENGARNA TILLBAKA
Formgjutna sulor fr 599:-
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ÄLVÄNGEN FABRIKSVÄGEN 3, TEL 0303-74 66 60  |  NÖDINGE ALE TORG 10, TEL 0303-979 00  |  NOL FOLKETSHUSVÄGEN 1, TEL 0303-74 16 50  |  KUNGÄLV ROLLSBOVÄGEN 25, TEL 0303-938 21  |  KUNGÄLV CENTRUM VÄSTRA GATAN 71, TEL 0303-199 40 
NY! KUNGÄLV SOLBRÄCKE SOLBRÄCKEGATAN 31  |  NY! KUNGÄLV XTRAVAGANZA VIKTCENTER SOLBRÄCKEGATAN 31, TEL 0303-44 59 00  |  LILLA EDET VÄRDSHUSET SKANSENVÄGEN 34, TEL 0520-65 16 16  |  LILLA EDET BADHUSET MAJORSGATAN 11

WWW.SPORTLIFE.SE

TRÄNING 
FÖR ALLA!

ALLA AKTIVITETER

299KR/MÅN

GÄLLER PÅ 3 KLUBBAR I ALE

Riktpris 550kr

BONUSPAKET INGÅR Värde 2306kr

Väska, vattenflaska, 5 give away- 
card, handduk, sol- och 
massagekort, respass.
Gäller så långt lagret räcker.

kr

GYM & STYRKETRÄNING

KONDITION & LÖPBAND

GRUPPTRÄNING & CYKEL

PERSONLIG TRÄNING

SJUKGYMNASTIK

SOL, BASTU & VATTENMASSAGE

BARNPASSNING & LEKRUM

FRIA VIKTER

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

www.xtravaganza.se

VIKTCENTER

VÄLKOMMEN TILL VÅR GOA KLUBB!

ALLA MÄNNISKOR,
ALLA ÅLDRAR!


