
Ottilia Fagerström spelade 
basgången i ”Smoke on the 
water”.

Stort intresse 
för Kulturskolan
NÖDINGE. Kultursko-
lans årliga prova-på-
kväll lockade som 
vanligt många nyfi kna.
Sång och musik i all ära, Kultur-
skolan erbjuder mer än så. Under 
torsdagskvällens öppna hus presen-
terades också de lite mer okända 
delarna av utbudet såsom dans, bild 
och digitalt skapande. Flera hundra 
barn passade på att kolla läget.

Läs sid 25

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Älvängen

Nr 12  |  vecka 13  |  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

VI HAR ALLT DU 
BEHÖVER TILL PÅSKEN

välkomm en!

Ord pris 59:-

www.axums.se

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

Superlim från Loctite

Nu 29:-

Guldfest i Lödöse

Champagnen sprutade när LN 70 fi rade avancemanget till 
division 3. Söndagens poäng hemma mot Duells räckte och 
bragden fi rades tillsammans med ett nytt publikrekord i 
Lödöseborg dit över 400 personer tagit sig. Läs sid 35
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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

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

VÅRNYTT  
FRÅN HELLY HANSEN
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NAVIGARE SALT  
CANVASSKO
Även i vit och marin.

699KR 

HH CREWJACKET
Vattentät jacka i Hellytech
Färger: Vit, Blå, Marin. Stl S-XXL

1299KR
 
Finns även lätt fodrad för 1499:-

Fler Helly Hansen-produkter i butik

  

Lödöse 0520-66 00 10
Gäller mot kupong, t o m 1/4-13

Gevalia 
bryggkaffe
1/2 kg 

Lördagsöppet 
varje vecka!
Telefonen är öppen för 

tidsbeställning lördagar kl 9-14

Öppet 6 dagar 
i veckan!



Gratistidningarnas 
Förening, vår 
branschorganisa-

tion, bjöd den gångna 
helgen in till ett givande 
erfarenhetsutbyte. I sam-
band med detta arrangeras 
också föreningens "Grodden 
Gala" där medlemstidningar 
uppmanas att tävla i diverse 
olika kategorier. Alekuriren 
hade på grund av tidsbrist 
inte skickat in några bidrag 
detta år, men har som mål 
att inom tre år nomineras i 
minst en kategori. Annars 
är det just erfarenhetsutby-
tet med liknande tidningar 
som vi vill åt. Samtidigt 
hålls också ett antal kloka 
och tänkvärda föredrag om 
branschens utveckling. Likt 
de senaste åren fanns en klar 
betoning på IT och sociala 
medier. Hur ska tidningsdö-
den i pappersform motas i 
dörren är huvudfrågan även 
för tidningar som delas ut 
gratis.

Att hänga med i utveck-
lingen är det stående bud-
skapet, det vill säga att inte 
vara rädd för den digitala 
framfarten. Problemet med 
att digitalisera lokaltidning-
ens nyheter är att det i fram-
tiden blir svårt att finansiera 
verksamheten. Intäkterna 
på nätet är bara en bråkdel 
av vad den betydligt mer 
lönsamma papperstidningen 
genererar. Fast det är inte 
hela sanningen. Det finns 
ett annat faktum som i våra 
ögon är mest intressant att 

prata om – den direktdistri-
buerade papperstidningen 
hem till alla hushåll på en 
begränsad geografisk mark-
nad är fortfarande mest 
effektiv, då den når flest för 
att inte säga alla presumtiva 
kunder på den lokala mark-
naden. Med detta i åtanke 
gäller det att hitta en bra 
balans mellan det digitala 
och analoga, det som en 
föreläsare kallade "anatalt". 
Att sprida budskapen både 
analogt i pappersform och 
digitalt över nätet.

Det som ändå är mest 
centralt i kampen om att 
behålla läsarna – för att även 
om du finns både på papper 
och på nätet  finns det 
inget som säger att läsarna 
är lojala. Är inte innehål-
let tillräckligt intressant 
är det ingen som öppnar 
varken papperstidningen 
eller surfar in på hemsidan. 
Hemligheten är med andra 
ord densamma som för 
100 år sedan. Tidningen 
måste ha ett redaktionellt 
innehåll som lockar till 
läsning. Som lokaltidning 
är det tämligen enkelt, 
det handlar nämligen 
om att fortsätta vara just 
lokal, att bevaka närom-
rådet mer intensivt än 
någon annan. Det gör att 
tidningen blir unik, även 
om några anser att det 
ibland blir löjligt "små" 
nyheter i jämförel-
ser med de stora 
affärerna som de 

tyngre medierna hanterar. 
Det är ändå som så att de 
små unika händelserna som 
ingen annan skriver om och 
som rör vår egen verklighet 
är det som berör mest. Vi 
är vår egen vardag närmast 
och är måttligt intresserade 
av hur till exempel drog-
missbruket är i landet, det är 
situationen i Ale som berör.

Nästa framgångsfaktor är 
att göra läsarna engagerade 
och delaktiga i tidningen. 
Det sker bland annat genom 
möjligheten att kommen-
tera artiklarna på nätet, 
men också genom levande 
debattsidor. Hos oss anser 
jag att detta fungerar väldigt 
väl. Vi hade i veckan en 
bra dialog om artikeln runt 
resecentrum i Älvängen, där 
var främst de yngre läsarna 
aktiva. På så vis bidrar vi till 
det viktigaste i all samhälls-
utveckling – dialogen!

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Innehållet är avgörande

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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Allt för häst, ryttare, hund och katt

Surte/Bohus 
Företagarförening

kallar till 

ÅRSMÖTE
Tisdag 16 april kl 19.00

Plats: Bäckstrands Café, Bohus Centrum
Sedvanliga förhandlingar

Med tanke på förtäring behöver vi ha er anmälan 
senast 11 april till Alf på tel 031-982203 eller Leif på

tel 031-980650 eller e-mail: alf@eurocable.se eller 
leif.ljung@salesonnet.com 

Välkomna!

Starrkärrs Centerkvinnor
Anordnar

 LOPPIS
för världens barn 

i Starrkärrs bygdegård 
Lördagen den 11 maj kl 10-13 

Vill du ge ditt stöd så hyr ett bord. 
Kostnad 100 kronor bordet. 

Ring: Gun 744156 eller Evy 745051. 
Kaffeservering.

Alla är varmt välkomna!

Starrkärrs 
Centerkvinnor

har

VÅRMÖTE 
MED BASAR

Onsdag 17 april kl 18.00
i Starrkärrs Bygdegård

Varmt Välkomna

BROMSEXPERTEN
KAMPANJ!

Däckbyte och visuell kontroll av 
bromssystemet för bara 120 kr

Tel 0737-73 98 44
www.broms-experten.se

Bohus centrum • Tel: 031 – 98 22 98

Fotvård 
Hudvård 
Friskvård
Massage
Salong Beauty
Glamour Nyponrosen

och www.nyponrosen.se
www.beautyglamour.se

Infraröd bastu

EXTRAHJÄLP 
för din familj, ditt hem, 

ditt företag

0735-20 27 35 - Peter Näslund
peter@pensionarspoolen.se 
www.pensionarspoolen.se  

I ÅR STÄLLER VI 
TYVÄRR IN DET 
TRADITIONELLA 
PÅSKFIRANDET 
MED BRASA PÅ 
JENNYLUND IP
Vi önskar er en 
trevlig Påsk  
på annat håll!

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

Torr ved säljes!



Gratistidningarnas 
Förening, vår 
branschorganisa-

tion, bjöd den gångna 
helgen in till ett givande 
erfarenhetsutbyte. I sam-
band med detta arrangeras 
också föreningens "Grodden 
Gala" där medlemstidningar 
uppmanas att tävla i diverse 
olika kategorier. Alekuriren 
hade på grund av tidsbrist 
inte skickat in några bidrag 
detta år, men har som mål 
att inom tre år nomineras i 
minst en kategori. Annars 
är det just erfarenhetsutby-
tet med liknande tidningar 
som vi vill åt. Samtidigt 
hålls också ett antal kloka 
och tänkvärda föredrag om 
branschens utveckling. Likt 
de senaste åren fanns en klar 
betoning på IT och sociala 
medier. Hur ska tidningsdö-
den i pappersform motas i 
dörren är huvudfrågan även 
för tidningar som delas ut 
gratis.

Att hänga med i utveck-
lingen är det stående bud-
skapet, det vill säga att inte 
vara rädd för den digitala 
framfarten. Problemet med 
att digitalisera lokaltidning-
ens nyheter är att det i fram-
tiden blir svårt att finansiera 
verksamheten. Intäkterna 
på nätet är bara en bråkdel 
av vad den betydligt mer 
lönsamma papperstidningen 
genererar. Fast det är inte 
hela sanningen. Det finns 
ett annat faktum som i våra 
ögon är mest intressant att 

prata om – den direktdistri-
buerade papperstidningen 
hem till alla hushåll på en 
begränsad geografisk mark-
nad är fortfarande mest 
effektiv, då den når flest för 
att inte säga alla presumtiva 
kunder på den lokala mark-
naden. Med detta i åtanke 
gäller det att hitta en bra 
balans mellan det digitala 
och analoga, det som en 
föreläsare kallade "anatalt". 
Att sprida budskapen både 
analogt i pappersform och 
digitalt över nätet.

Det som ändå är mest 
centralt i kampen om att 
behålla läsarna – för att även 
om du finns både på papper 
och på nätet  finns det 
inget som säger att läsarna 
är lojala. Är inte innehål-
let tillräckligt intressant 
är det ingen som öppnar 
varken papperstidningen 
eller surfar in på hemsidan. 
Hemligheten är med andra 
ord densamma som för 
100 år sedan. Tidningen 
måste ha ett redaktionellt 
innehåll som lockar till 
läsning. Som lokaltidning 
är det tämligen enkelt, 
det handlar nämligen 
om att fortsätta vara just 
lokal, att bevaka närom-
rådet mer intensivt än 
någon annan. Det gör att 
tidningen blir unik, även 
om några anser att det 
ibland blir löjligt "små" 
nyheter i jämförel-
ser med de stora 
affärerna som de 

tyngre medierna hanterar. 
Det är ändå som så att de 
små unika händelserna som 
ingen annan skriver om och 
som rör vår egen verklighet 
är det som berör mest. Vi 
är vår egen vardag närmast 
och är måttligt intresserade 
av hur till exempel drog-
missbruket är i landet, det är 
situationen i Ale som berör.

Nästa framgångsfaktor är 
att göra läsarna engagerade 
och delaktiga i tidningen. 
Det sker bland annat genom 
möjligheten att kommen-
tera artiklarna på nätet, 
men också genom levande 
debattsidor. Hos oss anser 
jag att detta fungerar väldigt 
väl. Vi hade i veckan en 
bra dialog om artikeln runt 
resecentrum i Älvängen, där 
var främst de yngre läsarna 
aktiva. På så vis bidrar vi till 
det viktigaste i all samhälls-
utveckling – dialogen!

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Innehållet är avgörande

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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Allt för häst, ryttare, hund och katt

Surte/Bohus 
Företagarförening

kallar till 

ÅRSMÖTE
Tisdag 16 april kl 19.00

Plats: Bäckstrands Café, Bohus Centrum
Sedvanliga förhandlingar

Med tanke på förtäring behöver vi ha er anmälan 
senast 11 april till Alf på tel 031-982203 eller Leif på

tel 031-980650 eller e-mail: alf@eurocable.se eller 
leif.ljung@salesonnet.com 

Välkomna!

Starrkärrs Centerkvinnor
Anordnar

 LOPPIS
för världens barn 

i Starrkärrs bygdegård 
Lördagen den 11 maj kl 10-13 

Vill du ge ditt stöd så hyr ett bord. 
Kostnad 100 kronor bordet. 

Ring: Gun 744156 eller Evy 745051. 
Kaffeservering.

Alla är varmt välkomna!

Starrkärrs 
Centerkvinnor

har

VÅRMÖTE 
MED BASAR

Onsdag 17 april kl 18.00
i Starrkärrs Bygdegård

Varmt Välkomna

BROMSEXPERTEN
KAMPANJ!

Däckbyte och visuell kontroll av 
bromssystemet för bara 120 kr

Tel 0737-73 98 44
www.broms-experten.se

Bohus centrum • Tel: 031 – 98 22 98

Fotvård 
Hudvård 
Friskvård
Massage
Salong Beauty
Glamour Nyponrosen

och www.nyponrosen.se
www.beautyglamour.se

Infraröd bastu

EXTRAHJÄLP 
för din familj, ditt hem, 

ditt företag

0735-20 27 35 - Peter Näslund
peter@pensionarspoolen.se 
www.pensionarspoolen.se  

I ÅR STÄLLER VI 
TYVÄRR IN DET 
TRADITIONELLA 
PÅSKFIRANDET 
MED BRASA PÅ 
JENNYLUND IP
Vi önskar er en 
trevlig Påsk  
på annat håll!

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

Torr ved säljes!

LÅGA PRISER
7000 M²

Skärtorsdag 9–19
Långfredag 11–17
Påskafton 11–17
Påskdagen 11–17

Annandag påsk 11–17

Öppettider under påsk

 

Påsklunch 79:-
Torsdag – söndag, kl 11.00–16.00 

Barnportion  0–12 år 39:-

Inkl. nybakat bröd, påskinspirerad salladsbuffé, 

måltidsdryck och kaffe
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Jag heter Bertil Söder-
lund, född 1931 och 
har sedan i början av 

1950-talet bott i Surte. Jag 
har arbetat på Glasbruket 
som Verktygsmakare fram 
till den defi nitiva nedlägg-
ningen av brukets Form-
verkstad 1983. Därefter 
startade jag och några 
arbetskamrater Surte Form-
verkstad som än idag driver 
en framgångsrik verksamhet 
i Surte. Jag gick i pension 
när jag fyllde 65 år.

Under min tid på Glas-
bruket var jag fackligt enga-
gerad, bland annat som fack-
föreningsordförande under 
flera år. Jag har också haft 
en del kommunala uppdrag 
under åren.

Jag har alltid hållit min 
kommuns, och då särskilt 
Surtes, flagga högt och mitt 
motto under alla år har varit 
att försöka förbättra och 
ändra på saker som inte är så 
bra enligt mitt förmenande.

Det jag nu i första hand 
tänker på är avsaknaden av 
en centralt placerad lokal 
i Surte där både äldre och 
yngre skulle kunna träffas 
och utbyta både tankar och 
erfarenheter med varandra. 
Det skulle också öka förstå-
elsen mellan generationerna 
är jag säker på. Ungdomarna 
skulle då också få ett ställe att 
vara på under sin lediga tid.

I en sådan lokal skulle det 
kunna spelas till exempel 
bridge, schack, drivas kurser, 
studiecirklar och många 
andra aktiviteter med goda 
syften.

Mitt förslag i detta sam-
manhang är att kommunen 
tar initiativ till en sådan 
lokalitet. Som lämplig lokal 
för detta ändamål föreslår 
jag Glasbruksmuseet i Surte. 
Där finns lämpliga lokaler 
lediga som för det mesta 
står tomma och outnyttjade. 

Gemensamhetens Hus skulle 
kanske vara ett passande 
namn.

Jag är naturligtvis med-
veten om att allt kostar 
pengar, men lokaler finns 
ju och några större dyrbara 
ombyggnader kan väl inte 
vara nödvändiga? För finan-
sieringen föreslår jag att 
den gamla Arbetarfonden/
Surtefonden, som grundades 
1903 av arbetarna på Surte 
Glasbruk och som förvaltas 
av kommunen, delvis tas i 
anspråk.

Jag anser att pengarna i 
denna fond kommer att göra 
mer nytta i ett Gemensam-
hetens Hus jämfört med 
att ligga och krympa på ett 
bankkonto som belastas av 
alldeles för dyra förvalt-
ningskostnader.

Frågan om varför inte 
Arbetarfonden/Surtefonden 
utnyttjas bättre har tidigare 
varit uppe vid ortsutveck-
lingsmöten i Surte.

Nu till mitt andra för-
slag. Jag har förstått att 
Brattåsberget så småningom 
kommer att bebyggas med 
bostäder. I samband med 
detta vore det väl ett ypper-
ligt läge att samtidigt rusta 
upp och göra Brattåsberget 
till ett Kulturberg. Där 
skulle det passa med något 

som påminner om våra stora 
tävlingsprofiler och andra 
från Surte som blivit kända. 
Jag tänker då i första hand på 
Gideon Ståhlberg, den inter-
nationelle stormästaren i 
schack, samt Filip Johansson, 
”Svarte-Filip”, den legenda-
riske fotbollsspelaren.

Det finns säkert många 
andra namn, inte minst 
från det gamla Glasbruket 
och övriga människor som 
gjort hedervärda insatser för 
Surte och som på något sätt 
bör hedras. Något som har 
direkt koppling till produk-
tionen på Glasbruket skulle 
också kunna passa bra där 
uppe på berget.

Även frågan om Kul-
turberg har varit upp till 
diskussion på Surtes orts-
utvecklingsmöte. I minnes-
anteckningarna från mötet 
finns frågan under rubriken 
”Visioner”. Låt denna vision 
nu bli verklighet. Möjlighe-
terna till ett unikt Kultur-
berg i Surte är stora, bara 
fantasin sätter gränser.

Med förhopp-
ning om att mina 
förslag beaktas i 
en positiv anda 
och jag hör med 
intresse från Er.

Bertil Söderlund
Surte

Öppet brev till Ale kommun:

Gör ett Gemensamhetens Hus i Surte

Borta bra men hemma 
bäst sägs det ju! Ef-
tersom Sverigemötet i 

Karlstad var så inspirerande 
och gav massor av energi 
inför valseger 2014 så infann 
sig lusten att kavla upp 
ärmarna och för min del 
påbörja det politiska arbetet 
i Ale för Nya Moderaterna!  

Tyrone, du frågar efter att 
vi ska berätta om en massa 
punkter om vad som sades 
på Sverigemötet i Karlstad. 
Det gör jag gärna, men jag 
kan omöjligt svara på allt 
här och nu, det skulle nog 
ta hela tidningen i anspråk, 
med tanke på hur mycket 
bra saker som lyftes under 
seminarietillfällena. 

Något jag brinner för 
och gärna lyfter och talar 
om är ungdomsfrågor! Du 
undrade över åtgärder för 
att bekämpa ungdomsar-

betslösheten. Regeringen 
har bland annat sänkt 
arbetsgivaravgiften för 
unga (hälften för de upp 
till 26 år) för att underlätta 
för unga att komma in på 
arbetsmarknaden. De har 
förändrat gymnasieskolan 
så att praktiska utbildningar 
som leder till arbete, 
via till exempelvis 
lärlingsutbildningar, blivit 
verklighet! Genom dessa 
utbildningar blir fler ung-
domar anställningsbara, det 
vill säga kommer ut i jobb 
direkt efter studenten, och 
inte bara förberedda för 
akademiska studier, så som 
det var i den gamla gymna-
sieskolan! 

Regeringen  har nu lagt 
fram ett förslag om stöd till 
yrkesintroduktionsanställ-
ningar för att underlätta för 
ungdomar att komma in på 

arbetsmarknaden. Förslagen 
möjliggör bland annat infö-
rande av lönesubvention och 
handledarstöd. För att skapa 
fler vägar till jobb för unga 
presenterade regeringen 
ett ungdomspaket där man 
satsar totalt 8,1 miljarder 
kronor 2013-2016.

I Europa är det kris och 
det är klart att även Sverige 
blir utsatt. Därför ska vi 
invånare i Ale och i hela 
Sverige vara glada att vår 
statsminister heter Fredrik 
Reinfeldt och vår finans-
minister Anders Borg, det 
är många i Europa som är 
avundsjuka på att vi klarar 
krisen riktigt bra!

Ps. Tyrone… Jag tackar 
aldrig nej till en kopp kaffe 
med dig och jag kan ta med 
hembakade bullar!

Carina Zito Averstedt
Nya Moderaterna i Ale

Det du skriver i din 
ledarartikel Per-
Anders i det senaste 

numret av Alekuriren är bra 
skrivet och vi håller med dig 
i princip allt utom en sak. Ale 
El har faktiskt gjort något!

Vi har de senaste åren varit 
utsatta för omfattande skade-

görelse på vårt ledningsnät i 
området, dels genom åverkan 
på byggnader men också 
genom omfattande kabel-
stölder. 

Det var till och med så att 
vår jourpersonal vid ett fel-
sökningsarbete stötte ihop

med en person med brand-
yxa över 
axeln, i full 
färd med att 
stjäla kabel. 

Ingen 
rolig situa-
tion! En 
rad av dessa 
händelser är 
också polis-
anmälda.

Detta har 

förutom driftstörningar för 
våra kunder kostat oss hund-
ratusentals kronor att åter-
ställa. Och i dagarna håller vi 
på att bygga om vårt distri-
butionsnät för 1,5 miljon, för 
att upprätthålla elsäkerheten i 
området Carlmarks.

Det är beklagligt att ett 
modernt samhälle kan till-
låta ett sådant förfall av en 
samhällsdel, som Carlmarks, 
 under så lång tid.

Det är precis som du skri-
ver ett högriskområde, på 
alla vis.

Detta område invid älven 
skulle kunna bli Älvängens 
pärla rätt använd.

Jan Mohr
Ale El/Planeringschef

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

Dags för nya 
sommar-
däck?
Vi har ett brett sortiment 

av däck till bra priser.
Michelin, Kumho, Kormoran

Däck • Batterier • Reservdelar

PMO Däck & Bilservice
Nygård, tel 0728-72 63 24

Samarbete med TH Petersson AB
031-40 73 00

Ale El har gjort något!
Svar till Per-Anders Klöversjös ledarartikel vecka 12 i Alekuriren:

Svar på Tyrone Hanssons insändare vecka 12:

Tack för välkomnandet!

Årsmöte
Ale Folkets Husförening
Måndagen den 8 april kl. 18.00

Nols Folkets Hus

Alla medlemmar hälsas välkomna!

Styrelsen

ALE & TORSL ANDA

Ale Torg 10, Nödinge. 0303-229433

BARNSKOR 
Köp 3 
betala 

för 2
Gäller på ordinarie pris

PARKÅS ÅKERI
TRANSPORTFÖRETAG 
INOM ANLÄGGNING

Fixar transport av grus, 
även bortkörning av jord/lera 

till rätt pris

Kontakt: Mattias Parkås 
0706-05 14 26

ÖPPETTIDER UNDER 
PÅSKHELGEN

Skärtorsdag 08-19
Långfredag  stängt
Påskafton  10-14
Påskdagen  stängt
Annandag påsk stängt

Tel: 0303-404500

Välkommen till DocMorris 
Apotek i Bohus!

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

Marias hemtjänst
Hemstäd

Fönsterputs
Flyttstäd och förekommande 

sysslor i hemmet
Utför även företagsstädning

RUT tar halva kostnaden 
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Kan Glasbruksmuseet i Surte bli ett Gemensamhetens Hus?
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Ale Brukshundklubb 
kursutbud startar i april
Valp-, unghund/grund-, 

fortsättningskurser

För ytterligare info 
besök vår hemsida 
www.alebk.se 
eller ring 
0702-29 12 36

Är du 
hundägare?
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Jag heter Bertil Söder-
lund, född 1931 och 
har sedan i början av 

1950-talet bott i Surte. Jag 
har arbetat på Glasbruket 
som Verktygsmakare fram 
till den defi nitiva nedlägg-
ningen av brukets Form-
verkstad 1983. Därefter 
startade jag och några 
arbetskamrater Surte Form-
verkstad som än idag driver 
en framgångsrik verksamhet 
i Surte. Jag gick i pension 
när jag fyllde 65 år.

Under min tid på Glas-
bruket var jag fackligt enga-
gerad, bland annat som fack-
föreningsordförande under 
flera år. Jag har också haft 
en del kommunala uppdrag 
under åren.

Jag har alltid hållit min 
kommuns, och då särskilt 
Surtes, flagga högt och mitt 
motto under alla år har varit 
att försöka förbättra och 
ändra på saker som inte är så 
bra enligt mitt förmenande.

Det jag nu i första hand 
tänker på är avsaknaden av 
en centralt placerad lokal 
i Surte där både äldre och 
yngre skulle kunna träffas 
och utbyta både tankar och 
erfarenheter med varandra. 
Det skulle också öka förstå-
elsen mellan generationerna 
är jag säker på. Ungdomarna 
skulle då också få ett ställe att 
vara på under sin lediga tid.

I en sådan lokal skulle det 
kunna spelas till exempel 
bridge, schack, drivas kurser, 
studiecirklar och många 
andra aktiviteter med goda 
syften.

Mitt förslag i detta sam-
manhang är att kommunen 
tar initiativ till en sådan 
lokalitet. Som lämplig lokal 
för detta ändamål föreslår 
jag Glasbruksmuseet i Surte. 
Där finns lämpliga lokaler 
lediga som för det mesta 
står tomma och outnyttjade. 

Gemensamhetens Hus skulle 
kanske vara ett passande 
namn.

Jag är naturligtvis med-
veten om att allt kostar 
pengar, men lokaler finns 
ju och några större dyrbara 
ombyggnader kan väl inte 
vara nödvändiga? För finan-
sieringen föreslår jag att 
den gamla Arbetarfonden/
Surtefonden, som grundades 
1903 av arbetarna på Surte 
Glasbruk och som förvaltas 
av kommunen, delvis tas i 
anspråk.

Jag anser att pengarna i 
denna fond kommer att göra 
mer nytta i ett Gemensam-
hetens Hus jämfört med 
att ligga och krympa på ett 
bankkonto som belastas av 
alldeles för dyra förvalt-
ningskostnader.

Frågan om varför inte 
Arbetarfonden/Surtefonden 
utnyttjas bättre har tidigare 
varit uppe vid ortsutveck-
lingsmöten i Surte.

Nu till mitt andra för-
slag. Jag har förstått att 
Brattåsberget så småningom 
kommer att bebyggas med 
bostäder. I samband med 
detta vore det väl ett ypper-
ligt läge att samtidigt rusta 
upp och göra Brattåsberget 
till ett Kulturberg. Där 
skulle det passa med något 

som påminner om våra stora 
tävlingsprofiler och andra 
från Surte som blivit kända. 
Jag tänker då i första hand på 
Gideon Ståhlberg, den inter-
nationelle stormästaren i 
schack, samt Filip Johansson, 
”Svarte-Filip”, den legenda-
riske fotbollsspelaren.

Det finns säkert många 
andra namn, inte minst 
från det gamla Glasbruket 
och övriga människor som 
gjort hedervärda insatser för 
Surte och som på något sätt 
bör hedras. Något som har 
direkt koppling till produk-
tionen på Glasbruket skulle 
också kunna passa bra där 
uppe på berget.

Även frågan om Kul-
turberg har varit upp till 
diskussion på Surtes orts-
utvecklingsmöte. I minnes-
anteckningarna från mötet 
finns frågan under rubriken 
”Visioner”. Låt denna vision 
nu bli verklighet. Möjlighe-
terna till ett unikt Kultur-
berg i Surte är stora, bara 
fantasin sätter gränser.

Med förhopp-
ning om att mina 
förslag beaktas i 
en positiv anda 
och jag hör med 
intresse från Er.

Bertil Söderlund
Surte

Öppet brev till Ale kommun:

Gör ett Gemensamhetens Hus i Surte

Borta bra men hemma 
bäst sägs det ju! Ef-
tersom Sverigemötet i 

Karlstad var så inspirerande 
och gav massor av energi 
inför valseger 2014 så infann 
sig lusten att kavla upp 
ärmarna och för min del 
påbörja det politiska arbetet 
i Ale för Nya Moderaterna!  

Tyrone, du frågar efter att 
vi ska berätta om en massa 
punkter om vad som sades 
på Sverigemötet i Karlstad. 
Det gör jag gärna, men jag 
kan omöjligt svara på allt 
här och nu, det skulle nog 
ta hela tidningen i anspråk, 
med tanke på hur mycket 
bra saker som lyftes under 
seminarietillfällena. 

Något jag brinner för 
och gärna lyfter och talar 
om är ungdomsfrågor! Du 
undrade över åtgärder för 
att bekämpa ungdomsar-

betslösheten. Regeringen 
har bland annat sänkt 
arbetsgivaravgiften för 
unga (hälften för de upp 
till 26 år) för att underlätta 
för unga att komma in på 
arbetsmarknaden. De har 
förändrat gymnasieskolan 
så att praktiska utbildningar 
som leder till arbete, 
via till exempelvis 
lärlingsutbildningar, blivit 
verklighet! Genom dessa 
utbildningar blir fler ung-
domar anställningsbara, det 
vill säga kommer ut i jobb 
direkt efter studenten, och 
inte bara förberedda för 
akademiska studier, så som 
det var i den gamla gymna-
sieskolan! 

Regeringen  har nu lagt 
fram ett förslag om stöd till 
yrkesintroduktionsanställ-
ningar för att underlätta för 
ungdomar att komma in på 

arbetsmarknaden. Förslagen 
möjliggör bland annat infö-
rande av lönesubvention och 
handledarstöd. För att skapa 
fler vägar till jobb för unga 
presenterade regeringen 
ett ungdomspaket där man 
satsar totalt 8,1 miljarder 
kronor 2013-2016.

I Europa är det kris och 
det är klart att även Sverige 
blir utsatt. Därför ska vi 
invånare i Ale och i hela 
Sverige vara glada att vår 
statsminister heter Fredrik 
Reinfeldt och vår finans-
minister Anders Borg, det 
är många i Europa som är 
avundsjuka på att vi klarar 
krisen riktigt bra!

Ps. Tyrone… Jag tackar 
aldrig nej till en kopp kaffe 
med dig och jag kan ta med 
hembakade bullar!

Carina Zito Averstedt
Nya Moderaterna i Ale

Det du skriver i din 
ledarartikel Per-
Anders i det senaste 

numret av Alekuriren är bra 
skrivet och vi håller med dig 
i princip allt utom en sak. Ale 
El har faktiskt gjort något!

Vi har de senaste åren varit 
utsatta för omfattande skade-

görelse på vårt ledningsnät i 
området, dels genom åverkan 
på byggnader men också 
genom omfattande kabel-
stölder. 

Det var till och med så att 
vår jourpersonal vid ett fel-
sökningsarbete stötte ihop

med en person med brand-
yxa över 
axeln, i full 
färd med att 
stjäla kabel. 

Ingen 
rolig situa-
tion! En 
rad av dessa 
händelser är 
också polis-
anmälda.

Detta har 

förutom driftstörningar för 
våra kunder kostat oss hund-
ratusentals kronor att åter-
ställa. Och i dagarna håller vi 
på att bygga om vårt distri-
butionsnät för 1,5 miljon, för 
att upprätthålla elsäkerheten i 
området Carlmarks.

Det är beklagligt att ett 
modernt samhälle kan till-
låta ett sådant förfall av en 
samhällsdel, som Carlmarks, 
 under så lång tid.

Det är precis som du skri-
ver ett högriskområde, på 
alla vis.

Detta område invid älven 
skulle kunna bli Älvängens 
pärla rätt använd.

Jan Mohr
Ale El/Planeringschef

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

Dags för nya 
sommar-
däck?
Vi har ett brett sortiment 

av däck till bra priser.
Michelin, Kumho, Kormoran

Däck • Batterier • Reservdelar

PMO Däck & Bilservice
Nygård, tel 0728-72 63 24

Samarbete med TH Petersson AB
031-40 73 00

Ale El har gjort något!
Svar till Per-Anders Klöversjös ledarartikel vecka 12 i Alekuriren:

Svar på Tyrone Hanssons insändare vecka 12:

Tack för välkomnandet!

Årsmöte
Ale Folkets Husförening
Måndagen den 8 april kl. 18.00

Nols Folkets Hus

Alla medlemmar hälsas välkomna!

Styrelsen

ALE & TORSL ANDA

Ale Torg 10, Nödinge. 0303-229433

BARNSKOR 
Köp 3 
betala 

för 2
Gäller på ordinarie pris

PARKÅS ÅKERI
TRANSPORTFÖRETAG 
INOM ANLÄGGNING

Fixar transport av grus, 
även bortkörning av jord/lera 

till rätt pris

Kontakt: Mattias Parkås 
0706-05 14 26

ÖPPETTIDER UNDER 
PÅSKHELGEN

Skärtorsdag 08-19
Långfredag  stängt
Påskafton  10-14
Påskdagen  stängt
Annandag påsk stängt

Tel: 0303-404500

Välkommen till DocMorris 
Apotek i Bohus!

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

Marias hemtjänst
Hemstäd

Fönsterputs
Flyttstäd och förekommande 

sysslor i hemmet
Utför även företagsstädning

RUT tar halva kostnaden 
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Kan Glasbruksmuseet i Surte bli ett Gemensamhetens Hus?
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Ale Brukshundklubb 
kursutbud startar i april
Valp-, unghund/grund-, 

fortsättningskurser

För ytterligare info 
besök vår hemsida 
www.alebk.se 
eller ring 
0702-29 12 36

Är du 
hundägare?

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

Mars

Mötesplats Föräldrar
på biblioteken i Ale
Drop-in 18.00–19.30
Om alkohol och andra droger. Prata med drogförebyggaren
Thomas Berggren, fritidsledarna och Anni Nicklasson från SSPF.

>> Onsdag 3 april Älvängens bibliotek, Aroseniusskolan

>> Måndag 8 april Skepplanda bibliotek vid Albotorget

>> Tisdag 16 april Surte bibliotek, Göteborgsvägen

Renhållningen informerar  
inför Påskhelgen
Sörmossen - Återvinningscentral & miljöstation
Vi har helgöppet på återvinningscentralen, för alla 
er som börjat vårstäda, Påskafton 9-16. Däremot är det stängt under 
Långfredagen, Påskdagen och Annandag påsk. 
Våra normala öppettider är vardagar 7-1545, 
lördagar 9-16 samt kvällsöppet tisdagar 16-20.
Ta med återvinningskortet! 
Om du saknar kort, kontakta personalen så öppnar de bommen och du 
får fylla i en ansökan om kort samt lämna ditt avfall.  

Sophämtning
I samband med påskhelgen kan det bli vissa förskjutningar
av hämtningsdagar. För säkerhets skull:
Ställ ut kärlen 2 dagar före ordinarie hämtningsdag

Återvinningsstationer
Vi vill rikta en uppmaning till er som slänger sopor och skräpar ned på 
våra återvinningsplatser. Sluta upp med att sabotera våra gemensamma 
ansträngningar att öka återvinningen och minska sopberget! På 
återvinnings-platserna får endast återvinningsmaterial lämnas.

Ring 0303-33 01 07, -08, -09 för ytterligare upplysningar.

Sedan en tid tillbaka har vi i Ale kommun, liksom 
i övriga landet, haft problem med oseriösa sten- 
och asfaltsläggare. De åker runt i bostadsområden 
under vår- och sommarhalvåret och erbjuder sina 
tjänster, ofta till låga priser. 

Verksamhet Miljö får under denna period på året ta 
emot många samtal om att det dumpats avfall på olika 
platser i kommunen. Att dumpa avfall i naturen är 
förbjudet enligt miljöbalken och det aktuella avfallet 
kan innehålla flera miljöfarliga ämnen. Vi ber därför dig 
som fastighetsägare i Ale kommun att ta ditt ansvar 
genom att undvika att anlita dessa entreprenörer, så 
skyddar vi både miljön och din plånbok.

För att minska risken att bli lurad och därmed 
risken för att avfall från din tomt dumpas på 
otillåten plats bör du tänka på att:

• Fråga vart avfallet tar vägen.
• Tänka dig noga för innan du tackar ja till något.
•  Ta egna referenser på företaget och på utförda arbeten. 
• Kontroller om de har F-skattsedel och om de betalar skatt. 
•  Ta in offerter från olika lokala företag. Genom det lokala 

företaget finns också möjlighet att göra reklamationer vid 
felaktigheter.

•  Skriva ett avtal om du bestämmer dig för att anlita 
hantverkaren.

• Begära identitetshandlingar.
•  Betala först när du är nöjd med arbetet som helhet. 
• Inte  betala kontant utan till ett företagskonto.

DIGITALA TISDAGAR PÅ  
ALE BIBLIOTEK, NÖDINGE
Digitala tisdagar är till för dig som vill lära dig använda datorn och 
internet i vardagen
Anmälan på biblioteket eller telefon 0303-33 02 16
 
>> 2 april 14.00-16.00 Släktforska med datorn
>> 9 april 14.00-16.00 Prova på dator och Internet
>> 16 april 14.00-16.00 Prova på dator och Internet
>> 23 april 14.00-16.00  SEB informerar om sina 

internettjänster

Se hela vårens digitala tisdagar på ale.se/bibliotek eller hämta 
programmet på ditt bibliotek.

ÖPPETTIDER PÅ 
BIBLIOTEKEN I ALE I PÅSK

BRONSÅLDERN FÖR BARN
>> Torsdag 4 april kl. 13 och 14
 
En arkeolog från Lödöse museum 
berättar om Bronsåldern vid 
hällristningen på Stugåsberget, 
Skepplanda. Hon berättar 
också en fornnordisk saga med 
utgångspunkt från ristningen. 
Vi samlas bakom simhallen i 
Skepplanda och går tillsammans 
ca 500 meter. Passar bäst för barn 
som är ca 7-10 år.  
Fri entré men föranmälan på 
0704-320209 eller sofie.rittfeldt@ale.se

PÅ GÅNG I ALE

Du som är skriven i Ale och är född 1996 eller 1997 är 
välkommen att söka feriearbete under sommarlovet.
Du får arbeta under tre veckor med fem timmars 
arbetsdag, totalt 75 timmar.  
Lönen är 65 kr i timman med 12% semesterersättning.
Din arbetsplats blir inom någon  av kommunens 
verksamheter  eller på någon förening som är verksam 
i Ale kommun. Gemensamt för alla jobb är att de 
kräver att du är ansvarstagande, intresserad av dina 
arbetsuppgifter och kan ta
egna initiativ.  

Mer information  om arbetsplatserna och 
anmälningsformulär
finns på www.ale.se. Ansökningsperioden är mellan 
den 8 - 21 april. För ytterligare information, hör av dig 
till Arbetsmarknadsenheten Sara Mellbin  
tfn: 0303-37 13 17, mob. 0737-73 13 17,
Camilla Alverby tfn: 0303-37 13 16,   
mob. 0737-73 13 16, Lillie Östlund tfn: 0303-33 06 88, 
mob: 0704-32 06 88

Du kan även skicka e-post till: feriearbete@ale.se

Nu är det dags att söka feriejobb

Varning för oseriösa asfaltsläggare 
– Tänk efter före

Skärtorsdag 28 mars

Ale bibliotek, Nödinge,  
9.30 – 15.00
Skepplanda bibliotek,  
10.00 – 13.00
Surte bibliotek, 10.00 – 15.00
Älvängens bibliotek,  
10.00 – 13.00

Öppettider på Ale bibliotek, 
Nödinge, under skolornas 
påsklov

Tisdag 2 april, 10.00 – 19.00
Onsdag 3 april, 10.00 – 19.00
Torsdag 4 april, 10.00 – 19.00
Fredag 5 april, 10.00 – 15.00

Om du misstänker att du blir kontaktad av oseriösa asfaltsläggare eller observerat något som gör dig 
misstänksam kontakta Verksamhet miljö på 0303-33 00 00(vxl) eller polisen på 114 14. 
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NOL. Ale kommuns 
en-till-en-satsning med 
datorer i grundskolan 
har givit eko.

I fredags kom Camilla 
Waltersson Grönvall 
(M), riksdagsledamot i 
utbildningsutskottet, 
till Nolhagens förskola 
för att se hur lärplattor 
tillämpas i undervis-
ningen.

– Att kommunen valt 
att satsa på de yngre 
barnen gör mig så glad. 
Det är en insikt som 
inte fi nns överallt i 
landet, konstaterade 
Camilla vid sitt besök.

Camilla Waltersson Grön-
vall kom till Nolhagens 
förskola tillsammans med 
sina partivänner från Ale 
kommun; Mikael Berglund, 
Dan Björk och Carina Zito. 
Den moderata delegationen 
fick demonstrerat för sig 
hur lärplattor används i var-
dagen. Elin Alenbratt från 
avdelning Svanen visade stolt 
upp sina färdigheter.

– Det är roligt att se hur 

förskolan har tagit till sig 
möjligheten med den nya 
tekniken. Föräldrarna kan ta 
del av barnens vardag med 
hjälp av bland annat bilder, 
säger Camilla Waltersson 
Grönvall.

Förskolechef Helen Löf-
gren anser att lärplattorna 
har givit en ny dimension i 
lärandet.

– Det är ett suveränt 
komplement. Det är lätt att 
följa barnens utveckling och 
kontinuerlig dokumentation 
görs med hjälp av ljud, bild, 
film och så vidare.

Vid sitt besök i Ale hälsade 
Camilla Waltersson Grön-
vall också på hos Lärlings-
gymnasiet i Älvängen.

– Att få teoretisk utbild-
ning och arbetslivserfarenhet 
samtidigt, är en modell som 
är exemplarisk för framti-
dens arbetssökande, avslutar 
Camilla Waltersson Grön-
vall.

2 april flyttar jag till 
Studio Highlights på 
Västra Gatan.
Gamla som nya  
kunder är välkomna  
till Ytterbyvägen  
tills jag har flyttat.

Jessica

0303 - 21 19 10. Kungälv. www.camidesign.se    

Ales kommunalråd Mikael Berglund och riksdagsledamot Camilla Waltersson Grönvall tittar intresserat på när Elin Alenbratt 
från Nolhagens förskola visar sina färdigheter med lärplattan. 

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Lärplattor i förskolan 
ett suveränt komplement

En ny dimension i lärandet

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

Vi arbetar med implantat 
och protetik från Välkomna!

GR-kommunerna där invå-
narantalet steg som mest 
under 2012 var i tur och 
ordning: Göteborg, Kungs-
backa, Härryda, Stenung-
sund och Ale. Ale hamnar 
alltså på femte plats av Göte-
borgsregionens 13 kommu-
ner. 

Befolkningen ökade med 
265 personer, vilket var mer 
än vad man förutspått i prog-
nosen. Det motsvarar en 
ökning med 0,96 procent, 
som är högre än både risk-
snittet och snittet för hela 
Västra Götaland.  

För att befolkningen ska 

kunna öka krävs bostäder 
och trots att det byggts blyg-
samt i Ale under 2012 ökade 
befolkningen markant. 

Minskar i norr
Nu håller man på att ta fram 
en ny befolkningsprognos. 

– Det kan vara svårt för 
exploatörerna att se hur 
mycket som kommer att 
byggas och därför prog-
nostiserar man för fem år 
åt gången. Projekt blir lätt 

framskjutna och nu hoppas vi 
på att det inte blir så, säger 
Linda Karlsson på Ale 
kommun.

Fördelat på de olika 
orterna är det framför allt 
Nödinge och Älvängen som 
ökar, men procentuellt sett 
skedde den största ökningen 
under 2012 i Starrkärr-
Kilanda-Ryd, där befolk-
ningen ökade med 2,53 pro-
cent, vilket innebär 45 nya 
invånare. Nödinge ökade 
med 137 invånare och Älv-
ängen med 34. 

Däremot ser man en 
minskning i Skepplanda och 
Hålanda, som tappade 14 
respektive 10 invånare förra 
året. Surte ökade med 18, 
Bohus med 22, Nol med 20 
och Alafors med 16 medan 
Alvhem är oförändrat. 

– Ökade med 265 personer under 2012
Ale kommun växer så det knakar

FAKTA
Folkmängd Ale:
2012: 27 842
2011: 27 577
2010: 27 442
2009: 27 394
2008: 27 323

Folkmängd Lilla 
Edet:
2012: 12 580
2011: 12 540
2010: 12 578
2009: 12 773
2008: 12 831

Glad Påsk  
önskar vi
på kontoret
i Ale.

lansforsakringar.se/alvsborg
Ring oss på 0303-33 16 30

ALE. Under förra året ökade Ales befolkning med 
265 personer, vilket var mer än man förutspått i 
prognosen. 

Flest nya invånare fi ck Nödinge, men Starrkärr-
Kilanda-Ryd ökade mest procentuellt.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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ALE KOMMUN, TELEFON 0303 33 00 00  www.ale.se

Alvhem   Tisdag 4 april kl 19.00, klubbstugan Gläntevi
•  Vad kommer att hända med stationsområdet i Alvhem? Exploateringsingenjör 

Jörgen Sundén redogör för tankar kring detta.

•  Nya riktlinjer för byggnation på landsbygden. Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Jan A Pressfeldt kommer att redogöra och svara på frågor.

•  Stefan Kraft från Västtrafi k kommer för besvarande av frågor om tider för 
kollektivtrafi ken.

•  Kultur- och fritidsnämndens ordförande Isabell Korn samt bibliotekschefen i 
Skepplanda redogör för nytänkande på biblioteket samt svarar på frågor.

•  Chefen för vårdcentralen Älvängen-Skepplanda Eva Herlenius kommer att redogöra 
för framtiden inom vården i området.

•  Kommunalråd Mikael Berglund kommer att närvara för frågor och svar.
 
Fika serveras i pausen!
Svar på frågor och tid för nya samt fi ka ingår som vanligt. Om ni har ni har några frågor 
mejla till sven@rydensbil.se eller ring 0705 336022.
 
Alla hjärtligt välkomna
Elena Fridfelt ordf., Peter Olsson 1:e vice ordf., Sven Rydén 2:e vice ordf.

Älvängen Onsdag 3 april kl 19.00, Aroseniusskolan
• Älvängen nu och i framtiden.
 
Jan A Pressfeldt ordf. samhällsbyggnadsnämnden, Torbjörn Andersson Ale kommun 
samt Mikael Olsson från Västtrafi k kommer att informera om aktuella frågor.
 
Var med och ställ frågor och påverka vad som händer!
 
Välkomna önskar 
Anitha, Lars-Gunnar och Ingvar.

Bohus   Tisdag 2 april kl 19.00, Bohus servicehus
•  Vad händer med utbyggnadsplanerna i Bohus, representant från 

samhällsbyggnadsnämnden informerar.

•  Ungdomsverksamheten i Bohus ur ett fritidsperspektiv, representanter från 
fritidskontoret informerar.

•  Svar på frågor.

•  Övriga frågor.
 
Välkomna hälsar
Lennart Dahl, Inga-Lill Andersson och Daniel Mörner

Välkommen på 
ortsutvecklingsmöte

Nu är det äntligen dags:

Afternoon Tea
        i Ale
Kom och låt dig inspireras, utbildas, mingla och inte minst avnjuta äkta 
scones tillsammans med andra företagare! Den 3 april kl 16-18 träff as 
vi på Café Tant Rut på Ale Torg. Första tillfället handlar bland annat om 
Internetmarknadsföring och innehåller även ett erbjudande till 
dig som passar på!

Vill du veta mer om hur ditt företags hemsida syns på nätet 
och få några enkla tips på hur du kan förbättra ditt företags 
synlighet, eller har du frågor om Internetmarknadsföring?

Inför Afternoon Tea träff en gör Nova Ranking 
en kostnadsfri review av ditt företags hemsida. 
Du får en kortfattad individuell rapport över 
eventuella brister och potentiella förbättringar som 
kan göras på din företagssida för att den ska synas bättre på Google. Vi tar även upp några 
exempel som vi diskuterar under mötet.
Skicka en intresseanmälan till seokliniken@novaranking.se, ange också om du kan tänka dig 
att vi tar med din företagssida som ett diskussionsexempel under träff en.

Det är först till kvarn som gäller, vi försöker hinna med så många företag som möjligt.
Anmäl dig till jannike.ahlgren@ale.se

Gäller t o m 1 april 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  (Têtê-a-Têtê)

10 st för 100kr (ord. pris 15 kr/st) 

Påsklilja i kruka (Têtê-a-Têtê)

6 st för 100 kr (ord. pris 25 kr/st)

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

Penséer och 
mini penséer 650kr/st

GLAD PÅSK!

ÖPPETTIDER I PÅSKVECKAN
Mån-Tors 9.30-19.00

Långfredag 11.00-15.00
Påskafton 9.30-15.00

Påskdagen 11.00-15.00
Annandag påsk 11.00-15.00

ALAFORS. Drogsi-
tuationen bland Ales 
ungdomar oroar.

Nu agerar kommu-
nen.

Kommunfullmäktige 
avsatte i måndags en 
halv miljon kronor till 
särskilda insatser.

När pengarna ur Utveck-
lingsfonden skulle fördelas 
i Ale kommunfullmäktige i 
måndags kväll kom diskus-
sionen mest att handla om 
drogförebyggande arbete. 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande, Mikael Berglund 
(M), informerade under en 
extra punkt om situationen 
bland Ales unga.

– Vi har blivit uppmärk-
sammade om ett ökat drog-
missbruk bland ungdomar, 
dessvärre kan jag lika gärna 
säga barn. De börjar bli väl-
digt unga, 12-13 år gamla, 
och det är helt oacceptabelt. 
Vi har en tradition att sam-
verka i dessa frågor. SSPF, 
skola, socialtjänst, polis och 
fritid är ett bra exempel, 
men just nu känns det som 
att ungdomarna är steget 
före. Vi behöver tillsätta 

mer resurser för att hantera 
den uppkomna situationen, 
därför föreslår jag att vi 
avsätter 500 000 kronor till 
drogförebyggande insatser. 
Nu är inte tid att blunda, vi 
måste agera.

Alliansen och Aledemo-
kraterna gjorde därför en 
förändring i sitt förslag om 
hur de 7,3 Mkr ur Utveck-
lingsfonden 2013 skulle 
fördelas. Kostnaden för att 
starta upp LEAN (organi-
sationsutveckling) mins-
kades från 1,8 Mkr till 1,3 
Mkr.

Oppositionen bestående 
av Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet och Miljö-
partiet, delade Alliansens 
uppfattning om det drog-
förebyggande arbetet och 
föreslog samma belopp. 
Däremot betonade Paula 
Örn (S) att ungdomsar-
betslösheten måste bekäm-
pas mer aktivt.

– Den är väldigt hög i 
Ale och vi kan inte vara 
nöjda bara för att vi inte är 
sämst i Göteborgsregionen. 
Vi föreslår att arbetsmark-
nadsenheten tillförs social-
psykologisk kompetens för 

att bättre kunna kartlägga 
de arbetslösas behov. Vi 
vill därför avsätta 1,5 Mkr 
till en sådan satsning och 
den vill vi sedan utvärdera 
ordentligt för att se effekten 
av insatsen.

Mikael Berglund menade 
att satsningen på ett bättre 
näringslivsklimat kommer 
att skapa nya jobb i Ale.

Tyrone Hansson (S) 
såg den särskilda satsningen 
på det drogförebyggande 
arbetet delvis som en sats-
ning på ungdomsarbetslös-
heten.

– Vi måste måla upp en 
framtidstro hos ungdo-
marna.

Fullmäktige beslutade 
enligt Alliansens förslag.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

  

 

 UTVECKLINGSFONDEN 2013

Fullmäktige prioriterar drogförebyggande arbete

En halv miljon till 
särskilda insatser

Stärka Ales varumärke 2,0 Mkr
LEAN  1,3 Mkr
Miljöprogram  0,1 Mkr
Klimatinvesteringar  0,4 Mkr
Närngsliv  1,0 Mkr
Nytt räddningstjänstförbund 1,6 Mkr
Nationellt och internationellt YEE 
för ungdomar  0,4 Mkr
Drogförebyggande insatser 0,5 Mkr
Summa:  7,3 Mkr
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Nu bygger vi - inflyttning 2013/2014Nu bygger vi - inflyttning 2013/2014
Visning varje onsdag kl. 16-18 och söndag kl. 12-14

Vägbeskrivning: E45 norr, sväng av vid motet Surte Södra och följ skyltning.

För mer information tel. 031-724 80 00

Hållbart boende nära city
www.green-village.se

Kan det bli bättre?
Vad sägs om ett energisnålt,  

hållbart och modernt boende.

Tvårumslägenhet 53m2

4198:- tot. boendekostnad

Kan det bli bättre?
Vad sägs om ett energisnålt,  

hållbart och modernt boende.

Tvårumslägenhet 53m2

4198:- tot. boendekostnad
Följ oss på 
facebook!

Följ oss på 
facebook!

NÖDINGE. I tisdags 
eftermiddag arrangera-
des en Vårdmässa med 
representanter från 
fyra olika arbetsgivare.

Som värd stod Ar-
betsförmedlingen.

– Vi jobbar gärna med 
den här typen av rik-
tade event där vi sam-
manför arbetsgivare 
med rätt målgrupp av 
arbetssökande, säger 
Reimond Ardner på 
Arbetsförmedlingen.

Ale kommun, Lilla Edets 
kommun, Flexpoolen och 
Solhaga By var de aktö-
rer som hade tagit plats på 
Arbetsförmedlingen Ale 
Torg. Under timmarna tre 
fick de träffa arbetssökande, 
som bjudits in från Ale, Lilla 
Edet, Stenungsund och 
Kungälv.

– Vi har även varit i kon-
takt med Arbetsförmed-
lingen i Angered och infor-

merat om vårt arrangemang, 
säger Reimond Ardner.

I första hand var det som-
m a r p e r -
sonal och 
timvikarier 
som arbets-
g i v a r n a 
e f tersökte . 
Re sponsen 
blev god.

– Vi har 
redan fått in en hel hög av 
ansökningar och ändå är det 
en dryg timme kvar innan 
mässan slår igen. Vi söker 
i första hand sommarvika-
rier till äldreomsorgen, för-
klarade Caroline Nilsson 
och Anna Andréasson som 
medverkade för Lilla Edets 
kommuns räkning.

Sammantaget var det 
225-250 tjänster som de fyra 
arbetsgivarna lyste ut. För 
många arbetssökande kan en 
vikarietjänst vara ett första 
steg till en fast anställning.

– Vårdyrket är ett fantas-

tiskt roligt och viktig jobb. 
För oss är det jätteviktigt 
att vi får in människor i alla 

åldrar och 
med olika 
b a k g r u n d . 
Detta är 
d e s s u t o m 
ett framtids-
yrke och då 
tänker jag på 
hela vård- 

och omsorgssektorn, säger 
Ellinor Seth, verksamhets-
chef hälso- och sjukvård i 
Ale kommun som besökte 
mässan tillsammans med Eva 
Emanuelsson, chef för Flex-
poolen.

– Vi välkomnar definitivt 
ett sådant här initiativ från 
Arbetsförmedlingen. Detta 
är ett utmärkt forum nu när 
vi söker kompetent och bra 
personal inför sommaren.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Stort behov av sommar- och timvikarier

Vårdmässa på
Arbetsförmedlingen

Fyra arbetsgivare fanns med på den Vårdmässa som hölls på Arbetsförmedlingen i Nödinge.

Maria Broman och Reimond Ardner från Arbetsförmedlingen.

NÖDINGE. Som ett 
resultat av ett ökat 
droganvändande och 
stök bland ungdomar i 
kommunen har Mö-
tesplats ungdom i Ale 
gymnasium tvingats 
att tillfälligt stänga 
sin verksamhet på 
lördagar. 

– Vi kan inte garantera 
säkerheten. Det har bland 
annat skett stölder och de 
som jobbar i vaktmästeriet 
får ha vakter med sig när 
de ska låsa. Därför har man 
beslutat att stänga Mötes-
plats ungdoms verksamhet 
på lördagar och ha sluten 
verksamhet på andra tider, 
säger Jonas Ekstrand, pro-

jektledare.
Michael Svensson, kul-

turchef, poängterar att det 
är en tillfällig lösning.

– Idag (läs måndag) hålls 
ett möte med personal och 
verksamhetschefen där man 
planerar en stor insats för 
att komma tillrätta med 
problemen. Att man varit 
tvungen att göra såhär är ett 
resultat av en problematik 
som man brottas med i hela 
kommunen, exempelvis på 
Älvängens resecentrum.

Fortsatta temakvällar
Jonas Ekstrand menar att 
verksamheten går i stå när 
man inte längre kan kon-
centrera sig på att utvecklas, 
utan istället måste ta hand 

om det som är mest akut. 
– Det är väldigt tråkigt 

att det blivit så här, men 
nu hoppas jag att man med 
hjälp av mer resurser ska få 
bukt med stöket.

Även om man inte för 
tillfället har någon löpande 
verksamhet på lördagar, 
anordnas det fortfarande 
temakvällar. I helgen som 
var arrangerade Mötesplats 
ungdom tillsammans med 
Studiefrämjandet och Ste-
nungsunds kommun ”Live-
karusellen”, där hela 11 
band uppträdde. 

– Mötesplats ungdom tillfälligt stängt på lördagar

”Kan inte garantera säkerheten”

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

ALE. Antalet arbets-
lösa i Ale har inte 
förändrats markant den 
senaste månaden.

Arbetslösheten räk-
nat på alla kommunin-
vånare har sjunkit med 
två procentenheter 
medan ungdomsarbets-
lösheten stigit med en.

I Ale är arbetslösheten 6,3 
procent medan Lilla Edet 
ligger på 8,5 procent. 

Bland ungdomar mellan 
18 och 24 år är motsvarande 
siffra 15,6 respektive 18,6. 
Av de sex jämförelsekom-
munerna är Kungälv den 

kommun där ungdomsar-
betslösheten sjunkit mest, 
med hela 1,1 procentenhe-
ter, medan den i Ale gått 
upp med 0,1 sedan i januari 
månad. Ökat mest har Lilla 
Edet gjort med 0,2 procent-
enheter. 

Man ser just nu inga stora 
förändringar och sett till hela 
riket ligger arbetslösheten 
på exakt samma siffra som 
föregående månad, medan 
ungdomsarbetslösheten gått 
ner med 0,3 procentenheter. 

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

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

Arbetslösheten
relativt oförändrad

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

För oss är det
jätteviktigt att vi får

in människor i alla åldrar 
och med olika bakgrund.

Ellinor Seth
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Nu bygger vi - inflyttning 2013/2014Nu bygger vi - inflyttning 2013/2014
Visning varje onsdag kl. 16-18 och söndag kl. 12-14

Vägbeskrivning: E45 norr, sväng av vid motet Surte Södra och följ skyltning.

För mer information tel. 031-724 80 00

Hållbart boende nära city
www.green-village.se

Kan det bli bättre?
Vad sägs om ett energisnålt,  

hållbart och modernt boende.

Tvårumslägenhet 53m2

4198:- tot. boendekostnad

Kan det bli bättre?
Vad sägs om ett energisnålt,  
hållbart och modernt boende.

Tvårumslägenhet 53m2

4198:- tot. boendekostnad
Följ oss på 
facebook!

Följ oss på 
facebook!

NÖDINGE. I tisdags 
eftermiddag arrangera-
des en Vårdmässa med 
representanter från 
fyra olika arbetsgivare.

Som värd stod Ar-
betsförmedlingen.

– Vi jobbar gärna med 
den här typen av rik-
tade event där vi sam-
manför arbetsgivare 
med rätt målgrupp av 
arbetssökande, säger 
Reimond Ardner på 
Arbetsförmedlingen.

Ale kommun, Lilla Edets 
kommun, Flexpoolen och 
Solhaga By var de aktö-
rer som hade tagit plats på 
Arbetsförmedlingen Ale 
Torg. Under timmarna tre 
fick de träffa arbetssökande, 
som bjudits in från Ale, Lilla 
Edet, Stenungsund och 
Kungälv.

– Vi har även varit i kon-
takt med Arbetsförmed-
lingen i Angered och infor-

merat om vårt arrangemang, 
säger Reimond Ardner.

I första hand var det som-
m a r p e r -
sonal och 
timvikarier 
som arbets-
g i v a r n a 
e f tersökte . 
Re sponsen 
blev god.

– Vi har 
redan fått in en hel hög av 
ansökningar och ändå är det 
en dryg timme kvar innan 
mässan slår igen. Vi söker 
i första hand sommarvika-
rier till äldreomsorgen, för-
klarade Caroline Nilsson 
och Anna Andréasson som 
medverkade för Lilla Edets 
kommuns räkning.

Sammantaget var det 
225-250 tjänster som de fyra 
arbetsgivarna lyste ut. För 
många arbetssökande kan en 
vikarietjänst vara ett första 
steg till en fast anställning.

– Vårdyrket är ett fantas-

tiskt roligt och viktig jobb. 
För oss är det jätteviktigt 
att vi får in människor i alla 

åldrar och 
med olika 
b a k g r u n d . 
Detta är 
d e s s u t o m 
ett framtids-
yrke och då 
tänker jag på 
hela vård- 

och omsorgssektorn, säger 
Ellinor Seth, verksamhets-
chef hälso- och sjukvård i 
Ale kommun som besökte 
mässan tillsammans med Eva 
Emanuelsson, chef för Flex-
poolen.

– Vi välkomnar definitivt 
ett sådant här initiativ från 
Arbetsförmedlingen. Detta 
är ett utmärkt forum nu när 
vi söker kompetent och bra 
personal inför sommaren.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Stort behov av sommar- och timvikarier

Vårdmässa på
Arbetsförmedlingen

Fyra arbetsgivare fanns med på den Vårdmässa som hölls på Arbetsförmedlingen i Nödinge.

Maria Broman och Reimond Ardner från Arbetsförmedlingen.

NÖDINGE. Som ett 
resultat av ett ökat 
droganvändande och 
stök bland ungdomar i 
kommunen har Mö-
tesplats ungdom i Ale 
gymnasium tvingats 
att tillfälligt stänga 
sin verksamhet på 
lördagar. 

– Vi kan inte garantera 
säkerheten. Det har bland 
annat skett stölder och de 
som jobbar i vaktmästeriet 
får ha vakter med sig när 
de ska låsa. Därför har man 
beslutat att stänga Mötes-
plats ungdoms verksamhet 
på lördagar och ha sluten 
verksamhet på andra tider, 
säger Jonas Ekstrand, pro-

jektledare.
Michael Svensson, kul-

turchef, poängterar att det 
är en tillfällig lösning.

– Idag (läs måndag) hålls 
ett möte med personal och 
verksamhetschefen där man 
planerar en stor insats för 
att komma tillrätta med 
problemen. Att man varit 
tvungen att göra såhär är ett 
resultat av en problematik 
som man brottas med i hela 
kommunen, exempelvis på 
Älvängens resecentrum.

Fortsatta temakvällar
Jonas Ekstrand menar att 
verksamheten går i stå när 
man inte längre kan kon-
centrera sig på att utvecklas, 
utan istället måste ta hand 

om det som är mest akut. 
– Det är väldigt tråkigt 

att det blivit så här, men 
nu hoppas jag att man med 
hjälp av mer resurser ska få 
bukt med stöket.

Även om man inte för 
tillfället har någon löpande 
verksamhet på lördagar, 
anordnas det fortfarande 
temakvällar. I helgen som 
var arrangerade Mötesplats 
ungdom tillsammans med 
Studiefrämjandet och Ste-
nungsunds kommun ”Live-
karusellen”, där hela 11 
band uppträdde. 

– Mötesplats ungdom tillfälligt stängt på lördagar

”Kan inte garantera säkerheten”

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

ALE. Antalet arbets-
lösa i Ale har inte 
förändrats markant den 
senaste månaden.

Arbetslösheten räk-
nat på alla kommunin-
vånare har sjunkit med 
två procentenheter 
medan ungdomsarbets-
lösheten stigit med en.

I Ale är arbetslösheten 6,3 
procent medan Lilla Edet 
ligger på 8,5 procent. 

Bland ungdomar mellan 
18 och 24 år är motsvarande 
siffra 15,6 respektive 18,6. 
Av de sex jämförelsekom-
munerna är Kungälv den 

kommun där ungdomsar-
betslösheten sjunkit mest, 
med hela 1,1 procentenhe-
ter, medan den i Ale gått 
upp med 0,1 sedan i januari 
månad. Ökat mest har Lilla 
Edet gjort med 0,2 procent-
enheter. 

Man ser just nu inga stora 
förändringar och sett till hela 
riket ligger arbetslösheten 
på exakt samma siffra som 
föregående månad, medan 
ungdomsarbetslösheten gått 
ner med 0,3 procentenheter. 

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

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

Arbetslösheten
relativt oförändrad

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

För oss är det
jätteviktigt att vi får

in människor i alla åldrar 
och med olika bakgrund.

Ellinor Seth
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"Bara trevliga ungdomar"
Resecentrum punktmarkerades

ÄLVÄNGEN. Föräldrar-
nas larmrapporter om 
droger som fl ödar och 
ett resecentrum som 
blivit ett tillhåll fi ck Ale 
kommun att hårdbe-
vaka.

– Det var lugnt både 
fredag och lördag, inga 
droger, bara trevliga 
ungdomar, hälsar Elisa-
beth Persson, fältarbe-
teande fritidsledare.

Ale Fritid och Socialtjäns-
tens två fältanknuta social-
sekreterare turades om att 
punktmarkera resecentrum 
i Älvängen den gångna 
helgen. Glädjande nog hade 
de väldigt lite att rapportera 
om.

– Ja, om man letar efter 
negativa rubriker finns det 
inget mer att säga än att det 
var oerhört skräpigt i vänt-
hallen. För övrigt var det 

lite häng på fredagkvällen, 
men ingen var otrevlig eller 
påverkad. Lördagen var ännu 
lugnare, säger Elisabeth 
Persson.

Efter några oroliga helger 
återgick med andra ord ord-
ningen till det mer normala.

Samhället vaknade
– Det är säkert effekten av 

att hela samhället vaknade 
upp. Att vi skulle dyka upp 
var ingen nyhet och det fanns 
dessutom gott om föräldrar i 
området, vilket vi tycker är 
toppen. Det skapar ett auto-
matiskt lugn när det finns 
vuxna människor på plats, 
menar Elisabeth Persson.

Att resecentrum har blivit 
ett tillhåll för ungdomar 
tycker hon inte är konstigt, 
snarare naturligt.

– Särskilt när det är tio 
minusgrader på utsidan så 
är det väl självklart att man 

söker sig in i värmen. Ung-
domar behöver ett så kallat 
"mellanrum", någonstans att 
hänga där inte föräldrarna 
övervakar dem. För min del 
får ungdomar gärna hänga i 
resecentrum så länge de bara 
har sällskap av varandra och 
inte av droger.

Arbetet med att vara när-
varande kring pendelstatio-
nerna och särskilt i Älväng-
ens resecentrum kommer att 
fortsätta.

– Kartan har ritats om i 
samband med pendeltåget. 
Nu är detta arenor där vi från 
Ale Fritid måste finnas med. 
Vi träffade inga ungdomar 
som inte gillade att vi dök 
upp. Det var bara positiva 
samtal och bra dialoger med 
såväl ungdomar som föräld-
rar, avslutar Elisabeth Pers-
son. TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@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

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

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-

– Resecentrum har bivit en värmestuga för ungdomar

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

www.axums.se

Välkommen till din 
personliga järnhandel

Din industripartner
Axums

www.axums.se

GLAD PÅSK!

TRÄNING 
FÖR ALLA!

VÄLKOMMEN TILL VÅR GOA KLUBB!

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

VIKTCENTER

W
W
W
.S
PO

RT
LI
FE
.S
E

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

PASSA PÅ NU!
ALLA AKTIVITETER

299KR/MÅN

GÄLLER PÅ 3 KLUBBAR I ALE

Riktpris 550kr

BONUSPAKET INGÅR Värde 2306kr

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

SISTA 

CHANSEN!
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BOBUTIKEN ALE TORG, 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE
*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

PRIS 2 975 000 kr/bud. TOMT 2 658 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Lunnavägen 20b. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ALAFORS 5 rok, 158 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 595 000 kr/bud. TOMT 215 kvm.
EP 103 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Svalörtsvägen 44. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE ÄLVÄNGEN 6 rok, 113 kvm
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VARUDEKLARERAT*

PRIS 2 745 000 kr/bud. TOMT 0 kvm (friköpt)..
Svenstorps Trädgårdar. ALE Monica Carlsson
0303-74 90 03.

ÄLVÄNGEN 6 rok, 128 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 895 000 kr/bud. TOMT 870 kvm .
VISAS Ring för tidsbokning. Fyrbyggarevägen 19. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE SKEPPLANDA 6 rok, 100 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 3 480 000 kr/bud. TOMT 5 035
kvm. EP 109 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Ramstorp 355. ALE Nadia Largo Westin 0303-74 90 09.

ALE ALVHEM 4 rok, 143 kvm
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VARUDEKLARERAT*

PRIS 3 100 000 kr/bud. TOMT 1 802 kvm Tomtarea 1 802
m² (friköpt).. EP 62 kWh/m²/år. Norra Trolleviksvägen 8.
ALE Monica Carlsson 0303-74 90 03.

NÖDINGE 6 rok, 169 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 650 000 kr/bud. AVGIFT 1 927 kr/
månad. . VISAS Ring för tidsbokning. Brukstorget 3b. ALE
Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE NOL 2 rok, 45,1 kvm

S
M
S
:A

1
6
5
7
9

T
IL
L
7
1
1
2
2

Vi har många
köpare som söker
bostadsrätt i Ale.
Intresserad av att få reda på vad din

lägenhet är värd just nu? Ring Marie på
0303-74 90 04

TOMT 20 480 kvm. Älmhult 435. ALE Daniel Eriksson
0303-74 90 06/00.

ALE NOL 4 rok, 87 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 750 000 kr/bud. TOMT 4 183
kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Västergård 115. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ALVHEM 5 rok, 134 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 925 000 kr/bud. TOMT 210 kvm .
EP 84 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Skomakargränd 15. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

ALE BOHUS 5 rok, 121 kvm

S
M
S
:A

1
5
7
4
8

T
IL
L
7
1
1
2
2

VARUDEKLARERAT*

PRIS 800000 kr. AVGIFT 2472kr/månad. ALE
Marie Engström 0303-749004.

ALE SURTE 2 rok 50,7 m2

VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Måndag 18 mars

Stöld
Stöld från byggarbetsplats i 
Älvängen. Kablar, pumputrust-
ning och diverse annat god 
tillgrips.

Tisdag 19 mars

Snatteri
Snatteri anmäls från Ica Kvan-
tum, Ale Torg. Gärningsmannen 
springer ut från butiken och 
försvinner i en personbil. Spa-
ningstips finns i ärendet.

Torsdag 21 mars

Laptop stulen
Stöld rapporteras från Ale 
barnmorskemottagning i 
Bohus. En laptop tillgrips ur ett 
undersökningsrum.

Fredag 22 mars

Klotter
Madenskolan i Älvängen upp-
täcker klotter på ytterdörren, 
fasaden och lekställningen.

Söndag 24 mars

Villainbrott
Inbrott i en enskilt belägen villa 
i Skepplanda. Tjuvarna bryter 
upp ett fönster och tar sig in 
i bostaden. Det är ännu okänt 
vad som tillgripits.

Måndag 25 mars

Inbrott
Inbrott i Belindas Kiosk & Tobak 
i Grönnäs. Larmet kommer 
strax före klockan fyra på 
morgonen. Gärningsmännen 
krossar en ruta till butiken och 
tillgriper bland annat snus.

Antalet anmälda brott under 
perioden 18/3 – 25/3: 35. Av 
dessa är två bilinbrott. Det 
rapporteras också om ett antal 
dieselstölder från den gångna 
veckan.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

ÄLVÄNGEN. I onsda-
gens V86-omgång på 
Solvalla blev det hög 
utdelning på åtta rätt. 

En kupong inlämnad 
hos Allans i Älvängen 
gav hela 340 223 
kronor.

Kupongen, som kostade 484 

kronor, lyckades pricka in 
åtta rätt. Kupongen innehöll 
förutom en rad med åtta rätt, 
24 rader med sju rätt och 186 
rader med sex rätt.

Det vinnande systemet 
innehöll två så kallade spikar 
– ogarderade lopp.

Storvinsten innebär att 
den goda trenden för Allans 

i Älvängen håller i sig från 
fjolåret, då Gunnar Larsons 
system kammade hem 5,7 
Mkr på V75 i oktober. Denna 
gång hade kunden hjälp av 
Harry Boy.

– Det är vår största vinst 
där Harry har varit inblandad 
och det känns ju kul. Nu får 
kanske fler förtroende för att 

låta Harry hjälpa till, säger 
Gunnar.

Närmast väntar fyra inten-
siva spelveckor fram till fina-
len i Olympiatravet, 20 april.

– Vi kommer att köra 
stora system under samtliga 
veckor. Målet är de rik-
tigt stora pengarna, hälsar 
Gunnar. 

Trenden håller i sig för turbutiken i Älvängen – Harry Boy fi xade storvinst på V86

Gunnar Larson, 
nöjd butiksägare.
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BOBUTIKEN ALE TORG, 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE
*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

PRIS 2 975 000 kr/bud. TOMT 2 658 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Lunnavägen 20b. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ALAFORS 5 rok, 158 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 595 000 kr/bud. TOMT 215 kvm.
EP 103 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Svalörtsvägen 44. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE ÄLVÄNGEN 6 rok, 113 kvm
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VARUDEKLARERAT*

PRIS 2 745 000 kr/bud. TOMT 0 kvm (friköpt)..
Svenstorps Trädgårdar. ALE Monica Carlsson
0303-74 90 03.

ÄLVÄNGEN 6 rok, 128 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 895 000 kr/bud. TOMT 870 kvm .
VISAS Ring för tidsbokning. Fyrbyggarevägen 19. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE SKEPPLANDA 6 rok, 100 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 3 480 000 kr/bud. TOMT 5 035
kvm. EP 109 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Ramstorp 355. ALE Nadia Largo Westin 0303-74 90 09.

ALE ALVHEM 4 rok, 143 kvm
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VARUDEKLARERAT*

PRIS 3 100 000 kr/bud. TOMT 1 802 kvm Tomtarea 1 802
m² (friköpt).. EP 62 kWh/m²/år. Norra Trolleviksvägen 8.
ALE Monica Carlsson 0303-74 90 03.

NÖDINGE 6 rok, 169 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 650 000 kr/bud. AVGIFT 1 927 kr/
månad. . VISAS Ring för tidsbokning. Brukstorget 3b. ALE
Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE NOL 2 rok, 45,1 kvm
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Vi har många
köpare som söker
bostadsrätt i Ale.
Intresserad av att få reda på vad din

lägenhet är värd just nu? Ring Marie på
0303-74 90 04

TOMT 20 480 kvm. Älmhult 435. ALE Daniel Eriksson
0303-74 90 06/00.

ALE NOL 4 rok, 87 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 750 000 kr/bud. TOMT 4 183
kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Västergård 115. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ALVHEM 5 rok, 134 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 925 000 kr/bud. TOMT 210 kvm .
EP 84 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Skomakargränd 15. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

ALE BOHUS 5 rok, 121 kvm
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VARUDEKLARERAT*

PRIS 800000 kr. AVGIFT 2472kr/månad. ALE
Marie Engström 0303-749004.

ALE SURTE 2 rok 50,7 m2

VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Måndag 18 mars

Stöld
Stöld från byggarbetsplats i 
Älvängen. Kablar, pumputrust-
ning och diverse annat god 
tillgrips.

Tisdag 19 mars

Snatteri
Snatteri anmäls från Ica Kvan-
tum, Ale Torg. Gärningsmannen 
springer ut från butiken och 
försvinner i en personbil. Spa-
ningstips finns i ärendet.

Torsdag 21 mars

Laptop stulen
Stöld rapporteras från Ale 
barnmorskemottagning i 
Bohus. En laptop tillgrips ur ett 
undersökningsrum.

Fredag 22 mars

Klotter
Madenskolan i Älvängen upp-
täcker klotter på ytterdörren, 
fasaden och lekställningen.

Söndag 24 mars

Villainbrott
Inbrott i en enskilt belägen villa 
i Skepplanda. Tjuvarna bryter 
upp ett fönster och tar sig in 
i bostaden. Det är ännu okänt 
vad som tillgripits.

Måndag 25 mars

Inbrott
Inbrott i Belindas Kiosk & Tobak 
i Grönnäs. Larmet kommer 
strax före klockan fyra på 
morgonen. Gärningsmännen 
krossar en ruta till butiken och 
tillgriper bland annat snus.

Antalet anmälda brott under 
perioden 18/3 – 25/3: 35. Av 
dessa är två bilinbrott. Det 
rapporteras också om ett antal 
dieselstölder från den gångna 
veckan.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

ÄLVÄNGEN. I onsda-
gens V86-omgång på 
Solvalla blev det hög 
utdelning på åtta rätt. 

En kupong inlämnad 
hos Allans i Älvängen 
gav hela 340 223 
kronor.

Kupongen, som kostade 484 

kronor, lyckades pricka in 
åtta rätt. Kupongen innehöll 
förutom en rad med åtta rätt, 
24 rader med sju rätt och 186 
rader med sex rätt.

Det vinnande systemet 
innehöll två så kallade spikar 
– ogarderade lopp.

Storvinsten innebär att 
den goda trenden för Allans 

i Älvängen håller i sig från 
fjolåret, då Gunnar Larsons 
system kammade hem 5,7 
Mkr på V75 i oktober. Denna 
gång hade kunden hjälp av 
Harry Boy.

– Det är vår största vinst 
där Harry har varit inblandad 
och det känns ju kul. Nu får 
kanske fler förtroende för att 

låta Harry hjälpa till, säger 
Gunnar.

Närmast väntar fyra inten-
siva spelveckor fram till fina-
len i Olympiatravet, 20 april.

– Vi kommer att köra 
stora system under samtliga 
veckor. Målet är de rik-
tigt stora pengarna, hälsar 
Gunnar. 

Trenden håller i sig för turbutiken i Älvängen – Harry Boy fi xade storvinst på V86

Gunnar Larson, 
nöjd butiksägare.
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KILANDA. Organisa-
tionen Missing people, 
som hjälper till att 
hitta försvunna perso-
ner, är numera välkänd.

Den har inspirerat till 
att starta Missing dog 
och Linda Ambjörnsson 
från Älvängen är en av 
tre representanter för 
Västra Götaland.

Påsken närmar sig och plane-
ringen inför helgens firande 
är i full gång, men många 
hundägare oroar sig för påsk-
smällarna.

– Hundar kan bli rejält 
skrämda av fyrverkerier och 
vi räknar med att fler än van-
ligt kommer att försvinna 
under påskhelgen. Proble-
met är att folk inte håller sig 
till polisens regler och många 
hundar blir ärrade för livet, 
säger Linda Ambjörnsson.

Hon är en av tre repre-
sentanter för Missing dog i 
Västra Götaland med huvud-
ansvar för Ale, Kungälv, delar 
av Göteborg samt Lilla Edet.

Precis som Missing people 
är organisationen baserad på 
facebooksidan där adminis-
tratörerna lägger upp efter-
lysningar på försvunna och 
upphittade hundar. Med 
hjälp av tips från allmänhe-
ten ökar chansen att ägaren 
får tillbaka sin bortsprungna 
hund.

– Nästan alla hundar är 
ID-märkta och jag rekom-
menderar alltid att man gör 
en polisanmälan, vare sig det 
gäller en bortsprungen eller 
upphittad hund. Polisen vet 
att vi finns, men vi har inget 
samarbete. 

Hundar stjäls
Missing dog i Västra Göta-
land har nu över 4000 
medlemmar på Facebook 
och Linda uppskattar att 
man genom delningar når 
omkring 300 000 personer. 

Varje vecka kommer det 
in nya efterlysningar, men i 
de allra flesta fall slutar det 
lyckligt.

– Ibland händer det såklart 

att vi får tråkiga besked också, 
som att hunden kanske blivit 
påkörd, men det är ändå 
viktigt att den hittas så att 
ägarna kan få ett avslut. 

Ett växande problem som 
oroar är så kallad hundnapp-
ning, att hunden blir stulen 
och även där fyller Missing 
dog en viktig funktion för att 
kunna spåra tjuvarna.

– En renrasig hund kan 
vara värd mycket pengar 
och det händer tyvärr att de 
stjäls för att användas i avel. 
Därför behöver reglerna för 
att avla skärpas betydligt.

Linda Ambjörnsson, som 
själv är hundägare, vet hur 
mycket en hund betyder och 
vill därför göra vad hon kan 
för att hjälpa till.

– Jag vet inte vad jag skulle 
göra om hon försvann, säger 
hon och tittar ömt på sin tol-
lare Bumbi.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Familjemedlem. Linda Ambjörnsson, representant för Missing dog i Västra Götaland, tillsam-
mans med sin ögonsten – tollaren Bumbi.

– Missing dog hjälper till att hitta försvunna hundar

Hjärtat klappar för hundarna

En brand uppstod i ett sopkärl på Södra Klöverstigen i Nödinge på onsdagseftermidda-
gen. Räddningstjänstens personal från Nol var snabbt på plats och kunde släcka elden. 
Det rapporterades om en kraftig rökutveckling, men byggnaden klarade sig undan skador.

Text: Jonas Andersson   Foto: Christer Grändevik 

Brand i sophus på Södra Klöverstigen

Pååååååååssssssssskkkkkkkkkpppppppppprrrrrrrrrriiiiiiiiiissssssssss

Se fl er erbjudanden på www.alvangenscykel.se

Crescent 20” 3-vxl, modell Narre,
alu. ram, fjädrande framgaffel,
skärmar, färg blå.
Rek. pris 3395:-

Påå aaaaaaaaallllllllllllllllllaaaaaaaaaa ccccccccccyyyyyyyyyykkkkkkkkkkeeeeeeeeellllllllllkkkkkkkkkklllääädder

Påskpriserna gäller t o m 2 april

Monark 3-vxl, modell Nina,
alu. ram, korg, belysning, 
godkänt lås, färg vit.
Rek. pris 4699:-

Crescent 7-vxl, modell Maria 2012a,
alu. ram, pilkorg, navgenerator, 
godkänt lås, kjolskydd,
färger vit eller svart.
Rek. pris 6495:-

3-vxl, fotbroms, modell Wombat,
från ca 130 cm lång.
Rek. pris 2995:-

Pååååååååssssssssskkkkkkkkkpppppppppprrrrrrrrrriiiiiiiiiissssssssss

Pååååååååssssssssskkkkkkkkkpppppppppprrrrrrrrrriiiiiiiiiissssssssss

Pååååååååssssssssskkkkkkkkkpppppppppprrrrrrrrrriiiiiiiiiissssssssss

Pååååååååssssssssskkkkkkkkkpppppppppprrrrrrrrrriiiiiiiiiissssssssss
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SANNUM. Med an-
ledning av Svenska 
Kraftnäts planer på att 
bygga en ny kraftled-
ning genom Ale kom-
mun har en motstånds-
rörelse växt fram.

Boende och markä-
gare från Grunne till 
Ryd agerar med enad 
front och protesterar 
högljutt.

– Om det överhuvud-
taget ska bli aktuellt 
med någon ny ledning 
i Ale, så är det under 
jord, säger Nathalie 
Ohlsson, som ingår i ar-
betsgruppens styrelse.

Frustrationen är påtaglig 
liksom oron hos de fastig-
hetsägare som blir direkt 
berörda om Svenska Kraft-
nät skulle få igenom sina 
planer på en 400 kV-ledning 
genom Ale kommun.

– I det här området är 
vi ett 30-tal boende som 
berörs. Självklart är folk oro-
liga för vad som kan komma 
att hända, säger Nathalie 
Olsson.

Nathalie, sambon Lenny 
och deras dotter Alva, flyt-
tade in i sitt nybyggda hus 
på drömtomten i Sannum 
för ungefär ett år sedan. Då 
var de ännu ovetandes om 
Svenska Kraftnäts tankar på 
en ny ledning.

– Det känns för jävligt rent 

ut sagt! Det går inte en dag 
utan att man tänker på den 
där förbaskade ledningen. 
Vi har inte ens gjort färdigt 
allting på tomten ännu, men 
Svenska Kraftnät avråder oss 
från större investeringar till 
dess att det slutliga beslutet 

är fattat. Det lär dröja fram 
till årsskiftet. Ska vi gå runt 
med oro i magen fram till 
dess? Vi är inte ensamma om 
att känna så här, förklarar 
Nathalie Olsson.

– Om Svenska Kraftnäts 
huvudspår om ny kraftled-

ning skulle vinna gehör och 
bli verklighet, så får vi en 
ledningsstolpe mitt i var-
dagsrummet. Vi kan således 
inte bo kvar. Inlösen är vi 
inte intresserade av även om 
vi skulle få bra med pengar. 
Det är ju här vi vill bo, säger 

Nathalie och blickar ut över 
den vackra landsbygden.

Arbetsgruppen har 
genomfört ett stormöte i 
Starrkärrs församlingshem. 
48 personer närvarade, 
däribland kommunalrådet 
Mikael Berglund (M) och 

Jörgen Sundén från Ale 
kommun.

– Jag vill påstå att alla 
boende är väldigt oroliga 
för den uppkomna situatio-
nen. Mycket talar också för 
att delar av Ragnars Hage är 
hotad och då är det ännu fler 
människor som berörs, säger 
Nathalie.

Det var utifrån stormötet 
som en styrelse bildades. Sty-
relsen jobbar nu intensivt för 
att förhindra att ledningen 
byggs enligt nuvarande 
planer.

– Vi har stöd av Ale kom-
muns politiker och tjänste-
män i vårt arbete vilket känns 
väldigt bra, säger Nathalie 
Olsson.

Ett nytt stormöte kommer 
att hållas i Starrkärrs bygde-
gård söndagen den 7 april. En 
inbjudan kommer att sändas 
till alla i Älebräcke, Grunne, 
Sannum, Hult, Björbäck 
och Ryd. Även politiker och 
tjänstemän från Ale kommun 
kommer att bjudas in.

– Någon ny luftburen 
kraftledning får det inte bli 
tal om. Vi ger oss aldrig, 
avslutar Nathalie Olsson.

FOTNOT. Det har startats en grupp 
på Facebook som heter: Nej till 
ny 400 kv-ledning genom Ale 
kommun.

Bedrövade. Lenny och Nathalie Olsson, här tillsammans med dottern Alva, hittade drömtomten i Sannum. Vill det sig illa kan 
familjen tvingas fl ytta om Svenska Kraftnät får igenom sina planer på en ny 400 kV-ledning genom området.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Enad motståndsrörelse uppvaktar Svenska Kraftnät
Protesterar mot planerna på ny kraftledning

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

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

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Roger  
Borg 

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Maria 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!

Se gärna våra samtliga 40 
objekt på vår hemsida!

www.axelssonsfast.se

Funderingar på att  
sälja ditt hus i vår?

Då är det dags att boka  
tid för en värdering nu.

Ring eller maila oss

0303-74 66 90

Besök hemsidan 

2013  |   vecka 13  |   nummer 12  |   alekuriren 13

Göteborgsvägen  •  Älvängen  •   0303 - 74 60 76

I studentplakatet ingår 
pinne, regnskydd, 
ballonger mm.

18x24 cm förstoring 

på köpet!

Studentplakat

Boka student-
fotografering före 
sista april och få

fr. 199:-

GÖTEBORG/ALE. Metal-
corebandet My fi nest 
hour släppte förra året 
sin första singel och 
den 11 april stundar 
semifi nal i musiktäv-
lingen Emergenza. 
I replokalen på fritids-
gården Arken i Bohus 
skapas musiken som 
bandet hoppas kommer 
att ta dem långt. 

De är glada, pratsamma och 
har ett brinnande intresse 
för musik. I lördags spelade 
de på kulturhuset Fängelset i 
Härlanda, Göteborg.

B a n d m e d l e m m a r n a 
kommer från Lerum, Räv-
landa, Kärra och Ale. Chris-
toffer Wallgren är uppvuxen 
i Bohus, där han fortfarande 
bor. Därför har de möjlig-
het att repa på fritidsgården 
Arken och de är tacksamma 
för att ha engagerade männ-
iskor som stöttar.

– Mats Berggren och 
Andreas Holmgren är helt 
grymma och hjälper oss med 
det vi behöver. Det är vi väl-
digt tacksamma för, säger 
Christoffer. 

My finest hour som bil-
dades förra året har hit-
tills släppt singeln ”Like an 
angel” och nu planerar de 
att spela in en EP, men först 
väntar semifinal i Sveriges 
största musiktävling Emer-
genza på Sticky Fingers den 
11 april. Går de vidare har de 
chans att få möta band från 
andra länder.

All musik gör de själva och 
alla hjälps åt, även om det 
oftast är gitarristen Jimmy 
Olsson som skriver texterna. 

– Vi tar mycket från våra 
egna liv, hur vi blev dem vi 
är idag och vad vi varit med 
om. Vi uttrycker oss genom 
musiken, säger Christoffer 
och Jimmy tillägger:

– Texterna är öppna för 

tolkning så att många männ-
iskor kan ta dem till sig. Vi 
har ett gäng klara låtar att 
arbeta med.

Även om alla i bandet bär 
på drömmar om att en dag 
slå igenom, så är det inte där 
deras fokus ligger. 

– Vi gör musik som vi 
älskar och sedan är det ett 
plus om folk uppskattar den. 
Vi kör vårt eget race och 
hoppas att det går vägen. 

JOHANNA ROOS

Aleband med glöd

MY FINEST HOUR
Bildades: 2012
Genre: Metalcore
Medlemmar: 
Jim Lidenskog – sång
Christoffer Wallgren – gitarr
Jimmy Olsson – gitarr
 Mattias Ulmestrand – trummor
Anton Berglund – bas
Aktuella: Semifi nalister i musik-
tävlingen Emergenza den 11 april 
på Sticky fi ngers

Bandet. Anton Berglund, Mattias Ulmestrand, Jim Lidenskog, Christoffer Wallgren och 
Jimmy Olsson.

Utgångspris: 1 750 000:-
4 rok, varav 2-3 sovrum
Boarea: 87 kvm, biarea: 40 kvm
Tomt: 1 446 kvm Sluttning
Byggt: 1934
Adress: Åsbacken 25
Visas mån 1/4 16.00-16.45
och ons 3/4 17.30-18.15
Sms:a: FB 5410-3694 till 72456 för
beskrivning

Här i populära Bohus erbjuder vi
nu ett charmigt hus med högt läge
som ger utsikt från rummen. Här
finns också en källare som ger
mycket förvaringsmöjligheter.
Härlig altan med tak. Mäklare
Joakim Olsson Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3694.

BOHUS

Utgångspris: 2 490 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 132 kvm
Tomt: 2 024 kvm
Byggt: 1991
Adress: Skjutbanevägen 13
Visas sön 7/4 15.00-15.45
Sms:a: FB 5410-2307 till 72456 för
beskrivning

Välplanerad 1-planvilla med bra
sällskapsytor och med tre rum.
Här finns det bra med
förvaringsmöjligheter samt
fristående garage. Rymligt
inglasat uterum samt altan i
vinkel. Mäklare Joakim Olsson
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2307.

ÄLVÄNGEN

Utgångspris: 1 950 000:-
6 rok, varav 5 sovrum
Boarea: 136 kvm, biarea: 11 kvm
Tomt: 245 kvm Plan trädgårdstomt
Byggt: 1974, ombyggt 1980
Adress: Blåsippsvägen 61
Visas ons 27/3 17.30-18.15
och mån 1/4 14.00-14.45
Sms:a: FB 5410-2519 till 72456 för
beskrivning

Här i populära Älvängen erbjuder
vi nu en mycket fin 1 1/2-
plansparhus som har flera sovrum
och två renoverade badrum.
Genomgående ljus interiör och
praktisk planlösning. Barnvänligt
med gångavstånd till skola,
förskola och kommunikationer.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2519.

ÄLVÄNGEN

Utgångspris: 2 895 000:-
7 rok, varav 5 sovrum
Boarea: 160 kvm, biarea: 25 kvm
Tomt: 411 kvm
Byggt: 2005
Adress: Snickarvägen 7
Sms:a: FB 5410-3097 till 72456 för
beskrivning

Med ett mycket bra läge, centralt i
populära Älvängen, finner ni den
här fina och fräscha 1 1/2
plansvillan med garage. Smakfullt
inrett, stor nybyggd altan.
Barnvänligt område med
gångavstånd till service,
kommunikationer, förskolor och
skolor. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3097.

ÄLVÄNGEN
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SANNUM. Med an-
ledning av Svenska 
Kraftnäts planer på att 
bygga en ny kraftled-
ning genom Ale kom-
mun har en motstånds-
rörelse växt fram.

Boende och markä-
gare från Grunne till 
Ryd agerar med enad 
front och protesterar 
högljutt.

– Om det överhuvud-
taget ska bli aktuellt 
med någon ny ledning 
i Ale, så är det under 
jord, säger Nathalie 
Ohlsson, som ingår i ar-
betsgruppens styrelse.

Frustrationen är påtaglig 
liksom oron hos de fastig-
hetsägare som blir direkt 
berörda om Svenska Kraft-
nät skulle få igenom sina 
planer på en 400 kV-ledning 
genom Ale kommun.

– I det här området är 
vi ett 30-tal boende som 
berörs. Självklart är folk oro-
liga för vad som kan komma 
att hända, säger Nathalie 
Olsson.

Nathalie, sambon Lenny 
och deras dotter Alva, flyt-
tade in i sitt nybyggda hus 
på drömtomten i Sannum 
för ungefär ett år sedan. Då 
var de ännu ovetandes om 
Svenska Kraftnäts tankar på 
en ny ledning.

– Det känns för jävligt rent 

ut sagt! Det går inte en dag 
utan att man tänker på den 
där förbaskade ledningen. 
Vi har inte ens gjort färdigt 
allting på tomten ännu, men 
Svenska Kraftnät avråder oss 
från större investeringar till 
dess att det slutliga beslutet 

är fattat. Det lär dröja fram 
till årsskiftet. Ska vi gå runt 
med oro i magen fram till 
dess? Vi är inte ensamma om 
att känna så här, förklarar 
Nathalie Olsson.

– Om Svenska Kraftnäts 
huvudspår om ny kraftled-

ning skulle vinna gehör och 
bli verklighet, så får vi en 
ledningsstolpe mitt i var-
dagsrummet. Vi kan således 
inte bo kvar. Inlösen är vi 
inte intresserade av även om 
vi skulle få bra med pengar. 
Det är ju här vi vill bo, säger 

Nathalie och blickar ut över 
den vackra landsbygden.

Arbetsgruppen har 
genomfört ett stormöte i 
Starrkärrs församlingshem. 
48 personer närvarade, 
däribland kommunalrådet 
Mikael Berglund (M) och 

Jörgen Sundén från Ale 
kommun.

– Jag vill påstå att alla 
boende är väldigt oroliga 
för den uppkomna situatio-
nen. Mycket talar också för 
att delar av Ragnars Hage är 
hotad och då är det ännu fler 
människor som berörs, säger 
Nathalie.

Det var utifrån stormötet 
som en styrelse bildades. Sty-
relsen jobbar nu intensivt för 
att förhindra att ledningen 
byggs enligt nuvarande 
planer.

– Vi har stöd av Ale kom-
muns politiker och tjänste-
män i vårt arbete vilket känns 
väldigt bra, säger Nathalie 
Olsson.

Ett nytt stormöte kommer 
att hållas i Starrkärrs bygde-
gård söndagen den 7 april. En 
inbjudan kommer att sändas 
till alla i Älebräcke, Grunne, 
Sannum, Hult, Björbäck 
och Ryd. Även politiker och 
tjänstemän från Ale kommun 
kommer att bjudas in.

– Någon ny luftburen 
kraftledning får det inte bli 
tal om. Vi ger oss aldrig, 
avslutar Nathalie Olsson.

FOTNOT. Det har startats en grupp 
på Facebook som heter: Nej till 
ny 400 kv-ledning genom Ale 
kommun.

Bedrövade. Lenny och Nathalie Olsson, här tillsammans med dottern Alva, hittade drömtomten i Sannum. Vill det sig illa kan 
familjen tvingas fl ytta om Svenska Kraftnät får igenom sina planer på en ny 400 kV-ledning genom området.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Enad motståndsrörelse uppvaktar Svenska Kraftnät
Protesterar mot planerna på ny kraftledning

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

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

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
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Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson
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Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Roger  
Borg 

Ditte  
Aldeman 
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Staberg

Pierre 
Karlsson

Maria 
Karlsson
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Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!

Se gärna våra samtliga 40 
objekt på vår hemsida!

www.axelssonsfast.se

Funderingar på att  
sälja ditt hus i vår?

Då är det dags att boka  
tid för en värdering nu.

Ring eller maila oss

0303-74 66 90

Besök hemsidan 
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Göteborgsvägen  •  Älvängen  •   0303 - 74 60 76

I studentplakatet ingår 
pinne, regnskydd, 
ballonger mm.

18x24 cm förstoring 

på köpet!

Studentplakat

Boka student-
fotografering före 
sista april och få

fr. 199:-

GÖTEBORG/ALE. Metal-
corebandet My fi nest 
hour släppte förra året 
sin första singel och 
den 11 april stundar 
semifi nal i musiktäv-
lingen Emergenza. 
I replokalen på fritids-
gården Arken i Bohus 
skapas musiken som 
bandet hoppas kommer 
att ta dem långt. 

De är glada, pratsamma och 
har ett brinnande intresse 
för musik. I lördags spelade 
de på kulturhuset Fängelset i 
Härlanda, Göteborg.

B a n d m e d l e m m a r n a 
kommer från Lerum, Räv-
landa, Kärra och Ale. Chris-
toffer Wallgren är uppvuxen 
i Bohus, där han fortfarande 
bor. Därför har de möjlig-
het att repa på fritidsgården 
Arken och de är tacksamma 
för att ha engagerade männ-
iskor som stöttar.

– Mats Berggren och 
Andreas Holmgren är helt 
grymma och hjälper oss med 
det vi behöver. Det är vi väl-
digt tacksamma för, säger 
Christoffer. 

My finest hour som bil-
dades förra året har hit-
tills släppt singeln ”Like an 
angel” och nu planerar de 
att spela in en EP, men först 
väntar semifinal i Sveriges 
största musiktävling Emer-
genza på Sticky Fingers den 
11 april. Går de vidare har de 
chans att få möta band från 
andra länder.

All musik gör de själva och 
alla hjälps åt, även om det 
oftast är gitarristen Jimmy 
Olsson som skriver texterna. 

– Vi tar mycket från våra 
egna liv, hur vi blev dem vi 
är idag och vad vi varit med 
om. Vi uttrycker oss genom 
musiken, säger Christoffer 
och Jimmy tillägger:

– Texterna är öppna för 

tolkning så att många männ-
iskor kan ta dem till sig. Vi 
har ett gäng klara låtar att 
arbeta med.

Även om alla i bandet bär 
på drömmar om att en dag 
slå igenom, så är det inte där 
deras fokus ligger. 

– Vi gör musik som vi 
älskar och sedan är det ett 
plus om folk uppskattar den. 
Vi kör vårt eget race och 
hoppas att det går vägen. 

JOHANNA ROOS

Aleband med glöd

MY FINEST HOUR
Bildades: 2012
Genre: Metalcore
Medlemmar: 
Jim Lidenskog – sång
Christoffer Wallgren – gitarr
Jimmy Olsson – gitarr
 Mattias Ulmestrand – trummor
Anton Berglund – bas
Aktuella: Semifi nalister i musik-
tävlingen Emergenza den 11 april 
på Sticky fi ngers

Bandet. Anton Berglund, Mattias Ulmestrand, Jim Lidenskog, Christoffer Wallgren och 
Jimmy Olsson.

Utgångspris: 1 750 000:-
4 rok, varav 2-3 sovrum
Boarea: 87 kvm, biarea: 40 kvm
Tomt: 1 446 kvm Sluttning
Byggt: 1934
Adress: Åsbacken 25
Visas mån 1/4 16.00-16.45
och ons 3/4 17.30-18.15
Sms:a: FB 5410-3694 till 72456 för
beskrivning

Här i populära Bohus erbjuder vi
nu ett charmigt hus med högt läge
som ger utsikt från rummen. Här
finns också en källare som ger
mycket förvaringsmöjligheter.
Härlig altan med tak. Mäklare
Joakim Olsson Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3694.

BOHUS

Utgångspris: 2 490 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 132 kvm
Tomt: 2 024 kvm
Byggt: 1991
Adress: Skjutbanevägen 13
Visas sön 7/4 15.00-15.45
Sms:a: FB 5410-2307 till 72456 för
beskrivning

Välplanerad 1-planvilla med bra
sällskapsytor och med tre rum.
Här finns det bra med
förvaringsmöjligheter samt
fristående garage. Rymligt
inglasat uterum samt altan i
vinkel. Mäklare Joakim Olsson
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2307.

ÄLVÄNGEN

Utgångspris: 1 950 000:-
6 rok, varav 5 sovrum
Boarea: 136 kvm, biarea: 11 kvm
Tomt: 245 kvm Plan trädgårdstomt
Byggt: 1974, ombyggt 1980
Adress: Blåsippsvägen 61
Visas ons 27/3 17.30-18.15
och mån 1/4 14.00-14.45
Sms:a: FB 5410-2519 till 72456 för
beskrivning

Här i populära Älvängen erbjuder
vi nu en mycket fin 1 1/2-
plansparhus som har flera sovrum
och två renoverade badrum.
Genomgående ljus interiör och
praktisk planlösning. Barnvänligt
med gångavstånd till skola,
förskola och kommunikationer.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2519.

ÄLVÄNGEN

Utgångspris: 2 895 000:-
7 rok, varav 5 sovrum
Boarea: 160 kvm, biarea: 25 kvm
Tomt: 411 kvm
Byggt: 2005
Adress: Snickarvägen 7
Sms:a: FB 5410-3097 till 72456 för
beskrivning

Med ett mycket bra läge, centralt i
populära Älvängen, finner ni den
här fina och fräscha 1 1/2
plansvillan med garage. Smakfullt
inrett, stor nybyggd altan.
Barnvänligt område med
gångavstånd till service,
kommunikationer, förskolor och
skolor. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3097.

ÄLVÄNGEN
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25%
RABATT

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

PÅ STEKPANNOR 
& KASTRULLER  
Matador, Rotiser, NOH, 
Oden, Steel, Supreme 

BÄST
I TEST

HACKMAN Matador 
- bäst i Icakurirens test! 

Betyg 5 av 5

Gäller t o m 13 april eller så långt lagret räcker

LINDÅSEN. Våren utgör 
startskottet för Ale 
Brukshundsklubbs 
kursutbud.

I förra veckan hölls 
också den första av en 
rad inplanerade med-
lemsträffar.

– Vi är en livaktig 
förening med cirka 130 
medlemmar. I fören-
ingen fi nns många udda 
hundraser och det har 
blivit något av Ale BK:s 
kännetecken, säger 
Pia Mikkelsen, en av de 
verkliga trotjänarna.

Ale Brukshundsklubb har sitt 
säte i Lindåsen, i utkanten 
av Nödinge. Anläggningen 
består av välpreparerade 
grönytor och ett klubbhus, 
som inrymmer café och ett 
stort samlingsrum.

– Vi kommer att ha en 
städdag den 18 april. Då 
hoppas vi att så många med-
lemmar som möjligt kommer 
hit för att ge ett handtag. Det 
är den stora vårfixardagen 

då området ska göras i ord-
ning inför säsongens olika 
aktiviteter, säger Anna-Lena 
Svensson, som i likhet med 
Pia Mikkelsen sitter med i 
Ale BK:s utbildningskom-
mitté.

Vid årsmötet som hölls 
nyligen röstades fem nya 
namn in i huvudstyrelsen. 
Elin Carlsson valdes till ny 
ordförande efter att ha suttit 
som ledamot i ett år.

– Det är positivt att det 
kommer in nya krafter i sty-
relsen, aktiva medlemmar 
med friska och fräscha idéer, 
säger Anna-Lena.

Ale BK är kommunens 
enda brukshundsklubb. 
Verksamheten syftar till att 
erbjuda kurser, hela spektru-
met från valp till fullvuxna 
hundar. Utöver föreningens 
egna instruktörer finns också 
ett upprättat samarbete med 
Monica Henriksson, en 
kompletterande resurs med 
lång erfarenhet. Monica 
sköter också kompetensut-
vecklingen av föreningsin-
struktörerna.

– Jag jobbar mycket med 
hundar som har särskilda 
behov. Det kan exempel-
vis vara hundar som har en 
rädsla för något eller som 
visar en ökad hanhundsag-
gressivitet, förklarar Monica.

– Har man en hund så 
ska den fungera i samhället. 
Hundhållningen är oerhört 
viktig. Här har vi som hundä-
gare ett ansvar och det vill vi 
trycka på. 

Utöver det digra kursut-
budet utgör tävlingssektio-
nen också en betydande del 
i Ale BK:s organisation. Det 
handlar om allt från spårtäv-
ling och lydnadstävling till 
rallylydnadstävling.

– Vi har många med-
lemmar som vill tävla och 
utvecklas tillsammans med 
sin hund. Den möjligheten 
vill vi kunna erbjuda, avslutar 
Anna-Lena Svensson.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Pia Mikkelsen, Monica Henriksson och Anna-Lena Svensson i Ale Brukshundsklubb, här 
tillsammans med jyckarna Bellman och Ceder, ser fram emot en ny säsong vid föreningens 
fi na anläggning i Lindåsen.

– Kurser och tävlingar står på programmet

Ale BK rustar 
för säsongen

50-70%
PÅ ALLT

STOR
KONKURS-

UTFÖRSÄLJNIG 

Kläder -dam, -herr. 

Provkollektioner - Märkeskläder 

Axumhuset/Apoteket -baksidan
ÖPPETTIDER: 

OBS! Öppet 
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www.bat t reb i l . se

Bättre BilAuktoriserad återförsäljare av 
nya person- & transportbilar

FRI LÅNEBIL VID BOKAD SERVICE

GÖR-DET-SJÄLV-TVÄTT

RÄNTEFRI AVBETALNING I BIL- & DÄCKVERKSTAD

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

– Jämför alltid med oss!
DAGS ATT BYTA DÄCKDAGS ATT BYTA DÄCK

Ale Bostäder | 0705-44 80 55

UTHYRES
HYRESLEDIG 1:A ÄLVÄNGEN, CENTRALT

1 rum med kökspentry. Cirka 50 m2. 
Kr 4.000/mån. Omgående tillträde. 
Göteborgsvägen, nära pendeln. 

ÄLVÄNGEN. Catrine 
Stenborg och Annica 
Abrahamsson Laxman 
huserar numera under 
samma tak.

I fastigheten tillhö-
rande Paridons Måleri 
återfi nns Älvdalens 
Harmoni & Hälsa.

Catrine hjälper klien-
terna med sin livsstil 
medan Annica ser till 
att få ordning på föt-
terna.

Catrine Stenborg är utbildad 
friskvårdsterapeut och har 
drivit egen rörelse sedan sex 
år tillbaka. Målgruppen är 
män och kvinnor i alla åldrar.

– Vi är så präglade av 
samhället idag, hur vi ska 
vara och hur vi ska se ut, att 
många människor ställer 
sig frågan: Vem är jag? Jag 
möter väldigt många som har 
svårt att hitta sin livsstil. De 
är rädda för att göra fel och 
bli dömda – bedömda! 

– Samhället består av 
stress. Vi upplever en oro 

som kan ha med relationer 
eller ekonomi att göra. Lägg 
därtill den belastning som 
kroppen utsätts för i form av 
strålning, miljögifter, snabb-
mat och så vidare. Det är inte 
konstigt att kroppen hamnar 
i obalans. Istället för att bli av 
med energi måste vi stärka 
våra resurser, säger Catrine 
Stenborg.

Hur ska det gå till?
– Genom att gå till botten 

med våra fem grundstenar, 
som i tur och ordning är: 
Tanken, andning, vatten, 
näring och motion. Det är 
ingen idé att motionera om 
vi inte har de andra grund-
stenarna på plats. Det skulle 
vara som att bygga ett hus 
utan grund.

Catrine Stenborg arrang-
erar föreläsningar om hur vi 
människor kan stärka våra 
resurser och hon erbjuder 
coaching för en bättre själv-
känsla. 

– För individen handlar 
det om att få uppleva sina 
drömmar och mål, om att 

växa som människa.
I lokalen intill har Annica 

Abrahamsson Laxman precis 
installerat sig. Älvdalens Fot-
vårdsclinic är helt nystartat.

– Jag har länge burit på en 
dröm om att starta eget. Att 
det skulle bli inom den här 
branschen var däremot inte 
självklart. Kanske beror det 
på att jag alltid gillat att ta 
hand om människor och att 
få arbeta med kroppen, säger 
Annica som bland annat har 
ett förflutet inom transport 
och missbruksvården.

– Min utbildning var klar i 
november i fjol och sedan har 
det varit lite administrativt 
arbete för att kunna komma 
igång med verksamheten. 
Det ska bli oerhört roligt, 
säger Annica som har titeln 
medicinsk fotvårdare.

– Det innebär att jag får 
göra kirurgiska ingrepp, 
använda skalpell för att 
avlägsna liktornar och så 
vidare.

Att det bara skulle vara 
äldre människor som är i 

behov av fotvård demen-
terar Annica Abrahamsson 
Laxman bestämt.

Catrine Stenborg och Annica Abrahamsson Laxman driver separata rörelser, men under 
gemensamt tak i lokalen tillhörande Paridons Måleri i södra Älvängen.  

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Harmoni från topp till tå

– Det finns många unga 
människor som upplever att 
de har problem med sina 
fötter, en del går snett och 
felbelastar därmed kroppen. 
Genom att avlägsna liktornar 
eller andra förhårdnader kan 
problemen försvinna.

Är du redo att ta emot dina 
första kunder?

– Jag är redan i full gång 
och folk är välkomna att höra 

av sig. Jag erbjuder även 
paraffinbad för händer och 
fötter samt vaxning, avslu-
tar Annica Abrahamsson 
Laxman.

SKEPPLANDA. Kan man 
tävla i att skydda en 
skog?

Svar: ja.
Naturarvets arbete 

för att bevara Iglekärrs 
gammelskog har gått 
vidare till fi nal i en in-
ternationell tävling för 
naturvårdsprojekt.

Av femtio ansökningar är 
insamlingsstiftelsen Natur-
arvets arbete för att bevara 
Iglekärrs gammelskog ett 
av sex projekt som valts ut. 
Det är dessutom det enda 
svenska. 

I prispotten ligger när-
mare 300 000 kronor, som 
skulle bli ett välbehövligt 
bidrag för att komma upp i 

köpesumman om 5,5 mil-
joner kronor som ska vara 
betald innan årets slut. Det 
är en förutsättning för att 
kunna garantera att skogen 
förblir skyddad. 

Tävlingen arrangeras av 
European Outdoor Con-
servation Association 
(EOCA) och avgörs genom 
en omröstning på EOCA:s 
hemsida. Det enda man 
behöver göra för att rösta på 
Iglekärrs gammelskog är att 
gå in och klicka för alternati-
vet på sidan. Då man just nu 
ligger på andra plats behö-
ver man alla röster man kan 
få. Tävlingen pågår fram till 
skärtorsdagen den 18 mars. 

I fall arbetet med alesko-
gen vinner skulle det betyda 
att man sätter kommunen på 

världskartan och uppmärk-
sammar behoven som finns.

Leif Danielsson, ledamot 
i styrelsen för Naturskydds-
föreningen i Ale, menar 
att det finns många skäl att 
bevara skogen i Skepplanda.

– Det finns lite kvar av 
så gammal skog i naturligt 
skick. Nästan all skog idag 
omvandlas från naturlig till 
trädplantage och de blir 
artfattiga. I Iglekärrs gam-
melskog lever omkring 2100 
arter som hotas av utrotning. 

Tidigare har vi lyckats med 
Verleskogen i Risveden och 
nu ska vi kämpa in i det sista 
även med Iglekärr. Gå in och 
rösta till och med torsdag!

JOHANNA ROOS

Skog i behov av skydd. För att rösta på Iglekärrs gammel-
skog går man in och röstar på arrangören EOCA:s hemsida.

– 300 000 kronor kan gå till 
Iglekärrs gammelskog

Aleskog i tävling

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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25%
RABATT

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

PÅ STEKPANNOR 
& KASTRULLER  
Matador, Rotiser, NOH, 
Oden, Steel, Supreme 

BÄST
I TEST

HACKMAN Matador 
- bäst i Icakurirens test! 

Betyg 5 av 5

Gäller t o m 13 april eller så långt lagret räcker

LINDÅSEN. Våren utgör 
startskottet för Ale 
Brukshundsklubbs 
kursutbud.

I förra veckan hölls 
också den första av en 
rad inplanerade med-
lemsträffar.

– Vi är en livaktig 
förening med cirka 130 
medlemmar. I fören-
ingen fi nns många udda 
hundraser och det har 
blivit något av Ale BK:s 
kännetecken, säger 
Pia Mikkelsen, en av de 
verkliga trotjänarna.

Ale Brukshundsklubb har sitt 
säte i Lindåsen, i utkanten 
av Nödinge. Anläggningen 
består av välpreparerade 
grönytor och ett klubbhus, 
som inrymmer café och ett 
stort samlingsrum.

– Vi kommer att ha en 
städdag den 18 april. Då 
hoppas vi att så många med-
lemmar som möjligt kommer 
hit för att ge ett handtag. Det 
är den stora vårfixardagen 

då området ska göras i ord-
ning inför säsongens olika 
aktiviteter, säger Anna-Lena 
Svensson, som i likhet med 
Pia Mikkelsen sitter med i 
Ale BK:s utbildningskom-
mitté.

Vid årsmötet som hölls 
nyligen röstades fem nya 
namn in i huvudstyrelsen. 
Elin Carlsson valdes till ny 
ordförande efter att ha suttit 
som ledamot i ett år.

– Det är positivt att det 
kommer in nya krafter i sty-
relsen, aktiva medlemmar 
med friska och fräscha idéer, 
säger Anna-Lena.

Ale BK är kommunens 
enda brukshundsklubb. 
Verksamheten syftar till att 
erbjuda kurser, hela spektru-
met från valp till fullvuxna 
hundar. Utöver föreningens 
egna instruktörer finns också 
ett upprättat samarbete med 
Monica Henriksson, en 
kompletterande resurs med 
lång erfarenhet. Monica 
sköter också kompetensut-
vecklingen av föreningsin-
struktörerna.

– Jag jobbar mycket med 
hundar som har särskilda 
behov. Det kan exempel-
vis vara hundar som har en 
rädsla för något eller som 
visar en ökad hanhundsag-
gressivitet, förklarar Monica.

– Har man en hund så 
ska den fungera i samhället. 
Hundhållningen är oerhört 
viktig. Här har vi som hundä-
gare ett ansvar och det vill vi 
trycka på. 

Utöver det digra kursut-
budet utgör tävlingssektio-
nen också en betydande del 
i Ale BK:s organisation. Det 
handlar om allt från spårtäv-
ling och lydnadstävling till 
rallylydnadstävling.

– Vi har många med-
lemmar som vill tävla och 
utvecklas tillsammans med 
sin hund. Den möjligheten 
vill vi kunna erbjuda, avslutar 
Anna-Lena Svensson.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Pia Mikkelsen, Monica Henriksson och Anna-Lena Svensson i Ale Brukshundsklubb, här 
tillsammans med jyckarna Bellman och Ceder, ser fram emot en ny säsong vid föreningens 
fi na anläggning i Lindåsen.

– Kurser och tävlingar står på programmet

Ale BK rustar 
för säsongen

50-70%
PÅ ALLT

STOR
KONKURS-

UTFÖRSÄLJNIG 

Kläder -dam, -herr. 

Provkollektioner - Märkeskläder 

Axumhuset/Apoteket -baksidan
ÖPPETTIDER: 

OBS! Öppet 

2013  |   vecka 13  |   nummer 12  |   alekuriren 15

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

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

– Jämför alltid med oss!
DAGS ATT BYTA DÄCKDAGS ATT BYTA DÄCK

Ale Bostäder | 0705-44 80 55

UTHYRES
HYRESLEDIG 1:A ÄLVÄNGEN, CENTRALT

1 rum med kökspentry. Cirka 50 m2. 
Kr 4.000/mån. Omgående tillträde. 
Göteborgsvägen, nära pendeln. 

ÄLVÄNGEN. Catrine 
Stenborg och Annica 
Abrahamsson Laxman 
huserar numera under 
samma tak.

I fastigheten tillhö-
rande Paridons Måleri 
återfi nns Älvdalens 
Harmoni & Hälsa.

Catrine hjälper klien-
terna med sin livsstil 
medan Annica ser till 
att få ordning på föt-
terna.

Catrine Stenborg är utbildad 
friskvårdsterapeut och har 
drivit egen rörelse sedan sex 
år tillbaka. Målgruppen är 
män och kvinnor i alla åldrar.

– Vi är så präglade av 
samhället idag, hur vi ska 
vara och hur vi ska se ut, att 
många människor ställer 
sig frågan: Vem är jag? Jag 
möter väldigt många som har 
svårt att hitta sin livsstil. De 
är rädda för att göra fel och 
bli dömda – bedömda! 

– Samhället består av 
stress. Vi upplever en oro 

som kan ha med relationer 
eller ekonomi att göra. Lägg 
därtill den belastning som 
kroppen utsätts för i form av 
strålning, miljögifter, snabb-
mat och så vidare. Det är inte 
konstigt att kroppen hamnar 
i obalans. Istället för att bli av 
med energi måste vi stärka 
våra resurser, säger Catrine 
Stenborg.

Hur ska det gå till?
– Genom att gå till botten 

med våra fem grundstenar, 
som i tur och ordning är: 
Tanken, andning, vatten, 
näring och motion. Det är 
ingen idé att motionera om 
vi inte har de andra grund-
stenarna på plats. Det skulle 
vara som att bygga ett hus 
utan grund.

Catrine Stenborg arrang-
erar föreläsningar om hur vi 
människor kan stärka våra 
resurser och hon erbjuder 
coaching för en bättre själv-
känsla. 

– För individen handlar 
det om att få uppleva sina 
drömmar och mål, om att 

växa som människa.
I lokalen intill har Annica 

Abrahamsson Laxman precis 
installerat sig. Älvdalens Fot-
vårdsclinic är helt nystartat.

– Jag har länge burit på en 
dröm om att starta eget. Att 
det skulle bli inom den här 
branschen var däremot inte 
självklart. Kanske beror det 
på att jag alltid gillat att ta 
hand om människor och att 
få arbeta med kroppen, säger 
Annica som bland annat har 
ett förflutet inom transport 
och missbruksvården.

– Min utbildning var klar i 
november i fjol och sedan har 
det varit lite administrativt 
arbete för att kunna komma 
igång med verksamheten. 
Det ska bli oerhört roligt, 
säger Annica som har titeln 
medicinsk fotvårdare.

– Det innebär att jag får 
göra kirurgiska ingrepp, 
använda skalpell för att 
avlägsna liktornar och så 
vidare.

Att det bara skulle vara 
äldre människor som är i 

behov av fotvård demen-
terar Annica Abrahamsson 
Laxman bestämt.

Catrine Stenborg och Annica Abrahamsson Laxman driver separata rörelser, men under 
gemensamt tak i lokalen tillhörande Paridons Måleri i södra Älvängen.  

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Harmoni från topp till tå

– Det finns många unga 
människor som upplever att 
de har problem med sina 
fötter, en del går snett och 
felbelastar därmed kroppen. 
Genom att avlägsna liktornar 
eller andra förhårdnader kan 
problemen försvinna.

Är du redo att ta emot dina 
första kunder?

– Jag är redan i full gång 
och folk är välkomna att höra 

av sig. Jag erbjuder även 
paraffinbad för händer och 
fötter samt vaxning, avslu-
tar Annica Abrahamsson 
Laxman.

SKEPPLANDA. Kan man 
tävla i att skydda en 
skog?

Svar: ja.
Naturarvets arbete 

för att bevara Iglekärrs 
gammelskog har gått 
vidare till fi nal i en in-
ternationell tävling för 
naturvårdsprojekt.

Av femtio ansökningar är 
insamlingsstiftelsen Natur-
arvets arbete för att bevara 
Iglekärrs gammelskog ett 
av sex projekt som valts ut. 
Det är dessutom det enda 
svenska. 

I prispotten ligger när-
mare 300 000 kronor, som 
skulle bli ett välbehövligt 
bidrag för att komma upp i 

köpesumman om 5,5 mil-
joner kronor som ska vara 
betald innan årets slut. Det 
är en förutsättning för att 
kunna garantera att skogen 
förblir skyddad. 

Tävlingen arrangeras av 
European Outdoor Con-
servation Association 
(EOCA) och avgörs genom 
en omröstning på EOCA:s 
hemsida. Det enda man 
behöver göra för att rösta på 
Iglekärrs gammelskog är att 
gå in och klicka för alternati-
vet på sidan. Då man just nu 
ligger på andra plats behö-
ver man alla röster man kan 
få. Tävlingen pågår fram till 
skärtorsdagen den 18 mars. 

I fall arbetet med alesko-
gen vinner skulle det betyda 
att man sätter kommunen på 

världskartan och uppmärk-
sammar behoven som finns.

Leif Danielsson, ledamot 
i styrelsen för Naturskydds-
föreningen i Ale, menar 
att det finns många skäl att 
bevara skogen i Skepplanda.

– Det finns lite kvar av 
så gammal skog i naturligt 
skick. Nästan all skog idag 
omvandlas från naturlig till 
trädplantage och de blir 
artfattiga. I Iglekärrs gam-
melskog lever omkring 2100 
arter som hotas av utrotning. 

Tidigare har vi lyckats med 
Verleskogen i Risveden och 
nu ska vi kämpa in i det sista 
även med Iglekärr. Gå in och 
rösta till och med torsdag!

JOHANNA ROOS

Skog i behov av skydd. För att rösta på Iglekärrs gammel-
skog går man in och röstar på arrangören EOCA:s hemsida.

– 300 000 kronor kan gå till 
Iglekärrs gammelskog

Aleskog i tävling

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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ÄLVÄNGEN. Äggröra, 
rödbets- och pestosill, 
saffransknäcke och 
citronmousse med 
maräng. 

Älvängenbon Thea 
Pålsson har receptet 
för en lyckad påsk.

– Man kommer långt 
med enkla råvaror och 
färgglad dukning.

Snart är den här, den färg-
sprakande, lekfulla och 
framför allt smakrika påsken.

Nu vill vi njuta av enkla 
smårätter och fräscha 
smaker.

Thea Pålssons passion 
för matlagning resulterar i 
ett enastående påskbord där 
enkelhet och fantasi är led-
orden. 

Hon är utbildad kock, 
men just nu mammaledig 
med sonen Noel, 6 månader. 

– Jag försöker att välja 
rätter som man kan göra fär-
digt i förväg. När gästerna 
väl kommer ska inte maten 
vara i fokus utan då ska man 
passa på att umgås. 

På det blåmålade köks-
bordet i familjens bostad 
i Älvängen står en hel rad 
godsaker uppdukade. 

Det hembakta saffrans-
knäckebrödet passar utmärkt 
till äggröran gjord på majon-
näs, creme fraiche ägg, 
hackad bladspenat, rädisor 
och grovkornig senap.

– Äggröran är min brors 
specialitet och kallas därför 
för ”Onkel Emils”.

Annorlunda sill
Själva upplägget av maten 
får ska inte underskattas och 
hellre att man tokar till det 
med olika färger på faten än 
lägger allt på likadana tallri-
kar, menar Thea.

– Det är kul för barnen 

med många olika smårät-
ter som de kan springa och 
hämta, lammfärsbollar till 
exempel. Vill man ha lite 
mildare smak kan man dryga 
ut lammfärsen med lite nöt-
färs och så brukar jag även 
krydda med rosmarin. 

Sill hör påsken till och 
hon har valt att göra två 
olika – pestosill och rödbets-
sill. Även citronmarinerad 
gravad lax är en given favo-
rit, som gifter sig fint med 

en vinegrette med rosmarin, 
vitlök och citron bra. 

Istället för vanlig kokt 
potatis har Thea valt att göra 
ett slags potatismos med 
stora bitar.

– Jag kokar upp färskpo-
tatis och värmer upp riktigt 
smör tillsammans med mjölk 
och flingsalt med dill. Det 
blir något utöver det vanliga, 
men som samtidigt är enkelt 
att göra. 

Desserten på Theas 

påskbord är en fluffig gul 
historia, precis som det ska 
vara. Citronmousse med lite 
saffran på en bädd av kros-
sad maräng blir en perfekt 
avrundning på middagen.

– Efter en mättsam påsk-
buffé vill man ha en lätt efte-
rätt med frisk smak. Den är 
också otroligt enkel att göra. 
Man vispar upp grädde med 

florsocker, smälter gelatin-
blad i citronjuice och blan-
dar ihop allt. Sedan krossar 
man bara färdiga maränger, 
lägger dem i botten och på 
med moussen som garneras 
med lite saffran och en mar-
sipankyckling. 

RIDSKOLAN FÖR VUXNA OCH UNGA MED HÖGA KRAV PÅ KVALITET

Öpp et hus!

Välkomna!

FREDAG 29 MARS

Prova på hoppning eller 
dressyr för Annika!

Vi fi nns på Hamnens Gård, Älvängen Mer information och vägbeskrivning på www.k-ridcenter.se

K
RIDCENTER

Presentkort
Bland besökarna på vårt öppet 

hus kommer vi att lotta ut ett 

presentkort på ett ridläger!

Träna för
Ann ika Teibl!

Lena Karlsson
0705-18 17 77

Annika Teibl
0709-81 77 11

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Thea Pålsson låter 
kreativiteten fl öda

Dukat för påsk

Thea Pålsson satsar på enkla råvaror och färgglad dukning.

Hembakat saffransknäcke med egen äggröra.

Citronmousse med maräng.

Lammfärsbollar med rosmarin på spett.
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ÄLVÄNGEN. Äggröra, 
rödbets- och pestosill, 
saffransknäcke och 
citronmousse med 
maräng. 

Älvängenbon Thea 
Pålsson har receptet 
för en lyckad påsk.

– Man kommer långt 
med enkla råvaror och 
färgglad dukning.

Snart är den här, den färg-
sprakande, lekfulla och 
framför allt smakrika påsken.

Nu vill vi njuta av enkla 
smårätter och fräscha 
smaker.

Thea Pålssons passion 
för matlagning resulterar i 
ett enastående påskbord där 
enkelhet och fantasi är led-
orden. 

Hon är utbildad kock, 
men just nu mammaledig 
med sonen Noel, 6 månader. 

– Jag försöker att välja 
rätter som man kan göra fär-
digt i förväg. När gästerna 
väl kommer ska inte maten 
vara i fokus utan då ska man 
passa på att umgås. 

På det blåmålade köks-
bordet i familjens bostad 
i Älvängen står en hel rad 
godsaker uppdukade. 

Det hembakta saffrans-
knäckebrödet passar utmärkt 
till äggröran gjord på majon-
näs, creme fraiche ägg, 
hackad bladspenat, rädisor 
och grovkornig senap.

– Äggröran är min brors 
specialitet och kallas därför 
för ”Onkel Emils”.

Annorlunda sill
Själva upplägget av maten 
får ska inte underskattas och 
hellre att man tokar till det 
med olika färger på faten än 
lägger allt på likadana tallri-
kar, menar Thea.

– Det är kul för barnen 

med många olika smårät-
ter som de kan springa och 
hämta, lammfärsbollar till 
exempel. Vill man ha lite 
mildare smak kan man dryga 
ut lammfärsen med lite nöt-
färs och så brukar jag även 
krydda med rosmarin. 

Sill hör påsken till och 
hon har valt att göra två 
olika – pestosill och rödbets-
sill. Även citronmarinerad 
gravad lax är en given favo-
rit, som gifter sig fint med 

en vinegrette med rosmarin, 
vitlök och citron bra. 

Istället för vanlig kokt 
potatis har Thea valt att göra 
ett slags potatismos med 
stora bitar.

– Jag kokar upp färskpo-
tatis och värmer upp riktigt 
smör tillsammans med mjölk 
och flingsalt med dill. Det 
blir något utöver det vanliga, 
men som samtidigt är enkelt 
att göra. 

Desserten på Theas 

påskbord är en fluffig gul 
historia, precis som det ska 
vara. Citronmousse med lite 
saffran på en bädd av kros-
sad maräng blir en perfekt 
avrundning på middagen.

– Efter en mättsam påsk-
buffé vill man ha en lätt efte-
rätt med frisk smak. Den är 
också otroligt enkel att göra. 
Man vispar upp grädde med 

florsocker, smälter gelatin-
blad i citronjuice och blan-
dar ihop allt. Sedan krossar 
man bara färdiga maränger, 
lägger dem i botten och på 
med moussen som garneras 
med lite saffran och en mar-
sipankyckling. 

RIDSKOLAN FÖR VUXNA OCH UNGA MED HÖGA KRAV PÅ KVALITET

Öpp et hus!

Välkomna!

FREDAG 29 MARS

Prova på hoppning eller 
dressyr för Annika!

Vi fi nns på Hamnens Gård, Älvängen Mer information och vägbeskrivning på www.k-ridcenter.se

K
RIDCENTER

Presentkort
Bland besökarna på vårt öppet 

hus kommer vi att lotta ut ett 

presentkort på ett ridläger!

Träna för
Ann ika Teibl!

Lena Karlsson
0705-18 17 77

Annika Teibl
0709-81 77 11

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Thea Pålsson låter 
kreativiteten fl öda

Dukat för påsk

Thea Pålsson satsar på enkla råvaror och färgglad dukning.

Hembakat saffransknäcke med egen äggröra.

Citronmousse med maräng.

Lammfärsbollar med rosmarin på spett.
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Den 10 april gör sju tjejer 
och fem killar, alla under 23 
år, upp om titeln Sveriges 
bästa unga bagare vid en fem 
timmar lång bakningstävling 
på Ester Mosessons gymna-
sium i Göteborg. Varje täv-
lande ska från grunden och 
efter egna recept baka fransk-
brödsbullar, vetebrödsbullar, 
wienerbröd, matbröd samt 
ett dekorbröd eller en tårta. 
En av finalisterna är Caro-
lina Karlsson som till vardags 
arbetar i bageriet på Ica Maxi 
Kungälv.

– Jag har alltid gillat att 
tävla och anmälde mig frivil-
ligt till tävlingen. Jag läste på 
Ester Mosessons gymnasium 
och bad mina lärare vitsorda 
mig. Det är en stor ära att få 
vara med bland de tolv främ-
sta unga bagarna. Nu är det 
hårdträning som gäller fram 
till finalen, säger hon.

Tävlingen ställer krav på 
breda kunskaper, men det är 

detaljerna som kommer att 
avgöra och dessa vet Carolina 
hur hon ska krydda.

– Jag filar på recepten och 
testar mig fram hela tiden, 
men min filosofi är att baka 
med kärlek. Det märks på 
bakverken. Jag älskar mitt 
arbete och har bakat sedan 
jag var liten. Det bästa med 
jobbet är kreativiteten. Det är 
ett gediget hantverk, menar 
hon.

Bra balans
Hon gör ingen hemlighet av 
att hennes specialitet är wie-
nerbröd.

– De är jag verkligen nöjd 
med. Jag har hittat en bra 
balans mellan det frasiga och 
saftiga, säger Carolina stolt.

Bagaryrket har som bekant 
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ställs det till exempel krav på 
att vara morgonpigg, något 
Carolina har lärt sig att leva 
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– Det var jobbigt i början, 
men numera tycker jag det är 
positivt. Att komma upp på 
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Arrangemanget avgörs på 
Ester Mosessons gymnasium. 
Bakverken ställs sedan ut i 
Nordstan där en jury bedö-
mer kreativitet, färg, smak 
och form.
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Bagare i 23 år och det är gläd-
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sätter bidra till att höja kom-
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schen. Genom att ställa upp 
i tävlingen utvecklar de unga 
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kreativitet och sina tekniska 
skickligheter, de får även 
viktig tävlingserfarenhet för 
framtiden. I år har vi ett starkt 
startfält av unga förmågor, det 
kommer bli en nervkittlande 
final, säger Martin Lundell, 
vd för branschorganisationen 
Sveriges bagare & konditorer 
som är huvudarrangör av SM 
Unga Bagare. 

Carolina Karlsson från Älvängen är uttagen till fi nal och 
kämpar om titeln Sveriges bästa unga bagare.

BAGARSON

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Carolina Karlsson från Älvängen kan bli årets unga bagare

Vill vinna SM med
frasiga wienerbröd

CAROLINA KARLSSON

Ålder: 22
Bor: Älvängen
Yrke: Bagare på ICA Maxi i Kungälv
Specialitet: Wienerbröd.
Äter jag helst till kaffet: ”Wie-
nerbröd, gärna mina egna”.
Yrkesdröm: ”Att få driva mitt eget 
hembageri”.
Det bästa med bagaryrket: 
”Kreativiteten och att få jobba 
med händerna”.
Carolinas tips för att lyckas 
med bakningen: 1. Bearbeta 
degen länge, så blir degen smidig, 
smakar mer och jäser fortare. 2. 
Använd alltid Vetemjöl Special 
till både bröd och bullar. 3. Ha 
tålamod när du bakar. Att göra ett 
gott, saftigt bröd kräver mycket 
mer än bara slänga ihop snabba 
ingredienser. Baka med kärlek, så 
kan du inte misslyckas!

OM SM UNGA BAGARE 

SM Unga Bagare syftar till att kora 
Sveriges bästa unga bagare. För 
att få delta måste man arbeta 
eller utbilda sig inom bageri- och 
konditoribranschen och inte ha 
fyllt 23 år före den 1 juli 2012. Ettan 
till fyran i SM Unga Bagare bildar 
Svenska Juniorbagarlandslaget 
som tävlar för Sverige under 
EM Unga Bagare. Tävlingen har 
arrangerats sedan 1990 av 
Sveriges bagare & konditorer. 
Medarrangörer är Nord Mills, KåKå, 
Sveba-Dahlen och Ester Mosessons 
gymnasium i Göteborg. 

ÄLVÄNGEN. Carolina Karlsson, 22, från Älvängen 
är en av tolv fi nalister i SM för Unga bagare.

Med bland annat frasiga wienerbröd hoppas hon 
kunna övertyga juryn.

– Jag är en vinnare ändå! Bara att få vara med 
är ett stort bevis, säger hon.

GLAD PÅSK!

TRÄNING 
FÖR ALLA!

VÄLKOMMEN TILL VÅR GOA KLUBB!

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

VIKTCENTER

W
W
W
.S
PO

RT
LI
FE
.S
E

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

PASSA PÅ NU!
ALLA AKTIVITETER

299KR/MÅN

GÄLLER PÅ 3 KLUBBAR I ALE

Riktpris 550kr

BONUSPAKET INGÅR Värde 2306kr

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

SISTA 

CHANSEN!



Glad
påsk!

I delikatessen

BASTURÖKT SKINKA
Färskvaruhuset.
Jfr pris 200:00/kg.

/hg

VINMARINERAD
ROSTBIFF
Bröderna Nilsson.
Jfr pris 200:00/kg.

/hg

Madde Fjellström

PÅSKSKINKA
Jacobsdahls.
Senapsgriljerad.
Jfr pris 199:50/kg.

/hg

KÖRSBÄRSTOMATER 
I ASK

ICA. Spanien, Marocko. 250 g. 
Klass 1.

Jfr pris 40:00/kg.

/st

FÄRSKPOTATIS
ICA. Israel, Egypten. 900 g. Klass 1.

Jfr pris 11:11/kg.

/st

LAMMSTEK
Flodins. Ursprung Nya Zeeland. 

Ca 1300 g. Benfri.
Finns laddat på ditt ICA Kort.

/kg
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- så långt lagret räcker...
Att lägga i påskägget!

ALADDIN/PARADIS
Marabou. 500 g.
Jfr pris 79:80/kg.

/st

Gäller v 13 • 25/3–1/4

HEMMAGJORDA
DESSERTER

Kvantum köket.

/st

Gilla oss på 
Facebook

Ale Torg

Grattis!
Här handlar du i en
Svanmärkt butik!

Öppet alla dagar 7–23
Även vår manuella delikatess

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

Nu säljer vi recept-
fria läkemedel i 
butiken!

Beställ tårtan/
festfatet hos oss

Telefon: 0303-97504

Nu fi nns vi 
på facebook,

Gilla oss och ta 
del av fi na 

erbjudanden.

Gör det lätt för dig!

GOTT & BLANDAT
Malaco. 210 g.
Jfr pris 47:61/kg.

/st

GODIS
Salta/sura/söta.
ICA. 170–180 g.
Jfr pris 58:82–55:55/kg.

/st



SURTE. Det är en dröm 
som har gått i uppfyl-
lelse för surtesonen 
Christer Köpman. 

Efter fl era års betän-
ketid vågade han till 
slut ta steget och köpa 
”kinesen”. 

– Surteborna ska bli 
stolta när de kommer 
in i restaurangen.

Den 1 mars fick han nyck-
larna. Knappt en månad 
senare är restauranglokalen 
på hörnet i Surte centrum 
inte i närheten av vad den har 
varit. Mörkt och murrigt har 
blivit ljusblått och fräscht. 

Tillsammans med sina för-
äldrar Östen och Ulla samt 
många hjälpsamma vänner 
och bekanta har Christer 
Köpman arbetat hårt från 
morgon till kväll för att hinna 
klart till invigningen den 6 
april. 

– Många tycker nog att jag 
är helt knäpp, men jag har 
sagt i många år att en dag ska 
jag köpa ”kinesen” och öppna 
en egen restaurang. När jag 
äntligen fick tillfälle var det 

inget att tveka på. Nu kör jag.
Konceptet är en stor flört 

till bygden och Surte glasbruk 
och tanken är att historien 
ska leva vidare inne på restau-
rangen. 

– Jag är själv född och upp-
vuxen i Surte och jag vill att 
surteborna ska känna stolthet 
när de kommer hit. Ovanför 
bardisken har jag ett par glas-
skåp där jag tänkt att de lokala 
föreningarna ska få skylta, 
men det är först till kvarn som 
gäller…

Christer har själv arbe-

tat som kock i 15 år och har 
många idéer om upplägget på 
menyn.

Han avslöjar att luncherna 
till stor del kommer att bestå 
av svensk husmanskost medan 
det på kvällarna går mer åt à 
la carte. 

– Jag vill att det ska hända 
mycket roligt här på kväl-
larna och försöker att få hit 
en trubadur som kan spela 
någon gång i månaden. After 
works och quiz-kvällar är 
också något jag tänkt på och 
förslag på quiz, gärna med 

Ale-anknytning, tas tacksamt 
emot.

På baksidan av menyerna 
kommer man att kunna läsa 

om hur Surte hytta kom till 
och det är en ödmjuk nybliven 
krögare som berättar om hur 
en dröm gick i uppfyllelse. 
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Nu utökar vi vårt redan tidigare välfyllda trygghets- 
paket med 10 års garanti på varmvattenberedaren*.  
Läs mer på thermia.se.

NYHET! 
ÄNNU TRYGGARE VÄRMEPUMPAR.

*Gäller Thermias alla villavärmepumpar med enkelmantlad varmvattenberedare,  
  producerade fr.o.m. februari 2013.

www.ifo.se

Ifö Sign WC-stol
Sveriges mest sålda WC-stol

Ifö Sign WC-stol 6860 med mjukstängande 
hårdsits. WC-stolen är behandlad med Ifö Clean, 
vår nya rengöringsvänliga glasyr. 
Med Fresh WC - spolning med doft, som även 
underlättar rengöringen.

INSTALLERAT & KLART 

3495:- 
EFTER UTNYTTJAT ROTAVDRAG

INSTALLERAT & KLART 

2195:- 
EFTER UTNYTTJAT ROTAVDRAG

Nautic köksblandare
med hög pip & 
diskmaskinsanslutning

Minst 

20%
rabatt 

på allt 
från IFÖ

Snart färdigt. Christer Köpman (t.h) har tillsammans med 
pappa Östen och mamma Ulla samt många hjälpsamma vän-
ner och bekanta slitit hårt för att hinna klart till invigningen. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Restaurangen Köpmans hytta öppnar i april

Surte-pôjk har tagit över

Surte-pôjk. Christer Köpman har i många år velat köpa restaurangen Golden river i Surte och 
det är en dröm som går i uppfyllelse när han nu öppnar Köpmans hytta. 

ALAFORS. Den tunga busstrafi ken 
på Ledetvägen genom Alafors 
oroar många. Sverigedemo-
kraten Börje Ohlsson har i en 
motion begärt vägbulor och att 
mindre bussar ersätter.
Ale kommun hoppas att elbussar 
ska vara lösningen i framtiden.

Efter två och ett halvt år fi ck Börje 
Ohlsson (SD) i måndags sin motion 
besvarad. Hans förslag om att 
stoppa den tunga busstrafi ken ge-
nom Alafors och endast låta denna 

gå längs Alingsåsvägen vann inget 
omedelbart gehör, däremot delar 
sektor samhällsbyggnad åsikten 
om att trafi ken är ett bekymmer 
särskilt med hänsyn till skolbarnen. 

Ale kommun har tillsammans 
med Västtrafi k verkat för en 
tätortsnära busstrafi k till pendel-
tåget och tanken var att införa 
mindre bussar. Tyvärr meddelade 

Västtrafi k i juni 2012 att det inte 
fanns ekonomi för att införa detta 
till 2013.

Ale kommun kommer dock 
att fortsätta påtala önskemålet 

om mindre matarbussar och 
förhoppningen är att elbussprojek-
tet i Älvängen blir lyckosamt, då 
kan detta vara lösningen även för 
Alafors i framtiden.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Elbuss kan vara lösningen även för Alafors?



SURTE. Det är en dröm 
som har gått i uppfyl-
lelse för surtesonen 
Christer Köpman. 

Efter fl era års betän-
ketid vågade han till 
slut ta steget och köpa 
”kinesen”. 

– Surteborna ska bli 
stolta när de kommer 
in i restaurangen.

Den 1 mars fick han nyck-
larna. Knappt en månad 
senare är restauranglokalen 
på hörnet i Surte centrum 
inte i närheten av vad den har 
varit. Mörkt och murrigt har 
blivit ljusblått och fräscht. 

Tillsammans med sina för-
äldrar Östen och Ulla samt 
många hjälpsamma vänner 
och bekanta har Christer 
Köpman arbetat hårt från 
morgon till kväll för att hinna 
klart till invigningen den 6 
april. 

– Många tycker nog att jag 
är helt knäpp, men jag har 
sagt i många år att en dag ska 
jag köpa ”kinesen” och öppna 
en egen restaurang. När jag 
äntligen fick tillfälle var det 

inget att tveka på. Nu kör jag.
Konceptet är en stor flört 

till bygden och Surte glasbruk 
och tanken är att historien 
ska leva vidare inne på restau-
rangen. 

– Jag är själv född och upp-
vuxen i Surte och jag vill att 
surteborna ska känna stolthet 
när de kommer hit. Ovanför 
bardisken har jag ett par glas-
skåp där jag tänkt att de lokala 
föreningarna ska få skylta, 
men det är först till kvarn som 
gäller…

Christer har själv arbe-

tat som kock i 15 år och har 
många idéer om upplägget på 
menyn.

Han avslöjar att luncherna 
till stor del kommer att bestå 
av svensk husmanskost medan 
det på kvällarna går mer åt à 
la carte. 

– Jag vill att det ska hända 
mycket roligt här på kväl-
larna och försöker att få hit 
en trubadur som kan spela 
någon gång i månaden. After 
works och quiz-kvällar är 
också något jag tänkt på och 
förslag på quiz, gärna med 

Ale-anknytning, tas tacksamt 
emot.

På baksidan av menyerna 
kommer man att kunna läsa 

om hur Surte hytta kom till 
och det är en ödmjuk nybliven 
krögare som berättar om hur 
en dröm gick i uppfyllelse. 

alekuriren  |   nummer 12  |   vecka 13  |   201320

Månd-torsd 09-18
Fredag 09-16

Lunchstängt 12-13

Nu utökar vi vårt redan tidigare välfyllda trygghets- 
paket med 10 års garanti på varmvattenberedaren*.  
Läs mer på thermia.se.

NYHET! 
ÄNNU TRYGGARE VÄRMEPUMPAR.

*Gäller Thermias alla villavärmepumpar med enkelmantlad varmvattenberedare,  
  producerade fr.o.m. februari 2013.

www.ifo.se

Ifö Sign WC-stol
Sveriges mest sålda WC-stol

Ifö Sign WC-stol 6860 med mjukstängande 
hårdsits. WC-stolen är behandlad med Ifö Clean, 
vår nya rengöringsvänliga glasyr. 
Med Fresh WC - spolning med doft, som även 
underlättar rengöringen.

INSTALLERAT & KLART 

3495:- 
EFTER UTNYTTJAT ROTAVDRAG

INSTALLERAT & KLART 

2195:- 
EFTER UTNYTTJAT ROTAVDRAG

Nautic köksblandare
med hög pip & 
diskmaskinsanslutning

Minst 

20%
rabatt 

på allt 
från IFÖ

Snart färdigt. Christer Köpman (t.h) har tillsammans med 
pappa Östen och mamma Ulla samt många hjälpsamma vän-
ner och bekanta slitit hårt för att hinna klart till invigningen. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Restaurangen Köpmans hytta öppnar i april

Surte-pôjk har tagit över

Surte-pôjk. Christer Köpman har i många år velat köpa restaurangen Golden river i Surte och 
det är en dröm som går i uppfyllelse när han nu öppnar Köpmans hytta. 

ALAFORS. Den tunga busstrafi ken 
på Ledetvägen genom Alafors 
oroar många. Sverigedemo-
kraten Börje Ohlsson har i en 
motion begärt vägbulor och att 
mindre bussar ersätter.
Ale kommun hoppas att elbussar 
ska vara lösningen i framtiden.

Efter två och ett halvt år fi ck Börje 
Ohlsson (SD) i måndags sin motion 
besvarad. Hans förslag om att 
stoppa den tunga busstrafi ken ge-
nom Alafors och endast låta denna 

gå längs Alingsåsvägen vann inget 
omedelbart gehör, däremot delar 
sektor samhällsbyggnad åsikten 
om att trafi ken är ett bekymmer 
särskilt med hänsyn till skolbarnen. 

Ale kommun har tillsammans 
med Västtrafi k verkat för en 
tätortsnära busstrafi k till pendel-
tåget och tanken var att införa 
mindre bussar. Tyvärr meddelade 

Västtrafi k i juni 2012 att det inte 
fanns ekonomi för att införa detta 
till 2013.

Ale kommun kommer dock 
att fortsätta påtala önskemålet 

om mindre matarbussar och 
förhoppningen är att elbussprojek-
tet i Älvängen blir lyckosamt, då 
kan detta vara lösningen även för 
Alafors i framtiden.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Elbuss kan vara lösningen även för Alafors?

Gymnasiegatan 8, tel: 0303-150 00 www.maxikungalv.se
Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel. 

Priserna gäller 25/3–31/3 2013.

Öppet alla dagar

7–22

Storhandla billigt
i Kungälv!

Handla dessa varor
så sparar du

Brorabatt

Spara 9:95 Spara 5:–

SILL
Abba. 210–240 g. Flera olika sorter. 
Jfr pris 41:67–83:33/kg utan spad. 

Max 2 köp/hushåll. Ord pris 16:95/st.

2 för Spara 13:90 Spara 127:80

FÄRSK KYCKLINGFILÉ
Kronfågel. Ca 925 g. 

Max 2 köp/hushåll. Ord pris 125:–/kg.

/kg

Spara 26:–/kg

LAMMYTTERFILÉ
Flodins Kött. Ursprung Nya Zeeland. 

Ca 500 g. Av lammkött. Ord pris 259:–/kg.

Spara 60:–/kg

GREVÉ-/PRÄST-HERRGÅRDSOST
Allerums. Ca 700 g. 28–35%.
Ord pris 104:00–109:00/kg.

/kg

Spara 20:–/kg

KEX UTVALDA
Göteborgs Kex. 100–200 g. Flera olika sorter. 

Jfr pris 87:50–175:00/kg. Ord pris 18:50–21:95/st.

2 för Spara 8:90

PÅSKPÅSAR
Anthon Berg. 100 g. Flera olika sorter. 

Jfr pris 125:–/kg. Ord pris 14:95/st.

Spara 4:90

KINDERÄGG 1-PACK
Ferrero. 20 g.

Ord pris 7:95/st.

DUBBLA STYCKSAKER
Marabou. 40–60 g. Flera olika sorter. 

Jfr pris 69:44–104:17/kg. Ord pris 5:95/st.

6 för Spara 10:70

FÄRSK FLÄSKFILÉ
Ursprung Danmark. Jfr pris 49:95/kg.
Max 2 köp/hushåll. Ord pris 99:95/kg.

/kg

LAX
Poseidon. 200 g. Rökt/gravad. Jfr pris 99:75/kg. 

Max 2 köp/hushåll. Ord pris 34:95/kg.

/frp

ÄGG 15-PACK
Kronägg. Från frigående höns. Medium. 

Jfr pris 1:33/st. Ord pris 27:95/kg.

/frp

KALKONKÖTTBULLAR/-PRINSKORV
Ingelsta Kalkon. 310–400 g. Jfr pris 74:75–96:45/kg. 

Ord pris 39:95–41:95/frp.

/frp

Spara 12:05

SAREK TUNNBRÖD
Polarbröd. 375 g. Jfr pris 46:67/kg. 

Ord pris 20:50/st.

2 för Spara 6:–

POTATISGRATÄNG
Peka. 2 kg. Kyld. Jfr pris 19:95/kg. 

Ord pris 56:95/st. 

Spara 17:05

KOLIBRIE
Wernersson. 500 g. Jfr pris 50:–/kg.

Ord pris 44:95/st.

/st

Spara 19:95

MATBRÖD
Eget bageri. Gäller ej stenugnsbakat. 

Ord pris 23:95/st.

Spara 21:85

RAKHYVEL SILVERTOUCH MANUAL
Gillette. 1 pack. Ord pris 139:–/st.

Spara 40:–
5 för Spara 39:75

TVÄTTMEDEL
Ariel. Pulver 675 g. Flytande 900 ml. 
Flera olika sorter. Jfr pris 1:–/tvätt. 

Max 1 köp/hushåll. Ord pris 27:95/st.

Registrera dig för självscanning
i vår butik under perioden
27/3–7/4 2013 så får du en värde-
kupong motsvarande 60:– att 
handla för på ICA Maxi Kungälv.*

Med bil tar det från....

Det är alltid nära till 
ICA Maxi Kungälv!

Bohus 8 min
Surte 8 min
Nödinge 10 min

Nol 14 min
Alafors 16 min
Älvängen 21 min

*Gäller endast nya självscanningskunder och mot uppvisande av kupong.

KLIPP UT OCH TA MED KUPONG 

Priserna gäller t o m 31/3 2013.

PÅSKLÄNGD
Eget bageri. 4–5 bitar. Jfr pris 17:25–13:80/bit. 

Ord pris 89:–/st.

/st

Spara 20:–

Spara 50:–/kg

2 för Spara 6:90

2 för

2 för Spara 6:80
4 för

3 valfria

Spara 15:– Spara 8:–

Handla andra varor för minst 

200:– så får du köpa...

ÖL 3,5% 6-PACK
Norrlands Guld. 6 x 50 cl. Jfr pris 13:33/liter. 

Pant tillkommer med 6:–. Max 2 köp/hushåll. 
Ord pris 49:95/st.

CIDER
Herrljunga. 750 ml–1000 ml. Flera olika sorter. 

Jfr pris 10:00–17:54/liter. Pant tillkommer 
med 2:–.Ord pris 12:50/st.

/kg

CHOKLADKULOR 
LINDOR/GULDHARE

Lindt. 100–125 g. Flera olika sorter. 
Jfr pris 196:00–245:00/kg. Ord pris 27:95/st.

/frp

CELSIUS HELT FLAK
Celsius. 24x355 ml. Flera olika sorter. 

Jfr pris 16:63/st. Pant tillkommer med 24:–. 
Ord pris 21:95/st.



MOVO pulver 
200 gram
Ord. pris 269:-  
Nu 249:-

MOVO dubbelpack
2x200 kapslar
Ord. pris 538:- 
Nu 438:-
Spara 100:-

MOVO – NYPON SOM HJÄLPER TILL ATT 
BIBEHÅLLA LEDERNAS RÖRLIGHET

Kosttillskott bör inte ersätta en varierad kost

Erbjudandet gäller t o m 6 april

Gäller kl 11-14
 kr

Alla dagar

Gäller kl 08-11
 kr

Alla dagar

NIKON COOLPIX P520 NIKON D5200+18-55VR

Digitalkamera 
från nikon med ett 
NIKKOR-objektiv 
med otroliga 
24-1 000 mm bränn-
vidd och 
18 megapixel.

Inkl väska Acme 
och minneskort 
8 Gb värde 519:-

Köp till
NIKON SYSTEM BAG CF-EU08
NIKON 16GB SDHC
NIKON WU-1A WIRELESS MOBILE ADAPTER

Bomans Foto
DIN BILDBUTIK

Nytorget • 0303-21 11 51
www.bomansfoto.se

3995:- 7990:-

499:-
Se fl er erbjudanden 

på hemsidan!

Västra Gatan 69, Kungälv • Mån-fre: 10-18, Lör 10-15 Tel: 0303-924 15

MODE
VISNING  
FÖR HENNE  OCH  HONOM
9 APRIL, KL 18.30 I BUTIKEN
Vi visar vårnyheter och vårens 
makeup med Body Shop

Biljettpris 100 kr
Lätt förtäring och dryck ingår
BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER

F.d. Boutique Nilla & Herrcity

1 295.- 1 195.-

Tävla & vinn!
Köp en Daniel Welling-
tonklocka och du kan 

vara med och tävla om  
presentkort från 
MQ på 3 000 kr!

Ale Torg 0303-972 76
Kungälv 0303-106 35

VÄLKOMMEN TILL  
FOREX BANK

Västra gatan 67, Kungälv, tel 0303-21 11 30 
Mån–fre10–18, lör 10–15. www.forex.se

VILA – JACK & JONES - VERO MODA

Ytterbyvägen 6, Kungälv Tel 0303-154 53 www.bekasikungalv.se

Gå in på vår hemsida  
www.bekasikungalv.se och gilla 
vår facebook-sida. Du är då med 
i en utlottning av ett presentkort 
värt 300:-.
Tävlingen gäller t.o.m. 31/3.

Vinn ett  
presentkort 
värt 300:-

Tel. 0303-174 00 • Trädgårdsg. 24, mittemot fiskhandlar’n • Mån-fred 09.30-18.00 (lunchstängt 13-14)

Konktaktlinser månadsvis hem i brevlådan

• Fraktfritt

• Ingen bindningstid

• Månadsvis betalning

• Tillgång till legitimerade optiker

• Regelbundna linskontroller ingår

KUNGÄLV

Gratis linser  
i 2 månader!

Teckna dig för valfria linser i  
LinsBoxen och vi bjuder  
dig på linserna de två  

första månaderna.

Öppe
Öppet i Påsk: 
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Torget 2, 442 31 Kungälv   
0303-109 70, www.farshatt.se

Fördrink, 2-rätters supé och show 
från 695:-/kuvert. Spelas 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 show.

Västra Gatan 66, Kungälv, tel. 0303-181 30   Vard. 10-18, lörd. 10-15
Carola-Butiken

Klipp ut och medtag annons! Gäller t o m 6/4-2013

20% rabatt 
på valfri vara

Välkommen till en personlig underklädesbutikVälkommen till en personlig underklädesbutik

Varmt välkomna att 
möta våren i mysiga, 
trivsamma Kungälv!

affärer, caféer och 
restauranger med 
fantastisk personlig 
service t ill er alla.

Öppett ider i Påsk
Långfredag 11-15
Påskafton 10-15
Annandag Påsk 11-15

På rätt sida 

allt ni behöver! 

Gratis parkering 

med p-skiva

Gilla oss på www.facebook.com/KungalvsCentrumforeningKcis

Södra Gränden 1, KUNGÄLV  Tel. 100 34

Välkommen 

         in!  
 Lena med 
      personal

Skinnskor med 
skinnsula 1099:-
Matchande 
läderbälte 649:-

GUSTAFSSONSoptik
Ytterbyvägen 5, Kungälv, 0303-135 79

www.gustafssonsoptik.se

ettider: Mån-fre 10-18, Lör 10-15
Långfredag 11-15 Påskafton 10-15 Annandag Påsk 11-15
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Vad är det som får 
hundratals människ-
or att vilja ställa sig 

och köa utanför en gammal 
nedlagd fabrikslokal en kylig 
lördagsmorgon? Med un-
dantag från mellandagsrea 
på elektronikprylar är det 
inte senaste modellerna som 
lockar, utan jakten på det 
perfekta loppisfyndet. 

På loppmarknad är allt 
tvärtom. Här är de äldsta 
sakerna dyrast, de yngsta 
besökarna petigast och ett 
par äkta läderstövlar billi-
gare än fikat.

Vetskapen om att det 
någonstans bland röran kan 
finnas en gömd skatt, som 
man dessutom inte behöver 
betala en förmögenhet för, 
är vad som får den där kön 
att växa. 

Jag har en förkärlek till 
loppis – av flera anledningar. 
Inte nog med att man får 
chans att köpa unika prylar 
till ett bra pris, sakerna bär 
också på en historia som 
man inte vet något om. En 
hemlighet. 

Vem har ägt den gamla 
kaffekannan i silver från 
30-talet? I vilket kök har den 
bott? Vad har hänt omkring 
den och hur fick den sina 
repor? Jag skulle kunna hitta 
på många storys kring en 
gammal kaffekanna, var så 
säker.

Att gå omkring i en 
second hand-butik är som 
att resa i tid och rum. Man 
kan nästan känna historiens 
vindar svepa längs gångarna.

Loppistrenden har kanske 
aldrig varit så stor som just 
nu, vilket inte är så kon-
stigt om man tänker efter. 
Strävan efter det unika i ett 
allt mer individualistiskt 
samhälle i kombination med 
ökad miljö-
medvetenhet 
och en släng 
av lågkon-
junktur utgör 
perfekta för-
utsättningar 
för att second 
hand-modet 
ska hålla sig 
kvar. 

Nu är det inte längre bara 
lyxbohemer i Majorna och 
Linné som letar runt bland 
avskavda krukor och urtvät-
tade jeansjackor. De har fått 
konkurrens av Svensson från 
förorten som bestämt sig 
för att låta Ikea-möblerna få 
en lite mer originell retro-
touch. 

För den som varken har 
tid eller lust att på begrän-
sade öppettider rota på 
second hand har lågpris-
varuhusen kommit på den 
briljanta idén att börja sälja 
massproducerade ”fake-

retro-prylar”. Minst lika 
snyggt kan tyckas, men där 
tappar man både den indivi-
dualistiska och miljövänliga 
poängen med det hela. 

När jag växte upp drog 
man gärna skämt om att 
handla på UFF eller Myror-
nas. På den tiden var loppis 
ett andrahandsalternativ, 
om man inte hade råd att 
köpa nytt. Då skulle man 

bara veta 
vad en del 
är beredda 
att betala 
för använda 
saker idag. 
För det finns 
loppis som 
till och med 
jag anser 
gränsar till 

idioti, som när jag förra 
året traskade in i en butik 
på Söder i Stockholm. Vis-
serligen mer antikaffär än 
loppis, men ändå, 400 spänn 
för en gammal bränd lamp-
skärm i röd sammet. Nej 
tack, där går gränsen för 
vad jag är beredd att betala 
för en använd pryl, oavsett 
hur många historier den har 
med sig.

Man kan undra hur retro-
trenden kommer att utveck-
las och om den kommer att 
finnas kvar. Modet ändras, 
liksom våra ekonomiska för-

utsättningar, men ansvaret 
för miljön kommer vi inte 
ifrån. Så om man nu känner 
för att köpa onödiga prylar 
för skojs skull, varför inte 
ibland låta bli att bidra till 
nyproduktionen. Ur den 
aspekten tror och hoppas jag 
att loppisarna är här för att 
stanna.

Kalla mig tant om ni så 
vill. Som sann nostalgiker 
blir jag glad av att bläddra 
bland vinylskivor i plast-
backar, dricka kaffe ur blom-
migt porslin med guldkanter 
och veta om att det fortfa-
rande går att köpa en telefon 
med nummerskiva. 

JOHANNA ROOS

Det var en gång en kaffekanna…
Krönika

Nu är det inte längre 
bara lyxbohemer i 
Majorna och Linné 

som letar runt bland 
avskavda krukor och 

urtvättade jeansjackor. 
Johanna Roos

NYGÅRD. Lödösetraktens 
Hembygdsförening höll 
årsmöte den 16 mars i Ale-
Skövde församlingshem. 
Ordförande Sture 
Johansson hälsade oss 
välkomna och därefter 
hölls en parentation över 
avlidna medlemmar. 
Därefter vidtog sedvanliga 
mötesförhandlingar. Till 
ordförande för mötet valdes 
Kerstin Andersson. Val 
av styrelse och kommittéer 
gjordes.

Ordförande blev Sture 
Johansson, vice ordförande 
Jan Ahlqvist, sekreterare 
Barbro Sandström och 
kassör Marlene Wikström. 
Övriga ledamöter blev 
Royna Andreasson, Bir-
gitta Johansson och Bertil 
Kannerholt med Anne-
Marie Karlsson, Gunilla 
Sjöstedt och Robert 
Olsson som suppleanter. 

Av verksamhetsberät-
telsen framkom att många 
aktiviteter såsom berät-

tarkvällar, växtbytardag, 
våffelkväll, gökotta och 
vår- och höstvandringar i vår 
hembygd förekommit. Verk-
samhetsplanen för år 2013 
framlades med bland annat 
berättarkvällar, vandringar 
vår och höst i vår hembygd, 
växtbytardag 21 maj, gökotta 
9 maj och våffelkväll 18 juni. 
Höstsamkväm kommer att 
hållas i slutet av året.

Dokumentationskom-
mittén har dokumenterat 
det som hänt i bygden samt 
kopierat gamla bilder från 
socknarna i vårt verksam-
hetsområde.

Efter mötesförhandling-
arna blev det risgrynspud-
ding med sylt, kaffe och kaka 
och lottdragning. Därefter 
visade och berättade Birgitta 
Johansson om minnesvärda 
bilder från torp i Tunge 
utifrån studiecirkeln som 
pågått under hösten och 
vintern.

Barbro Sandström

Lödösetraktens Hembygds-
förening höll årsmöte

Tycker du att din
chef är otydlig?
Inte blir det enklare om man börjar hö-
ra lite dåligt. Ring Hörsellinjen 
0771-888000. www.horsellinjen.se Hörselskadades Riksförbund

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

Säkra siff ror 
till fast pris!
Behöver Ert företag hjälp 

med löpande bokföring och 

ekonomiska rutiner?

Svart på Vitt är ekonomibyrån 

som älskar siff ror och att ha 

kontroll på dem.

 Säkra siff ror med andra ord. 

Det erbjuder vi dessutom till 

ett fast pris. 
Självklart har vi andra lösningar 

också, skräddar sydda för dig 

och ditt företag. 

Kontakta någon av oss för att 

ta reda på vad det kostar dig 

och ditt företag.

Christina Otter
0303-24 33 44

Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
E-mail info@svartpavittekonomi.se
www.svartpavittekonomi.se
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Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

CRUZE

* Easy Driving gäller vid köp av en ny Chevrolet Spark, Aveo, Cruze, Captiva, Orlando eller Malibu med 
registreringsdatum fr.o.m 1 april 2012. Lokala avvikelser kan förekomma. 3 års fri service med Easy 
Driving gäller i 3 år eller upp till 4500 mil. Fria hjulskiften gäller vid köp av vinterdäck i samband med 
bilköpet. Priserna gäller t o m 31.3.2013.
Chevrolet Cruze Kombi 1,6 LT. Bränsleförbrukning vid blandad körning 7,9 l/100 km och C02-utsläpp 208 
g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. Mer info på www.chevrolet.se.

Alltid med

3 ÅRS FRI SERVICE, 3 ÅRS VÄGASSISTANS, 3 ÅRS FRIA 
HJULSKIFTEN, 3 ÅRS NYBILSGARANTI, FRI LÅNEBIL VID 
SERVICE OCH DYGNET RUNT SUPPORT!*

CRUZE 1.6 LT, KOMBI
  

NU FR 159.900 KR

AC, RADIO MP3, PARKERINGSASSISTANS, 
ALU-FÄLG FARTHÅLLARE, ELHISSAR FRAM 
OCH BAK M M.VINTERHJUL

INGÅR! ORD 174.900 KR

METALLIC TILLÄGG 5.000 KR

Filaregatan 7, Kungälv, 0303-20 86 00 
Månd–Fred 9–18, Lörd 11–15  

www.kongahallabil.se

– Stort intresse för Kulturskolans prova-på-kväll
Musik för alla smaker
NÖDINGE. Gitarr, piano, 
fi ol, sång, trummor, 
saxofon…

I torsdags ljöd alla 
möjliga toner i Ale 
gymnasium då Kultur-
skolan hade prova-på-
kväll.

Tidigare i veckan 
hade alla grundskolor 
fått besök av peda-
goger och elever som 
presenterade verksam-
heten.

Flera hundra barn och ung-
domar besökte prova-på-
kvällen som fick avsluta 
Kulturskolans årliga special-
vecka för skolorna i Ale. 

Inne i en av musiksalarna 
gick ”Smoke on the water” 
på repeat, men musikerna 
byttes ut på löpande band 
eftersom många ville prova 
på att spela trummor, bas och 
gitarr.

Joel Marmkvist, 9 år från 
Alafors kände sig hemma 
bakom trummorna.

– Jag har ett trumset 
hemma och nu ska jag och 
mina kompisar starta ett 
band. 

Lovisa Hessfelt-Stein, 
10 år från Älvängen testade 
att spela elgitarr, men det var 
inte riktigt hennes grej.

– Innan spelade jag tvär-
flöjt och nu funderar jag på 
att börja spela trummor. 

Med varsin grupp har 
Elinor Emilsson och 
Helene Gustavsson, två 
av Kulturskolans pedago-
ger, besökt alla kommunens 
grundskolor där de presen-
terat verksamheten och även 
låtit elever bjuda på olika 
musikframträdanden. 

Bra koncept
– Det har varit roligt att 
träffa alla skoleleverna och 
det har tidigare visat sig vara 
ett bra koncept för att nå 
ut. Just nu har vi ganska få 
elever i Kulturskolan, vilket 
till stor del beror på att barn-
grupperna minskat, men nu 
hoppas vi på att fler ska söka, 
säger Elinor.

Genom prova-på-kvällen 
ville man även visa att Kul-
turskolan är en levande verk-
samhet som inte bara inklu-
derar sång och musik utan 
även dans, bild och digitalt 
skapande. Därför erbjöds 
man även att testa på bild-
kunskap av olika slag. 

– Det kändes jätteposi-
tivt och roligt att få direkt-
kontakt med eleverna, säger 
Elinor Emilsson.

Joel Marmkvist känner sig 
redan hemma bakom trum-
morna och behövde inte så 
mycket hjälp från Elisabeth 
Nylander, som fanns med 
som stöd för eleverna. 

Sanna Shakhawan, Felicia Green, Tilde Erholtz och Jakob Arnes-
son väntade på att få prova på att sjunga för en sångpedagog. 

Lovisa Hessfelt-Stein fi ck 
hjälp av Bosse Jansson 
att hitta rätt ackord på 
elgitarren.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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Vad är det som får 
hundratals människ-
or att vilja ställa sig 

och köa utanför en gammal 
nedlagd fabrikslokal en kylig 
lördagsmorgon? Med un-
dantag från mellandagsrea 
på elektronikprylar är det 
inte senaste modellerna som 
lockar, utan jakten på det 
perfekta loppisfyndet. 

På loppmarknad är allt 
tvärtom. Här är de äldsta 
sakerna dyrast, de yngsta 
besökarna petigast och ett 
par äkta läderstövlar billi-
gare än fikat.

Vetskapen om att det 
någonstans bland röran kan 
finnas en gömd skatt, som 
man dessutom inte behöver 
betala en förmögenhet för, 
är vad som får den där kön 
att växa. 

Jag har en förkärlek till 
loppis – av flera anledningar. 
Inte nog med att man får 
chans att köpa unika prylar 
till ett bra pris, sakerna bär 
också på en historia som 
man inte vet något om. En 
hemlighet. 

Vem har ägt den gamla 
kaffekannan i silver från 
30-talet? I vilket kök har den 
bott? Vad har hänt omkring 
den och hur fick den sina 
repor? Jag skulle kunna hitta 
på många storys kring en 
gammal kaffekanna, var så 
säker.

Att gå omkring i en 
second hand-butik är som 
att resa i tid och rum. Man 
kan nästan känna historiens 
vindar svepa längs gångarna.

Loppistrenden har kanske 
aldrig varit så stor som just 
nu, vilket inte är så kon-
stigt om man tänker efter. 
Strävan efter det unika i ett 
allt mer individualistiskt 
samhälle i kombination med 
ökad miljö-
medvetenhet 
och en släng 
av lågkon-
junktur utgör 
perfekta för-
utsättningar 
för att second 
hand-modet 
ska hålla sig 
kvar. 

Nu är det inte längre bara 
lyxbohemer i Majorna och 
Linné som letar runt bland 
avskavda krukor och urtvät-
tade jeansjackor. De har fått 
konkurrens av Svensson från 
förorten som bestämt sig 
för att låta Ikea-möblerna få 
en lite mer originell retro-
touch. 

För den som varken har 
tid eller lust att på begrän-
sade öppettider rota på 
second hand har lågpris-
varuhusen kommit på den 
briljanta idén att börja sälja 
massproducerade ”fake-

retro-prylar”. Minst lika 
snyggt kan tyckas, men där 
tappar man både den indivi-
dualistiska och miljövänliga 
poängen med det hela. 

När jag växte upp drog 
man gärna skämt om att 
handla på UFF eller Myror-
nas. På den tiden var loppis 
ett andrahandsalternativ, 
om man inte hade råd att 
köpa nytt. Då skulle man 

bara veta 
vad en del 
är beredda 
att betala 
för använda 
saker idag. 
För det finns 
loppis som 
till och med 
jag anser 
gränsar till 

idioti, som när jag förra 
året traskade in i en butik 
på Söder i Stockholm. Vis-
serligen mer antikaffär än 
loppis, men ändå, 400 spänn 
för en gammal bränd lamp-
skärm i röd sammet. Nej 
tack, där går gränsen för 
vad jag är beredd att betala 
för en använd pryl, oavsett 
hur många historier den har 
med sig.

Man kan undra hur retro-
trenden kommer att utveck-
las och om den kommer att 
finnas kvar. Modet ändras, 
liksom våra ekonomiska för-

utsättningar, men ansvaret 
för miljön kommer vi inte 
ifrån. Så om man nu känner 
för att köpa onödiga prylar 
för skojs skull, varför inte 
ibland låta bli att bidra till 
nyproduktionen. Ur den 
aspekten tror och hoppas jag 
att loppisarna är här för att 
stanna.

Kalla mig tant om ni så 
vill. Som sann nostalgiker 
blir jag glad av att bläddra 
bland vinylskivor i plast-
backar, dricka kaffe ur blom-
migt porslin med guldkanter 
och veta om att det fortfa-
rande går att köpa en telefon 
med nummerskiva. 

JOHANNA ROOS

Det var en gång en kaffekanna…
Krönika

Nu är det inte längre 
bara lyxbohemer i 
Majorna och Linné 

som letar runt bland 
avskavda krukor och 

urtvättade jeansjackor. 
Johanna Roos

NYGÅRD. Lödösetraktens 
Hembygdsförening höll 
årsmöte den 16 mars i Ale-
Skövde församlingshem. 
Ordförande Sture 
Johansson hälsade oss 
välkomna och därefter 
hölls en parentation över 
avlidna medlemmar. 
Därefter vidtog sedvanliga 
mötesförhandlingar. Till 
ordförande för mötet valdes 
Kerstin Andersson. Val 
av styrelse och kommittéer 
gjordes.

Ordförande blev Sture 
Johansson, vice ordförande 
Jan Ahlqvist, sekreterare 
Barbro Sandström och 
kassör Marlene Wikström. 
Övriga ledamöter blev 
Royna Andreasson, Bir-
gitta Johansson och Bertil 
Kannerholt med Anne-
Marie Karlsson, Gunilla 
Sjöstedt och Robert 
Olsson som suppleanter. 

Av verksamhetsberät-
telsen framkom att många 
aktiviteter såsom berät-

tarkvällar, växtbytardag, 
våffelkväll, gökotta och 
vår- och höstvandringar i vår 
hembygd förekommit. Verk-
samhetsplanen för år 2013 
framlades med bland annat 
berättarkvällar, vandringar 
vår och höst i vår hembygd, 
växtbytardag 21 maj, gökotta 
9 maj och våffelkväll 18 juni. 
Höstsamkväm kommer att 
hållas i slutet av året.

Dokumentationskom-
mittén har dokumenterat 
det som hänt i bygden samt 
kopierat gamla bilder från 
socknarna i vårt verksam-
hetsområde.

Efter mötesförhandling-
arna blev det risgrynspud-
ding med sylt, kaffe och kaka 
och lottdragning. Därefter 
visade och berättade Birgitta 
Johansson om minnesvärda 
bilder från torp i Tunge 
utifrån studiecirkeln som 
pågått under hösten och 
vintern.

Barbro Sandström

Lödösetraktens Hembygds-
förening höll årsmöte

Tycker du att din
chef är otydlig?
Inte blir det enklare om man börjar hö-
ra lite dåligt. Ring Hörsellinjen 
0771-888000. www.horsellinjen.se Hörselskadades Riksförbund

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

Säkra siff ror 
till fast pris!
Behöver Ert företag hjälp 

med löpande bokföring och 

ekonomiska rutiner?

Svart på Vitt är ekonomibyrån 

som älskar siff ror och att ha 

kontroll på dem.

 Säkra siff ror med andra ord. 

Det erbjuder vi dessutom till 

ett fast pris. 
Självklart har vi andra lösningar 

också, skräddar sydda för dig 

och ditt företag. 

Kontakta någon av oss för att 

ta reda på vad det kostar dig 

och ditt företag.

Christina Otter
0303-24 33 44

Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
E-mail info@svartpavittekonomi.se
www.svartpavittekonomi.se
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Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

CRUZE

* Easy Driving gäller vid köp av en ny Chevrolet Spark, Aveo, Cruze, Captiva, Orlando eller Malibu med 
registreringsdatum fr.o.m 1 april 2012. Lokala avvikelser kan förekomma. 3 års fri service med Easy 
Driving gäller i 3 år eller upp till 4500 mil. Fria hjulskiften gäller vid köp av vinterdäck i samband med 
bilköpet. Priserna gäller t o m 31.3.2013.
Chevrolet Cruze Kombi 1,6 LT. Bränsleförbrukning vid blandad körning 7,9 l/100 km och C02-utsläpp 208 
g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. Mer info på www.chevrolet.se.

Alltid med

3 ÅRS FRI SERVICE, 3 ÅRS VÄGASSISTANS, 3 ÅRS FRIA 
HJULSKIFTEN, 3 ÅRS NYBILSGARANTI, FRI LÅNEBIL VID 
SERVICE OCH DYGNET RUNT SUPPORT!*

CRUZE 1.6 LT, KOMBI
  

NU FR 159.900 KR

AC, RADIO MP3, PARKERINGSASSISTANS, 
ALU-FÄLG FARTHÅLLARE, ELHISSAR FRAM 
OCH BAK M M.VINTERHJUL

INGÅR! ORD 174.900 KR

METALLIC TILLÄGG 5.000 KR

Filaregatan 7, Kungälv, 0303-20 86 00 
Månd–Fred 9–18, Lörd 11–15  

www.kongahallabil.se

– Stort intresse för Kulturskolans prova-på-kväll
Musik för alla smaker
NÖDINGE. Gitarr, piano, 
fi ol, sång, trummor, 
saxofon…

I torsdags ljöd alla 
möjliga toner i Ale 
gymnasium då Kultur-
skolan hade prova-på-
kväll.

Tidigare i veckan 
hade alla grundskolor 
fått besök av peda-
goger och elever som 
presenterade verksam-
heten.

Flera hundra barn och ung-
domar besökte prova-på-
kvällen som fick avsluta 
Kulturskolans årliga special-
vecka för skolorna i Ale. 

Inne i en av musiksalarna 
gick ”Smoke on the water” 
på repeat, men musikerna 
byttes ut på löpande band 
eftersom många ville prova 
på att spela trummor, bas och 
gitarr.

Joel Marmkvist, 9 år från 
Alafors kände sig hemma 
bakom trummorna.

– Jag har ett trumset 
hemma och nu ska jag och 
mina kompisar starta ett 
band. 

Lovisa Hessfelt-Stein, 
10 år från Älvängen testade 
att spela elgitarr, men det var 
inte riktigt hennes grej.

– Innan spelade jag tvär-
flöjt och nu funderar jag på 
att börja spela trummor. 

Med varsin grupp har 
Elinor Emilsson och 
Helene Gustavsson, två 
av Kulturskolans pedago-
ger, besökt alla kommunens 
grundskolor där de presen-
terat verksamheten och även 
låtit elever bjuda på olika 
musikframträdanden. 

Bra koncept
– Det har varit roligt att 
träffa alla skoleleverna och 
det har tidigare visat sig vara 
ett bra koncept för att nå 
ut. Just nu har vi ganska få 
elever i Kulturskolan, vilket 
till stor del beror på att barn-
grupperna minskat, men nu 
hoppas vi på att fler ska söka, 
säger Elinor.

Genom prova-på-kvällen 
ville man även visa att Kul-
turskolan är en levande verk-
samhet som inte bara inklu-
derar sång och musik utan 
även dans, bild och digitalt 
skapande. Därför erbjöds 
man även att testa på bild-
kunskap av olika slag. 

– Det kändes jätteposi-
tivt och roligt att få direkt-
kontakt med eleverna, säger 
Elinor Emilsson.

Joel Marmkvist känner sig 
redan hemma bakom trum-
morna och behövde inte så 
mycket hjälp från Elisabeth 
Nylander, som fanns med 
som stöd för eleverna. 

Sanna Shakhawan, Felicia Green, Tilde Erholtz och Jakob Arnes-
son väntade på att få prova på att sjunga för en sångpedagog. 

Lovisa Hessfelt-Stein fi ck 
hjälp av Bosse Jansson 
att hitta rätt ackord på 
elgitarren.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se



NÖDINGE. Nödinge Golf-
klubb har förlorat sitt 
nyttjanderätts avtal på 
den tidigare hemmaba-
nan.

I onsdags kallades 
medlemmarna till ett 
informationsmöte med 
Nödinge Golf AB:s 
huvudägare Ulf Run-
marker.

Det blev ett tämli-
gen lugnt möte, men 
den som ville förstå 
vad som hänt blev inte 
klokare.

Nödinge Golf AB har nu 
ansökt om en så kallad 
A1-association hos Svenska 
golfförbundet. Det är inget 
unikt, utan allt fler bolag 
ansluter sig idag direkt och 
inte via föreningar. Den 
enskilde golfaren märker 
ingen direkt skillnad. Däre-
mot försvinner gemenskapen 
i den ideella klubben och 
därmed kanske också en del 
av engagemanget för den 
"egna" hemmabanan. Matts 
Franck, nyanställd inten-
dent för det som nu kommer 
att kallas Backa Säteri Golf, 
underströk dock att de gärna 
ser en fortsatt aktivitet hos de 
tidigare eldsjälarna.

– Vi vill gärna att kommit-
téerna består och den täv-
lingskalender som klubben 
tagit fram för 2013 hoppas vi 
ska gälla. Hur och på vilket 
sätt vi kommer att kunna 
stötta era evenemang kan 
jag inte svara på idag, utan 
det får vi titta på, sa Matts 
Franck och det var besked 
som flertalet medlemmar 
tacksamt mottog.

Ulf Runmarker under-
strök att anläggningen inte 
är lönsam och att det nu 
kommer att ligga fullt fokus 
på att få ekonomi i banan.

– Vi gör en satsning nu. 
Det är därför Matts har 
anställts och uppdraget är 
självklart att öka intäkterna, 
därför behöver vi ha en större 
flexibilitet och möjlighet att 
ta snabba beslut. Vidare är 
det en förutsättning, för att 
hitta externa finansiärer till 
en utbyggnad av banan, att 
inte sitta fast i långa avtal 
med en ideell golfklubb. Jag 
föreslog därför för Nödinge 
Golfklubb att vi skulle teckna 
ett ettårsavtal, men det var 
inte intressant för styrelsen.

Börje Hermansson, kassör 
i Nödinge Golfklubb, upp-
manade medlemmarna 
att besöka årsmötet. Då 

kommer styrelsen att ge en 
fullständig bild av vad som 
hänt och sagts.

– Att kasta skit på varandra 
här ikväll, tror jag inte någon 
tjänar på. Vi har fortfarande 
en golfklubb med god eko-
nomi. Hur den ska leva 

vidare eller avvecklas får ni 
som är medlemmar vara med 
och tycka till om, sa Börje 
Hermansson.

ALAFORS. Det var 
beslutet ingen ville ta, 
men som alla ändå var 
totalt eniga om.

Strax före klockan 21 
måndag 25 mars god-
kände Ale kommunfull-
mäktige att Ale gymna-
sium får avvecklas.

– Vi har inte klarat 
konkurrensen och 
beslutet är ofrånkom-
ligt som situationen är 
idag, men år 2020 ser 
det kanske annorlunda 
ut och då kan det vara 
läge att starta upp 
på nytt i en ny form, 
sa Jarl Karlsson (S) 
som varit med på hela 
resan.

Utbildningsnämndens ord-
förande, Elena Fridfelt (C), 
redogjorde för beslutet och 
nämndens hantering.

– Det är ett väldigt tråkigt 
ärende, men oavsett vilket 
alternativ vi hade valt så 
hade det varit jobbigt. Inget 
kändes bra. Efter många 
samtal med elever har bilden 
klarnat ännu mer. Jag har 
inte träffat någon som har 
valt bort Ale gymnasium, de 
har valt något annat. Efter 
nio år i grundskolan har de 
varit sugna på att se något 
annat, få nya perspektiv. Pen-
deln har inte gjort beslutet 
att välja Göteborg som stu-
dieort svårare.

Peter Ohlsson (S), leda-

mot i Utbildningsnämnden, 
sedan 2007, var också ned-
stämd.

– Det som känns bra är 
att vi har kunnat ta det här 
beslutet i bred politisk enig-
het. Det har skett en när-
mast barrock överetablering 
av antalet gymnasieplatser 
i regionen. Explosionen av 
friskolor och effekten av det 
fria gymnasievalet gick inte 
att förutse. Vi har verkligen 
försökt allt när det gäller 
marknadsföring och mäng-
der av utredningar för att 
komma till rätta med sök-
talet, men idag står vi vid 
vägs ände. Det är självklart 
oerhört tragiskt för de elever 
och personal som berörs, 
menade Ohlsson.

Rose-Marie Fihn (FP) 
ansåg att hon aldrig fattat ett 
tråkigare beslut under sina 
28 i Ale kommunfullmäktige.

Jarl Karlsson som var 
ansvarig nämnds ordförande 
under de första åren påminde 
dock församlingen om att 
skolan också varit en fram-
gång.

Tiderna förändras
– Det har varit ett fantastiskt 
gymnasium, men tiderna 
förändras. Vi jobbade på ett 
föredömligt sätt med kreativ 
pedagogik, demokrati och 
delaktighet. Ale gymnasium 
blev också en mötesplats för 
kultur och sportevenemang. 
Detta får vi vara rädda om.

Sektor Utbildning har nu 
i uppdrag att utreda hur och 
på vilket sätt Kyrkbyskolans 
årskurs 7-9 kan ta plats i Ale 
gymnasium redan till hösten. 
Samtidigt ska Nödingesko-
lan och Kyrkbyskolan total-
renoveras för att sedan fung-
era som F-6-skola.

K o m m u n f u l l m ä k t i g e 
bekräftade också beslutet 
att avbryta projektet om 
att bygga en ny grundskola 
vid Norra Kilandavägen i 
Nödinge. Istället får Utbild-
ningsnämnden i uppdrag att 
utreda behovet av en ny skola 
i Kronogården, Älvängen, 
och hur det arbete som var 
påbörjat i Nödinge kan tas 
tillvara.
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KAKEL & KLINKER 
FRÅN HELA VÄRLDEN PÅ ETT STÄLLE

MÖLNDAL – EKLANDA  

WWW.KONRADSSONS.COM/GBG

TEL 031-86 89 60

ÖPPETTIDER:

Måndag - fredag kl 10.00-18.00 

Lördag kl 10.00-15.00 

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

25 km (Kortvättlen 15 km)

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

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

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

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

Stor husbils-
mmäässssaa ii ppååsskk
Vi bjuder på kaff e/saft och våffl  a!

Besök oss på:

www.prhusbilar.com 
eller Facebook:

www.facebook.com/prhusbilar

ÖPPET:  

från 505.000:- från 560.500:-

I SOLLEBRUNN AB    – VI GÖR HUSBILSKÖPET TILL ETT NÖJE!

Öpppet Låångfrededag, PåPåskdaggen occhh 
Annanndag ppåsk 122-15. PPåskaftfton stäängt.

Hos oss hittar du alltid många fräscha begagnade 
husbilar! Cirka 120 bilar i lager från 110.000:-

3.95% ränta och extra rabatt vid 
renköp under påsken!

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

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62015 
www.bilab.se

Kommunfullmäktige bekräftade 
Ale gymnasiums undergång

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Lugnt möte om golfen i Nödinge

NÖDINGE. Ett samar-
bete som inte fungerar.

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

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

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

I december 2011 sade 
Nödinge Golf AB upp avta-
let som löpte ut 31 december 
2012. Sedan dess har par-
terna haft flera möten för 

fö ök k ö

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

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

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

Nödinge Golf AB har 
nu ansökt om en så kallad 
A1-association till Svenska 
golfförbundet. Det gör att 
de som idag är medlem-
mar i Nödinge Golfklubb 
i å k i i l d

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

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

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

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

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

Ska utvecklas
– Absolut. Banan ska fort-
sätta utvecklas, men jag säger 
inte i vilken takt. Vi tittar 
inte bara på tre nya hål, utan 
målet är 18. Än så länge åter-

å d d l j bb id i

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

Någon öppning för ett 
nytt samarbete mellan 
Nödinge Golfklubb och Ulf 
R k fi i D

lemmar till gagn, säger Börje 
Hermansson.

I samma stund som som 
Nödinge Golfklubb tillkän-
nager för golfförbundet att 
verksamheten inte längre har 

å h b l
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Oviss framtid för Nödinge Golfklubb
– Kommer inte överens med Ulf Runmarker och Nödinge Golf AB

Ulf Runmarker.
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Faksimil Alekuriren vecka 11, 2013.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se



NÖDINGE. Nödinge Golf-
klubb har förlorat sitt 
nyttjanderätts avtal på 
den tidigare hemmaba-
nan.

I onsdags kallades 
medlemmarna till ett 
informationsmöte med 
Nödinge Golf AB:s 
huvudägare Ulf Run-
marker.

Det blev ett tämli-
gen lugnt möte, men 
den som ville förstå 
vad som hänt blev inte 
klokare.

Nödinge Golf AB har nu 
ansökt om en så kallad 
A1-association hos Svenska 
golfförbundet. Det är inget 
unikt, utan allt fler bolag 
ansluter sig idag direkt och 
inte via föreningar. Den 
enskilde golfaren märker 
ingen direkt skillnad. Däre-
mot försvinner gemenskapen 
i den ideella klubben och 
därmed kanske också en del 
av engagemanget för den 
"egna" hemmabanan. Matts 
Franck, nyanställd inten-
dent för det som nu kommer 
att kallas Backa Säteri Golf, 
underströk dock att de gärna 
ser en fortsatt aktivitet hos de 
tidigare eldsjälarna.

– Vi vill gärna att kommit-
téerna består och den täv-
lingskalender som klubben 
tagit fram för 2013 hoppas vi 
ska gälla. Hur och på vilket 
sätt vi kommer att kunna 
stötta era evenemang kan 
jag inte svara på idag, utan 
det får vi titta på, sa Matts 
Franck och det var besked 
som flertalet medlemmar 
tacksamt mottog.

Ulf Runmarker under-
strök att anläggningen inte 
är lönsam och att det nu 
kommer att ligga fullt fokus 
på att få ekonomi i banan.

– Vi gör en satsning nu. 
Det är därför Matts har 
anställts och uppdraget är 
självklart att öka intäkterna, 
därför behöver vi ha en större 
flexibilitet och möjlighet att 
ta snabba beslut. Vidare är 
det en förutsättning, för att 
hitta externa finansiärer till 
en utbyggnad av banan, att 
inte sitta fast i långa avtal 
med en ideell golfklubb. Jag 
föreslog därför för Nödinge 
Golfklubb att vi skulle teckna 
ett ettårsavtal, men det var 
inte intressant för styrelsen.

Börje Hermansson, kassör 
i Nödinge Golfklubb, upp-
manade medlemmarna 
att besöka årsmötet. Då 

kommer styrelsen att ge en 
fullständig bild av vad som 
hänt och sagts.

– Att kasta skit på varandra 
här ikväll, tror jag inte någon 
tjänar på. Vi har fortfarande 
en golfklubb med god eko-
nomi. Hur den ska leva 

vidare eller avvecklas får ni 
som är medlemmar vara med 
och tycka till om, sa Börje 
Hermansson.

ALAFORS. Det var 
beslutet ingen ville ta, 
men som alla ändå var 
totalt eniga om.

Strax före klockan 21 
måndag 25 mars god-
kände Ale kommunfull-
mäktige att Ale gymna-
sium får avvecklas.

– Vi har inte klarat 
konkurrensen och 
beslutet är ofrånkom-
ligt som situationen är 
idag, men år 2020 ser 
det kanske annorlunda 
ut och då kan det vara 
läge att starta upp 
på nytt i en ny form, 
sa Jarl Karlsson (S) 
som varit med på hela 
resan.

Utbildningsnämndens ord-
förande, Elena Fridfelt (C), 
redogjorde för beslutet och 
nämndens hantering.

– Det är ett väldigt tråkigt 
ärende, men oavsett vilket 
alternativ vi hade valt så 
hade det varit jobbigt. Inget 
kändes bra. Efter många 
samtal med elever har bilden 
klarnat ännu mer. Jag har 
inte träffat någon som har 
valt bort Ale gymnasium, de 
har valt något annat. Efter 
nio år i grundskolan har de 
varit sugna på att se något 
annat, få nya perspektiv. Pen-
deln har inte gjort beslutet 
att välja Göteborg som stu-
dieort svårare.

Peter Ohlsson (S), leda-

mot i Utbildningsnämnden, 
sedan 2007, var också ned-
stämd.

– Det som känns bra är 
att vi har kunnat ta det här 
beslutet i bred politisk enig-
het. Det har skett en när-
mast barrock överetablering 
av antalet gymnasieplatser 
i regionen. Explosionen av 
friskolor och effekten av det 
fria gymnasievalet gick inte 
att förutse. Vi har verkligen 
försökt allt när det gäller 
marknadsföring och mäng-
der av utredningar för att 
komma till rätta med sök-
talet, men idag står vi vid 
vägs ände. Det är självklart 
oerhört tragiskt för de elever 
och personal som berörs, 
menade Ohlsson.

Rose-Marie Fihn (FP) 
ansåg att hon aldrig fattat ett 
tråkigare beslut under sina 
28 i Ale kommunfullmäktige.

Jarl Karlsson som var 
ansvarig nämnds ordförande 
under de första åren påminde 
dock församlingen om att 
skolan också varit en fram-
gång.

Tiderna förändras
– Det har varit ett fantastiskt 
gymnasium, men tiderna 
förändras. Vi jobbade på ett 
föredömligt sätt med kreativ 
pedagogik, demokrati och 
delaktighet. Ale gymnasium 
blev också en mötesplats för 
kultur och sportevenemang. 
Detta får vi vara rädda om.

Sektor Utbildning har nu 
i uppdrag att utreda hur och 
på vilket sätt Kyrkbyskolans 
årskurs 7-9 kan ta plats i Ale 
gymnasium redan till hösten. 
Samtidigt ska Nödingesko-
lan och Kyrkbyskolan total-
renoveras för att sedan fung-
era som F-6-skola.

K o m m u n f u l l m ä k t i g e 
bekräftade också beslutet 
att avbryta projektet om 
att bygga en ny grundskola 
vid Norra Kilandavägen i 
Nödinge. Istället får Utbild-
ningsnämnden i uppdrag att 
utreda behovet av en ny skola 
i Kronogården, Älvängen, 
och hur det arbete som var 
påbörjat i Nödinge kan tas 
tillvara.
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KAKEL & KLINKER 
FRÅN HELA VÄRLDEN PÅ ETT STÄLLE

MÖLNDAL – EKLANDA  

WWW.KONRADSSONS.COM/GBG

TEL 031-86 89 60

ÖPPETTIDER:

Måndag - fredag kl 10.00-18.00 

Lördag kl 10.00-15.00 

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

25 km (Kortvättlen 15 km)

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

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

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

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

Stor husbils-
mmäässssaa ii ppååsskk
Vi bjuder på kaff e/saft och våffl  a!

Besök oss på:

www.prhusbilar.com 
eller Facebook:

www.facebook.com/prhusbilar

ÖPPET:  

från 505.000:- från 560.500:-

I SOLLEBRUNN AB    – VI GÖR HUSBILSKÖPET TILL ETT NÖJE!

Öpppet Låångfrededag, PåPåskdaggen occhh 
Annanndag ppåsk 122-15. PPåskaftfton stäängt.

Hos oss hittar du alltid många fräscha begagnade 
husbilar! Cirka 120 bilar i lager från 110.000:-

3.95% ränta och extra rabatt vid 
renköp under påsken!

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

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62015 
www.bilab.se

Kommunfullmäktige bekräftade 
Ale gymnasiums undergång

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Lugnt möte om golfen i Nödinge

NÖDINGE. Ett samar-
bete som inte fungerar.

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

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

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

I december 2011 sade 
Nödinge Golf AB upp avta-
let som löpte ut 31 december 
2012. Sedan dess har par-
terna haft flera möten för 

fö ök k ö

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

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

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

Nödinge Golf AB har 
nu ansökt om en så kallad 
A1-association till Svenska 
golfförbundet. Det gör att 
de som idag är medlem-
mar i Nödinge Golfklubb 
i å k i i l d

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

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

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

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

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

Ska utvecklas
– Absolut. Banan ska fort-
sätta utvecklas, men jag säger 
inte i vilken takt. Vi tittar 
inte bara på tre nya hål, utan 
målet är 18. Än så länge åter-

å d d l j bb id i

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

Någon öppning för ett 
nytt samarbete mellan 
Nödinge Golfklubb och Ulf 
R k fi i D

lemmar till gagn, säger Börje 
Hermansson.

I samma stund som som 
Nödinge Golfklubb tillkän-
nager för golfförbundet att 
verksamheten inte längre har 

å h b l
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Oviss framtid för Nödinge Golfklubb
– Kommer inte överens med Ulf Runmarker och Nödinge Golf AB

Ulf Runmarker.
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Faksimil Alekuriren vecka 11, 2013.
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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LILLA EDET. Söndagen 
den 28 april kommer 
Uno Svenningson till 
Askeröd Gård för att 
välkomna våren. 

Arrangemanget är ett 
första steg i att få en 
mer levande landsbygd 
i Lilla Edet. 
– Vi hoppas att sön-
dagsarrangemanget 
kan locka människor 
ut i det gröna och Uno 
Svenningson brukar 
vara ett bra dragplås-
ter, säger arrangören 
Christer Lärk.

Det var under vintern som 
idén till att skapa musikaliska 
aktiviteter på Askeröd Gård 
kom till. Christer Lärk och 
hans fru Anna Lärk Ståhl-
berg satt och diskuterade hur 
man kan få fler människor att 
komma ut i det gröna och 
vackra naturområdet i Inta-

gan. De landade i konceptet 
söndagseftermiddagar på 
Askeröd. 

– Vi tror att söndagar kan 
vara en bra dag då familjer 

ofta vill hitta på något att 
göra tillsammans. Alla sön-
dagar på Askeröd ska gå i 
familjens tecken för vi vill 
även främja gemenskap och 

familjeliv, säger Anna Lärk 
Ståhlberg.

Tillsammans har de stor 
erfarenhet av att anordna 
aktiviteter för stora och små, 
och då främst inom musik-
branschen. Men aktivite-
terna på Askeröd kommer att 
variera. Bland annat kommer 
loppisbord och fikavagnar 
att dukas upp. Tillfället med 
Uno är ett pilotförsök som 
ska utvärderas innan fler 
aktiviteter bokas upp.

– Det är viktigt för oss 
att se hur mycket folk detta 
drar innan vi vågar boka 
upp fler tillställningar, men 
vi hoppas att publiken inte 
sviker och att vi kan få till 
ett gediget vår- och höstpro-
gram på Askeröd Gård, säger 
Christer Lärk.

Uno Svenningsson kommer till Askeröd Gård söndagen den 
28 april.

Uno Svenningsson till Askeröd Gård

LILLA EDET. Vänsterpartiet 
är ett feministiskt parti som 
arbetar för att förverkliga 
jämställdhet. Därför är det 
viktigt att uppmärksamma 
den internationella kvinno-
dagen och lyfta fram kvin-
nofrågor och den orättvisa 
som finns.

Om man ser till de kvin-
nodominerade yrkena, 
framgår att många kvinnor 
i dag jobbar ofrivillig deltid. 
Detta innebär att kvinnor 
generellt sett tar ett större 
ansvar för det obetalda 
hemarbetet. Kvinnors möj-
lighet till utveckling, karriär 
samt framtida pensionsin-
komst är ojämnställd. Rätt 
till heltid måste vara själv-

klar, men det skall också 
finnas möjlighet till deltid.

För Vänsterpartiet är 
rätten för kvinnors möj-
lighet till en egen och 
trygg inkomst en viktig 
jämställdhetsfråga. Löne-
skillnaderna mellan kvinnor 
och män är avsevärt stor. 
Kvinnors inkomst är idag 5 
200 kronor lägre än mäns 
efter skatt. Det innebär att 
många kvinnor lever i en 
svår ekonomisk situation 
och är ofta i beroendeställ-
ning till någon annan. Vän-
sterpartiet arbetar för att 
få mer jämställda löner och 
det innebär att man måste 
göra satsningar inom de 
kvinnodominerade yrkena. 

Denna negativa utveckling 
för kvinnor anser Vänster-
partiet att vi måste ändra på 
och ta det politiska ansvar 

som krävs och det är viktigt 
att alla är med i kampen för 
ett mer jämställt samhälle.

Vänsterpartiet i Lilla Edet

Vänsterpartiet arbetar för jämställdhet

Vänsterpartiet i Lilla Edet, här representerade av Andrea 
Köhler och Jeanette Villarroel (ordförande), vid den akti-
vitet som genomfördes i samband med den Internationella 
kvinnodagen.

LILLA EDET. I närmare 
sju år har Netto haft 
tankar på en etablering 
i Lilla Edet.

Nu har det blivit 
verklighet.

Torsdagens invig-
ningsfi rande lockade 
många nyfi kna kunder.

Prick klockan åtta gick 
entrédörren upp och folk 
strömmade in i Lilla Edets 
nya dagligvarubutik. Kön 
ringlade sig lång en bra stund 
före öppningsdags, ty trak-
tens invånare har väntat på 
denna dag.

– Det känns verkligen som 
att vi är efterlängtade, kon-
staterade Nettos etablerings-
chef Andreas Persson sam-
tidigt som han välkomnade 
de första kunderna.

Företagets vd, Carsten 
Hansen, avslöjade att Lilla 
Edet har legat i Nettos blick-
fång väldigt länge. Att etable-
ringen blev av först nu beror 
på att läget var det rätta.

– Vi ska ligga bostadsnära 

och bättre läge än så här 
kan vi inte få. Varför vi varit 
angelägna om att komma till 
Lilla Edet beror på att den 
geografiska placeringen är 
helt rätt för oss, mitt emellan 
våra butiker i Trollhättan och 
Älvängen. Vi anser att Lilla 
Edet-borna också ska ha 
möjligheten att handla bil-
ligt, säger Carsten Hansen.

En delegation från Leifab 
och Lilla Edets kommun, 
med bland andra kommunal-
råden Ingemar Ottosson 
(S) och Peder Engdahl (M) 
i spetsen, fanns med vid tors-
dagsmorgonens invignings-
ceremoni.

– Nettos etablering är 
jätteviktig för Lilla Edets 
centrum. Handel föder 
handel. Nu är det också lätt-
are att få andra företag att bli 
intresserade av komma hit, 
sade Ingemar Ottosson och 
överlämnade en blomma till 
butikschefen Samir Cerik.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Efterlängtad öppning i Lilla Edet

Rusning till Nettos invigning

PÅ INVIGNINGEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nettobutiken i Lilla Edet är landets 151:a i ordningen. Folk köade för att komma in när dörrarna gick upp klockan åtta i tors-
dags morse.

Kommu-
nalrådet 
Ingemar 
Ottos-
son (S) 
önskade 
lycka till 
genom att 
överlämna 
en blomma 
till Nettos 
butikschef 
Samir 
Cerik.

Jan Richter, inköpsansvarig på 
Netto, bjöd på danska godsaker.

Nettos vd, Carsten Hansen.

TRÄNING 
FÖR ALLA!

GYMKORT

199KR/MÅN

BONUSPAKET INGÅR

Väska, vattenfl aska, 5 give away-
card, handduk, sokort,
respass. Gäller så 
långt lagret räcker.

VÄLKOMMEN TILL VÅR GOA KLUBB!
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SPORTLIFE BADHUSET MAJORSGATAN 11 
SPORTLIFE EDETS VÄRDSHUS & HOTELL SKANSENVÄGEN 34, TEL 0520-651 616
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LILLA EDET. Netto var 
inte ensamma om att 
ha butiksinvigning i Lil-
la Edet i förra veckan.

Mitt emot Boströms 
Café har Rutan på lan-
det fl yttat in.

– Jag har gått runt 
och värkt på detta 
länge och nu var det 
dags att trycka på 
knappen, säger ägaren 
Annelie Johansson.

Det var i början av 2000-
talet som Annelie Johansson 
bestämde sig för att lämna 
vårdyrket, sadla om och 
istället bli trädgårdsmästare. 
Under fyra år drev Annelie 
en handelsträdgård samtidigt 
som hon vidareutbildade sig 
till florist.

– Jag har gått den långa 
vägen, förklarar Annelie när 
lokaltidningen kommer på 
besök i den nyöppnade buti-
ken på Göteborgsvägen.

2007 startade hon eget 
hemma på gården i Sjuntorp, 
byggde ett växthus på hundra 
kvadratmeter och erbjöd 
kursverksamhet på kvällar 
och helger.

– Det var så Rutan på 
landet kom till. Jag heter 

nämligen Rut i andranamn, 
berättar hon.

Senare blev det en lokal 
ledig inne i Sjuntorps sam-
hälle, granne med Konsum. 
Annelie gjorde slag i saken 
och flyttade dit verksamhe-
ten lagom till påsk 2009.

– Det har rullat på och jag 
har en hel del kunder söderi-
från, både från Ale och Lilla 
Edet, berättar Annelie.

Nu var tiden mogen att 
öppna ytterligare en butik. 
Med ett delvis nytt centrum 
och en bättre infrastruktur 
tror Annelie Johansson att 
Lilla Edet går en ljus framtid 
till mötes.

– Jag tänkte att gör inte 
jag detta, så hinner någon 
annan före. Läget är perfekt 
mitt emellan Boströms och 
Netto.

Förutom diverse vackra 
blomsterarrangemang till-
handahåller Rutan på landet 
också presentartiklar och 
inredning.

– Detta ska vara en butik 
som stimulerar många 
sinnen, säger Annelie.

Påsken är i antågande och 
det präglar naturligtvis utbu-
det just nu. Det lyser av gula 
blommor i butiken.

– Självklart är det stor 
efterfrågan på påskliljor. Vill 

man inte ha det så rekom-
menderar jag gröna växter 
med inslag av vita ägg.

Längre fram i vår hoppas 
Annelie Johansson kunna 
duka upp med plantor på 
vagnar utanför butiksentrén.

– Eftersom jag är träd-
gårdsmästare i grunden vill 
jag naturligtvis kunna ha den 
servicen också. Det finns 
ett stort intresse för hem 
och trädgård. Det är många 
som vill ha tips och råd. Det 
skickar jag med på köpet, 
skrattar Annelie.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Annelie Johansson och Linda Gull hälsar välkommen till Rutan på landet som slog upp dör-
rarna till sin butik på Göteborgsvägen i förra veckan.

– Rutan på 
landet har 
kommit till
Lilla Edet

Butik som stimulerar många sinnen
LILLA EDET. En åter-
vändare blir ny sam-
hällsbyggnadschef i 
Lilla Edets kommun.

Maud Wik har vis-
serligen inte jobbat i 
kommunen tidigare, 
men hon är född och 
uppväxt i densamma.

– Det ska bli roligt 
att återigen få stifta 
bekantskap med Lilla 
Edet, säger Maud till 
Alekuriren.

Maud Wik har under de 
senaste fem åren tjänstgjort 
i Tjörns kommun varav fyra 
som miljöchef. Hon lämnar 
ett uppdrag som givit henne 
stor erfarenhet.

– Jag fick vara med och 
bygga upp en miljöavdel-
ning, som fanns när jag bör-
jade men som inte var funk-
tionell. Det har på alla sätt 
inneburit en spännande resa 
för mig och mina medarbe-
tare, säger Maud Wik.

Vad fick dig att lämna 
en trygg anställning inom 
Tjörns kommun?

– Det var dags att gå 
vidare, jag vill utveckla mig 
själv. Jag har under en fem-
årsperiod ägnat mycket tid 
åt miljösidan, nu väntar nya 
utmaningar.

Lilla Edets kommun läm-
nade hon efter avslutade 
gymnasiestudier. Nu blir det 
till att komma hem igen, till 
en kommun som genomgått 
stora förändringar.

– Den nya infrastrukturen 

och tågstationen i Lödöse 
ger Lilla Edets kommun fan-
tastiska möjligheter att växa.

Vilka blir dina priorite-
rade arbetsuppgifter?

– Det är för tidigt att svara 
på den frågan. Jag har inte 
hunnit träffa arbetskam-
raterna ännu och har bara 
skummat igenom översikts-
planeringen som hastigast. I 
första skedet handlar det om 
att lära känna medarbetarna 
och skapa en positiv arbets-
miljö.

Maud Wik tillträder 
sin tjänst som samhälls-
byggnadschef i Lilla Edets 
kommun tisdagen den 2 
april.

Maud Wik tillträder tjänsten 
som ny samhällsbyggnads-
chef i Lilla Edets kommun 
den 2 april.

Foto: Pernilla Fredholm

Maud Wik blir ny samhällsbyggnadschef

Lödöse 0520-66 00 10

Ombud för Västtrafi k

GLAD PÅSK

PÅSKÖPPET:
Mån-Skärtorsdag 8-21
Långfredag 9-21
Påskafton 9-18
Påskdagen & Annandag påsk 10-21

Packhjälp från spelare i LNIK 
Skärtorsdag & Påskafton

Mån-fred 8-21, Lör-sön 9-21

POTATIS

Gäller mot kupong, tom 1/4, 
endast 1 köp per hushåll

3 kg

LÖSVIKTSGODIS 79:-/kg ordinarie

HANDLA FÖR 300:- så får du köpa godis för 59:-/KG
HANDLA FÖR 500:- köp godis för 39:-/KG
HANDLA FÖR 1000:- köp godis för 10:-/KG

Max 1 kg

VALFRITT BRÖD 
FRÅN PÅGEN

Gäller mot kupong, tom 1/4, 
endast 1 köp per hushåll

RRAABBAATTTT

VALFRITT NÖT ELLER 
FLÄSK PAKET

Gäller mot kupong, tom 1/4, 
endast 1 köp per hushåll

RRAABBAATTTT

Dagstur 
eller lång-
semester?

Lilla Edets Buss

Hos oss hittar ni alla 
typer av bussresor både 

i Sverige och Europa

Besök oss på www.lillaedetbuss.se



Månadens energitips
Glöm inte att frosta av frysen när det 

bildats is i den.  Dammsug också bak-
sidan på kylen och frysen regelbundet. 

Välkommen på ortsutvecklingsmöte!

Det är mycket som händer i Lilla Edets kommun. Utveckling-

en och framåtandan är stor. Nya bostäder och verksamhets-

ytor planeras och byggs på fl era platser runt om i kommunen. 

För att du på ett enkelt sätt ska få information om vad som 

är på gång bjuder vi in till ortsutvecklingsmöten. 

VAD ÄR ETT ORTSUTVECKLINGSMÖTE?

Ortsutvecklingsmötet är en form av dialog – en möjlighet 

för dig som bor och verkar i kommunen att ställa frågor till 

politiker och tjänstemän. På ortsutvecklingsmötet 2013 be-

rättar vi vad som händer på din ort och i kommunen i stort. 

SKICKA IN DIN FRÅGA

Som alternativ till att ställa frågor under mötet kan du även 

skicka in din fråga till kommunen innan mötet. Det gör du 

via e-post till kommunen@lillaedet.se alternativt via formulär 

på kommunens webbplats. Läs mer på lillaedet.se.

Ett samarbetsavtal mellan 13 kommuner inom regionen gör 

det möjligt för dig att söka vissa yrkesutbilningar via GRvux, 

GRlär och GRsfi .

Ansökningstider och mer information hittar du på

lillaedet.se/vuxenutbildning, klicka sedan in dig på yrkesut-

bildningar. Du hittar också information på grvux.se, grlar.se 

och grsfi .se. Har du frågor eller vill boka tid för vägledning 

kan du kontakta studievägledare Jennie Ivarsson, telefon 

0520 - 65 97 04.

Feriejobb för ungdomar

Du kan söka till två perioder: vecka 26 – 28 

och vecka 29 – 31. Sista ansökningsdag är den 

19 april! Intresseanmälan fi nns på kommun-

husets Medborgarservice och på kommunens 

hemsida: www.lillaedet.se 

MER INFORMATION

För mer information kontakta:

Mariana Yverts, tfn 0520-65 97 05

Ann-Christine Gustavsson, tfn 0520-65 97 20

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

Evenemang och aktiviteter i kommunen

RYMM-RAKETEN

3 april kl 13.00

Strömshallen

En äventyrsberättelse för barn från 3 
till 6 år. Biljetter till teatern hämtas på 
Lilla Edets bibliotek eller bokas på tfn 
0520-65 96 90. Fri entré. Arrangeras 
med stöd av Lions.

UTSTÄLLNING KULUNG
Vernissage 4 april kl 14.00

Lilla Edets bibliotek

Besök utställningen Kulung där ung-
domar mellan 11-19 år ställer ut saker 
de skapat. Pågår till och med 24 april.

Händer det något skoj under påsk? 
Besök lillaedet.se/evenemang

Företagsträffar

ÅRSMÖTE ALE OCH LILLA EDETS 
TURISTORGANISATION

16 april kl 19, Repslagarmuseet, Älvängen 

Vill du vara med och utveckla turismen i Ale 

och Lilla Edet, och därmed ditt eget företag? 

Anmäl dig till turism@gotaalv.com

FÖRETAGSCENTRUMS ÅRSMÖTE 

9 april kl. 18.30 i Boströms café.

Edet-gruppen visar bilder och fi lmer från 

Lilla Edet förr i tiden. Anmäl dig till:

medborgarservice@lillaedet.se senast 2 april.

ORTSUTVECKLINGSMÖTEN, TID OCH PLATS  2013

Göta 11 april, kl 19 Göta Finska Föreningen

Nygård 18 april, kl 19 Alegården

Hjärtum 2 maj, kl 19 Hjärtumsgården

Ström 10 oktober, kl 19 Strömskolan

Västerlanda 17 oktober, kl 19 Västerlanda bygdegård

Lilla Edet 24 oktober, kl 19 Fuxernaskolan

Lödöse 7 november, kl 19 Tingbergsskolan

Glad Påsk!
MEDBORGARSERVICE OCH VÄXELN

28 mars kl 8-12

29 mars – 1 april stängt

Övriga dagar ordinarie öppettider.

ÅTERVINNINGSCENTRALEN GÖTA

28 mars kl 13-16 

29 mars – 1 april stängt

Övriga dagar ordinarie öppettider.

BIBLIOTEK – LÖDÖSEHUS

28 mars kl 9-15

Övriga dagar ordinarie öppettider.

BIBLIOTEK – LILLA EDET

28 mars kl 11-15

29 mars – 1 april stängt

Övriga dagar ordinarie öppettider.

Sök vårens kurser på 
vuxenutbildningen
För mer information om kursutbud eller 

frågor om kurser, gå in på lillaedet.se/

vuxenutbildning eller kontakta oss på 

0520-659705. Sista ansökningsdag är 7 april. 

Fler nyheter och 

information hittar 

du på lillaedet.se

INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN  MARS – APRIL 2013
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Din ICA handlare i Lilla Edet…

Patrik

 /kg 

 Påskmust 
 Nygårda.   150 cl. 

    Jfr pris 2:67/liter +pant.  

 Max 2 förp/kund.  

Färsk fl äskfi lé  
Danish Crown. Ursprung Danmark.

Ca 570 g. Av gris. Max 2 erbj/kund.       
Gäller ej vid köp av tobak,  tidningar, receptfria varor och spel.

 Handla andra varor för 

minst 200 kr så får du köpa… 

 Kaffe 
 ICA.   500 g.     

 Jfr pris 30:00/kg.      

 Max 2 erbj/kund.  

 Godis 
 Gott mix.       

 /st 

 Från vårt bageri! 

 Kavring 

ÖPPETTIDER:
Påskafton 7:00–18:00
Övriga dagar 7:00–23:00

Våra påsk-

Glad
påsk!
önskar vi alla 
våra kunder!

+pant

 /st 

 /hg 

 Ägg 
 ICA.     12-pack. Large.   

 Jfr pris 1:00/st.      

Öppet: 

Skärtorsdag 9–19

Långfredag 10–15

Påskafton   10–14

 /st 

 Från fiskbilen! 
Inlagd sill  
Vår egen. 20 sorter .   

 Jfr pris 169:00/kg.      

3   för

Avocado  

 /kg 

Öppet 7–23 alla dagar
www.icabostrom.se
facebook.com/icabostrom

IC
A

 Butiksreklam

Priserna gäller t o m söndag 1/4 -13. Reserv för slutförs och ev tryckfel.

LILLA EDET. Ortsut-
vecklingsmöten införs i 
Lilla Edets kommun.

Första sammankoms-
ten äger rum i Göta den 
11 april.

– Ett sätt att ut-
veckla dialogen med 
våra invånare, säger 
Bert Åkesson (S), ord-
förande i kommunens 
demokratigrupp.

Under fjolåret genomfördes 
ett antal befolkningsmöten 
i olika delar av kommunen. 
Fokus låg då på trygghet. Nu 
tar kommunledningen nästa 
steg.

– Det finns många tankar 
och idéer hur medborgar-
inflytandet kan stärkas. Nu 
väljer vi att prioritera orts-
utvecklingsmöten på våra sju 
orter, säger Bert Åkesson.

– Vi har sneglat på andra 
kommuner och tagit till oss 
det som varit bra. Vårt kon-
cept är dock inte jämförbart 
med någon annans.

Kommunstyrelsen har 
fattat beslut om ett möte per 
ort och år. Under våren ska 
möten hållas i Göta, Nygård 
och Hjärtum. På hösten fort-
sätter det med i tur och ord-
ning, Ström, Västerlanda, 
Lilla Edet och Lödöse.

– Det är torsdagskvällar 
som gäller i samtliga fall, för-
klarar kommunsekreterare 
Maria Olegård.

Det övergripande temat 
för årets sju ortsutvecklings-
möten blir infrastruktur och 
fysisk planering. Samhälls-
byggnadsnämndens presi-
dium kommer att finnas med 
på mötena samt åtminstone 
ett av de två kommunalrå-
den.

– Finns det förslag på 
andra rubriker som orts-
borna vill ska komma upp, så 
är de välkomna att mejla in 

sina frågor. Detta bör göras 
minst en vecka innan mötet. 
Berörda tjänstemän eller 
politiker får då en ärlig chans 
att fördjupa sig i ärendet, 
säger Bert Åkesson.

Affischering och annon-
sering kommer att ske inför 
respektive ortsutvecklings-
möte.

– Göta är först ut

Ortsutvecklingsmöten stundar

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Bert Åkesson (S), ordförande i kommunens demokratigrupp.

 

 

 

 

Lödösehus hittar du på
Museivägen 1, Lödöse. Välkommen hit!
010-441 43 83  www.lodosemuseum.se

Fri entré
Tisdag, onsdag och torsdag  2 - 4 april kl. 11-15  
PÅSKLOV PÅ LÖDÖSEHUS  Barnpyssel med vårtema.

WORKSHOPS inför kommande utställning  
“Den vandrande staden - Från Lödöse til Göteborg och tillbaka”  

Torsdag 4 april kl. 14-17    “Gott om tid”
Torsdag 11 april kl. 16-19  “Nya Lödöse”
Torsdag  25 april kl. 16-19  “Dagens Lödöse” 
Torsdag  23 maj  kl. 16-19  “Framtidens Lödöse” 
Välkommen att vara med och utforma den nya utställningen! 

Lördag 15 juni kl. 11-16
ÖRTAGÅRDSDAG  Tema: Mandalor och Oknytt
Barnpyssel och invigning av utställningarna “Oknytt i Örtagården”  
och “Mandala - en Örtagårdsvandring i tid & rum” . Pågår till 15/9. 

6 april - 12 maj Miniutställning
STICKADE BARNFILTAR
Medlemmar i “Sticknätet” visar personaligt stickade barnfiltar.  

Lördag och söndag 17-18 augusti
HERTIGARNAS BRÖLLOPSFEST
Medeltidsmarknad, teater, musik och mat. Se: www.ljudaborg.se

Lördag 13 april kl. 10.30-16
VARVS OCH SJÖFARTSHISTORISK DAG  Tema: Tändkulemotorer. 
Arr: Varvs och Sjöfartshistoriska föreningen i Götaälvdalen.



alekuriren  |   nummer 12  |   vecka 13  |   201330

Din ICA handlare i Lilla Edet…

Patrik

 /kg 

 Påskmust 
 Nygårda.   150 cl. 

    Jfr pris 2:67/liter +pant.  

 Max 2 förp/kund.  

Färsk fl äskfi lé  
Danish Crown. Ursprung Danmark.

Ca 570 g. Av gris. Max 2 erbj/kund.       
Gäller ej vid köp av tobak,  tidningar, receptfria varor och spel.

 Handla andra varor för 

minst 200 kr så får du köpa… 

 Kaffe 
 ICA.   500 g.     

 Jfr pris 30:00/kg.      

 Max 2 erbj/kund.  

 Godis 
 Gott mix.       

 /st 

 Från vårt bageri! 

 Kavring 

ÖPPETTIDER:
Påskafton 7:00–18:00
Övriga dagar 7:00–23:00

Våra påsk-

Glad
påsk!
önskar vi alla 
våra kunder!

+pant

 /st 

 /hg 

 Ägg 
 ICA.     12-pack. Large.   

 Jfr pris 1:00/st.      

Öppet: 

Skärtorsdag 9–19

Långfredag 10–15

Påskafton   10–14

 /st 

 Från fiskbilen! 
Inlagd sill  
Vår egen. 20 sorter .   

 Jfr pris 169:00/kg.      

3   för

Avocado  

 /kg 

Öppet 7–23 alla dagar
www.icabostrom.se
facebook.com/icabostrom

IC
A

 Butiksreklam

Priserna gäller t o m söndag 1/4 -13. Reserv för slutförs och ev tryckfel.

LILLA EDET. Ortsut-
vecklingsmöten införs i 
Lilla Edets kommun.

Första sammankoms-
ten äger rum i Göta den 
11 april.

– Ett sätt att ut-
veckla dialogen med 
våra invånare, säger 
Bert Åkesson (S), ord-
förande i kommunens 
demokratigrupp.

Under fjolåret genomfördes 
ett antal befolkningsmöten 
i olika delar av kommunen. 
Fokus låg då på trygghet. Nu 
tar kommunledningen nästa 
steg.

– Det finns många tankar 
och idéer hur medborgar-
inflytandet kan stärkas. Nu 
väljer vi att prioritera orts-
utvecklingsmöten på våra sju 
orter, säger Bert Åkesson.

– Vi har sneglat på andra 
kommuner och tagit till oss 
det som varit bra. Vårt kon-
cept är dock inte jämförbart 
med någon annans.

Kommunstyrelsen har 
fattat beslut om ett möte per 
ort och år. Under våren ska 
möten hållas i Göta, Nygård 
och Hjärtum. På hösten fort-
sätter det med i tur och ord-
ning, Ström, Västerlanda, 
Lilla Edet och Lödöse.

– Det är torsdagskvällar 
som gäller i samtliga fall, för-
klarar kommunsekreterare 
Maria Olegård.

Det övergripande temat 
för årets sju ortsutvecklings-
möten blir infrastruktur och 
fysisk planering. Samhälls-
byggnadsnämndens presi-
dium kommer att finnas med 
på mötena samt åtminstone 
ett av de två kommunalrå-
den.

– Finns det förslag på 
andra rubriker som orts-
borna vill ska komma upp, så 
är de välkomna att mejla in 

sina frågor. Detta bör göras 
minst en vecka innan mötet. 
Berörda tjänstemän eller 
politiker får då en ärlig chans 
att fördjupa sig i ärendet, 
säger Bert Åkesson.

Affischering och annon-
sering kommer att ske inför 
respektive ortsutvecklings-
möte.

– Göta är först ut

Ortsutvecklingsmöten stundar

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Bert Åkesson (S), ordförande i kommunens demokratigrupp.

 

 

 

 

Lödösehus hittar du på
Museivägen 1, Lödöse. Välkommen hit!
010-441 43 83  www.lodosemuseum.se

Fri entré
Tisdag, onsdag och torsdag  2 - 4 april kl. 11-15  
PÅSKLOV PÅ LÖDÖSEHUS  Barnpyssel med vårtema.

WORKSHOPS inför kommande utställning  
“Den vandrande staden - Från Lödöse til Göteborg och tillbaka”  

Torsdag 4 april kl. 14-17    “Gott om tid”
Torsdag 11 april kl. 16-19  “Nya Lödöse”
Torsdag  25 april kl. 16-19  “Dagens Lödöse” 
Torsdag  23 maj  kl. 16-19  “Framtidens Lödöse” 
Välkommen att vara med och utforma den nya utställningen! 

Lördag 15 juni kl. 11-16
ÖRTAGÅRDSDAG  Tema: Mandalor och Oknytt
Barnpyssel och invigning av utställningarna “Oknytt i Örtagården”  
och “Mandala - en Örtagårdsvandring i tid & rum” . Pågår till 15/9. 

6 april - 12 maj Miniutställning
STICKADE BARNFILTAR
Medlemmar i “Sticknätet” visar personaligt stickade barnfiltar.  

Lördag och söndag 17-18 augusti
HERTIGARNAS BRÖLLOPSFEST
Medeltidsmarknad, teater, musik och mat. Se: www.ljudaborg.se

Lördag 13 april kl. 10.30-16
VARVS OCH SJÖFARTSHISTORISK DAG  Tema: Tändkulemotorer. 
Arr: Varvs och Sjöfartshistoriska föreningen i Götaälvdalen.

2013  |   vecka 13  |   nummer 12  |   alekuriren 31SPORT

Benny & Carina 
med personal

Välkomna till
 den levande lanthandeln!

Rölunda 50 liters, blanda som du vill:
Planteringsjord, täckbark, kogödsel, barkmull, dressjord

4 säckar 100:-

Påsk-
liljor 

i kruka och snitt

Sätt-
potatis

Stora fina 
Penséer

7:-/st

Miljöbensin
2-takt lösvikt

2050
/liter

Sågkedjeolja
lösvikt

2550
/liter

Vi har allt för trädgården
 Redskap, gödning, gräsfrö, 

myrmedel, snigelfritt, 
ogräsbekämpningsmedel m.m.

Tanka direkt 

från pump

Öppettider i påsk
25-28 mars 9-18
Långfredag Stängt
Påskafton 9-13
Påskdagen Stängt
Annandagpåsk Stängt

LILLA EDET. Ett sent 
nyförvärv som kan bli 
tungan på vågen.

Edet FK hyser stor 
tilltro till anfallaren An-
dreas ”Kärna” Ramm.

– Vad det betyder för 
oss? Egentligen allt, 
säger tränaren Torben 
Christiansen.

När många trodde att silly 
season var över gjorde 
Edet FK en sista minuten-
värvning i Andreas ”Kärna” 
Ramm. Ex-allsvensken, med 
ett förflutet i Ljungskile SK, 
får nu Ekaråsen som hem-
maarena.

– Vi hoppas och tror att 
han ska lösa problemet vi 
haft med målskyttet. Mycket 
kommer naturligtvis att gå 
via ”Kärna” och även om 
han skulle bli bortmarkerad 
så öppnar det ytor för andra 
spelare. Andreas medver-
kan kommer att bli oerhört 
nyttig för oss, säger Torben 
Christiansen.

Andreas Ramm började 
fjolåret i Vänersborgs IF 
innan han lämnade klub-
ben för spel i IFK Uddevalla 
under hösten. I vintras skrev 
han på för Bosna i division 4, 
men i elfte timmen lyckades 
Edet FK få anfallarens sig-
natur.

– Det är vi mycket tack-
samma för, säger Torben.

Edet FK var under det 
gångna veckoslutet på trä-
ningsläger i Danmark. Ett 

antal träningspass avverkades 
på konstgräs samt en match 
mot Vallensbaek, förlust 4-3.

– Vi hade ett större bollin-
nehav och borde ha fått minst 
oavgjort, förklarar Torben.

Tre träningsmatcher åter-
står innan allvaret drar igång. 
Edet FK möter i tur och ord-
ning Askim, Vallen och Lid-
köpings FK.

– Nu vill jag spela ihop ett 
lag inför premiären. Vi har 
haft många skador under för-
säsongen, men nu är det bara 
Erik Andersson och Aras 
Ali som saknas. Båda lär dock 
vara tillbaka till premiären.

EFK inleder seriespelet 
borta mot Mellerud, däref-
ter väntar Gunnilse på hem-

maplan. De sistnämnda tror 
Torben blir ett topplag.

– De har visserligen tappat 
några spelare, men man kan 
inte räkna bort dem. Jag tror 
också att Ahlafors blir farliga 
liksom Vänersborgs IF. Spel-
mässigt borde Stenungsund 
vinna serien, men de är för 
uddlösa.

Vad tror du om Edet 
FK?

– Vi kommer att göra allt 
som står i vår makt för att 
hänga kvar. Det ser bättre 
och bättre ut för varje träning 
som går och det känns som 
om vi ska kunna få ihop en 
slagkraftig startelva, avslutar 
Torben Christiansen.

JONAS ANDERSSON

Ramm – ett välkommet nyförvärv

Torben Christiansen, tränare Edet FK.

Wäxthuset i Lilla Edet AB
Göteborgsvägen 119
463 33 Lilla Edet
Tel: 0520-44 10 29 www.waxthuset.nu

Öppet:
Vard: 09.00-18.00
Lörd: 10.00-15.00
Sönd: 10.00-15.00
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Gilla 
Wäxthuset 

på Facebook 
för att inte missa 
våra erbjudanden. 

Vi ser till att ni lyckas!

DAGS ATT PLANERA TRÄDGÅRDEN?
Vår fantastiska trädgårdsdesigner 

hjälper er gärna.

Påsklija från 1490

Våreld (Kalanchoe) 

1990

Griffeltavla svart tupp 40x26

98:-

ÖPPET I PÅSK
Skärtorsdagen 10 - 18
Långfredagen 10 - 15

Påskafton 10 - 14
Påskdagen 10 - 15

Annandag påsk 10 - 15
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KATTLEBERG. För två 
veckor sedan fi ck An-
nika Teibl sparken från 
sitt jobb som ridsko-
lechef för Lilla Edets 
ridklubb.

Kampen för upprät-
telse fortsätter sam-
tidigt som hon nu går 
samman med Lena 
Karlsson och startar 
ridskola på K-ridcenter.

– Att få Annika som affärs-
partner kom som en skänk 
från ovan, ett drömscenario 
helt enkelt, säger Lena Karls-
son, som driver K-ridcenter i 
Kattleberg.

Hon hade länge letat efter 
rätt person att dela ridverk-
samheten på Hamngården 
med och redan i onsdags höll 
Annika Teibl sin första lek-
tion på anläggningen.

Efter närmare 20 år som 
verksamhetschef för Lilla 
Edets ridklubb – LERK fick 
hon för två veckor sedan 
beskedet att styrelsen avske-
dar henne. Beslutet har 
enligt styrelsen välgrundade 
orsaker, men själv förstår hon 
inte vad hon gjort fel.

– Jag anklagas för att ha 
stulit spån och havre, men 

jag har aldrig stulit något 
och har en helt korrekt och 
styrkt förklaring till det hela. 
Som ytterligare en anledning 
menar de att jag har bedrivit 
konkurrerande verksamhet. 
Jag har hållit träningar utan-
för LERK eftersom jag bara 
varit anställd på 80 procent, 
men det har varit med styrel-
sens godkännande. Jag har 
dessutom inte fått någon var-
ning alls och ingen har sagt 
något överhuvudtaget.

Styrelseordförande Anna 
Stewart kunde i förra veckan 
inte närmare kommentera 
anklagelserna och har nu inte 
gått att nå. 

Ingen polisanmälan
Till Ttela den 12 mars sa 
hon att ingen polisanmä-
lan gjorts. Hon säger också 
att styrelsen inte såg någon 
annan möjlighet än att 
avskeda ridskolechefen.

Förra måndagen hölls 
ett informationsmöte för 
LERK:s medlemmar, men 
enligt en källa till Alekuriren 
lämnades många frågor obe-
svarade. 

– Det var tråkigt att de 
bara gav styrelsens version 
och Annika själv fick inte 

komma till tals. Det kändes 
väldigt luddigt och oklart, 
bland annat fick vi ingen 
klarhet i vad stöldanklagel-
serna grundade sig i. De 
berättade också att ingen 
polisanmälan gjorts och hon 
har inte fått någon varning. 
Man har letat efter orsa-
ker för att kunna bli av med 
henne och det känns som 
att man griper halmstrån ur 
luften, säger uppgiftslämna-
ren med god insyn i affären. 

Annika Teibl är besviken 
över styrelsens agerande, 
men samtidigt tacksam för 
stödet från medlemmarna. 
Med hjälp av en advokat 
kommer hon nu att driva 
fallet rättsligt och hoppas på 
att få upprättelse. 

Nu ser hon fram emot 
samarbetet med Lena Karls-
son på K-ridcenter och när-
mast planerar de en öppet-
hus-dag på långfredagen den 
29 mars.

– Det kommer att bli lite 
prova-på-ridning i dressyr 
eller hoppning och rund-
vandring på anläggningen, 
säger Lena.

– Annika Teibl går in i samarbete på K-ridcenter

Börjar om på ny kula

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Affärspartners. Annika Teibl (t.v.) blev för två veckor sedan avskedad från sitt uppdrag som 
ridskolechef för Lilla Edets ridklubb. Samtidigt som hon kämpar för upprättelse går hon 
vidare och startar ridskola i samarbete med Lena Karlsson på K-ridcenter. 

Pris 150:-

Till förmån för 
barn och unga i Ale

RABATTER FÖR ÖVER 4000 KR

I HÄFTET FINNS RABATTER FRÅN FÖLJANDE FÖRETAG:
ICA Kvantum Ale Torg • Team Sportia Ale Torg • Ljuva Hem • Dressman Ale Torg • Klippstudion • Caparol Nols Färg Ale Torg • Skoalla • Ale skomakeri & nyckelservice
Zoonet.se • Hälsoteket • Ananda Thai  • Blomsterriket •  Café Tant Rut Ale Torg • Nille Ale Torg • Klockmaster Ale Torg • Smycka Ale Torg • Drömhuset • XLNT Ale Torg
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Nu ute till försäljning – köp ditt häfte idag!
Vi har samlat rabatter från lokala företagare till 

ett värde över 4000 kronor. Alehäftet köper du 
före endast 150 kr från någon av våra partners.
Över hälften av intäkterna går till stor del direkt 

tillbaka till föreningslivet.
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KATTLEBERG. För två 
veckor sedan fi ck An-
nika Teibl sparken från 
sitt jobb som ridsko-
lechef för Lilla Edets 
ridklubb.

Kampen för upprät-
telse fortsätter sam-
tidigt som hon nu går 
samman med Lena 
Karlsson och startar 
ridskola på K-ridcenter.

– Att få Annika som affärs-
partner kom som en skänk 
från ovan, ett drömscenario 
helt enkelt, säger Lena Karls-
son, som driver K-ridcenter i 
Kattleberg.

Hon hade länge letat efter 
rätt person att dela ridverk-
samheten på Hamngården 
med och redan i onsdags höll 
Annika Teibl sin första lek-
tion på anläggningen.

Efter närmare 20 år som 
verksamhetschef för Lilla 
Edets ridklubb – LERK fick 
hon för två veckor sedan 
beskedet att styrelsen avske-
dar henne. Beslutet har 
enligt styrelsen välgrundade 
orsaker, men själv förstår hon 
inte vad hon gjort fel.

– Jag anklagas för att ha 
stulit spån och havre, men 

jag har aldrig stulit något 
och har en helt korrekt och 
styrkt förklaring till det hela. 
Som ytterligare en anledning 
menar de att jag har bedrivit 
konkurrerande verksamhet. 
Jag har hållit träningar utan-
för LERK eftersom jag bara 
varit anställd på 80 procent, 
men det har varit med styrel-
sens godkännande. Jag har 
dessutom inte fått någon var-
ning alls och ingen har sagt 
något överhuvudtaget.

Styrelseordförande Anna 
Stewart kunde i förra veckan 
inte närmare kommentera 
anklagelserna och har nu inte 
gått att nå. 

Ingen polisanmälan
Till Ttela den 12 mars sa 
hon att ingen polisanmä-
lan gjorts. Hon säger också 
att styrelsen inte såg någon 
annan möjlighet än att 
avskeda ridskolechefen.

Förra måndagen hölls 
ett informationsmöte för 
LERK:s medlemmar, men 
enligt en källa till Alekuriren 
lämnades många frågor obe-
svarade. 

– Det var tråkigt att de 
bara gav styrelsens version 
och Annika själv fick inte 

komma till tals. Det kändes 
väldigt luddigt och oklart, 
bland annat fick vi ingen 
klarhet i vad stöldanklagel-
serna grundade sig i. De 
berättade också att ingen 
polisanmälan gjorts och hon 
har inte fått någon varning. 
Man har letat efter orsa-
ker för att kunna bli av med 
henne och det känns som 
att man griper halmstrån ur 
luften, säger uppgiftslämna-
ren med god insyn i affären. 

Annika Teibl är besviken 
över styrelsens agerande, 
men samtidigt tacksam för 
stödet från medlemmarna. 
Med hjälp av en advokat 
kommer hon nu att driva 
fallet rättsligt och hoppas på 
att få upprättelse. 

Nu ser hon fram emot 
samarbetet med Lena Karls-
son på K-ridcenter och när-
mast planerar de en öppet-
hus-dag på långfredagen den 
29 mars.

– Det kommer att bli lite 
prova-på-ridning i dressyr 
eller hoppning och rund-
vandring på anläggningen, 
säger Lena.

– Annika Teibl går in i samarbete på K-ridcenter

Börjar om på ny kula

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Affärspartners. Annika Teibl (t.v.) blev för två veckor sedan avskedad från sitt uppdrag som 
ridskolechef för Lilla Edets ridklubb. Samtidigt som hon kämpar för upprättelse går hon 
vidare och startar ridskola i samarbete med Lena Karlsson på K-ridcenter. 
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PÅSKKRYSSET

Tio rätta lösningar belönas med varsin trisslott.
Vi vill ha din lösning senast 8/4 2013. 
Vi publicerar vinnarna vecka 15.
Märk kuvertet "Påskkryss" 
och skicka korsordet till: 

Alekuriren
Göteborgsvägen 94 446 33 Älvängen

Namn:

Adress:

Tel:

Vinn en trisslott!



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

VILL DU OCKSÅ VARA MED
Pojke eller flicka, ung eller gammal

Vill du
- spela fotboll eller heja fram våra lag

- bli en av våra duktiga ledare eller en hjälpande hand

KOM UPP TILL OSS!
Vi finns på Vimmervi IP vid Vimmersjön. 

Tider och kontaktpersoner hittar du på våra 
lags hemsidor

NÖDINGE– SÅ KLART

STURES 
SPISAR AB

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

E-post: lars@sturesspisar.se 
www.sturesspisar.se

Utgår även ifrån Ale kommun

Ronald Sandgren
0702-69 14 83
031-87 05 90

PER MAXE BYGGNADS AB
Nybyggnad, om- och tllbyggnad, 

ROT-arbete

Tel 0706 - 51 84 86
Fax 0303 - 964 78

E-post info@permaxe.se

www.permaxe.se

 Eva
Medicinsk fotterapeut
www.wallsfotvard.se

Bohus/Kode
Tel: 0707-144 577

WallsFOTVÅRD
Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen

Tel. 0303-74 61 60, fax 74 82 18

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

www.ale.nu 

Lunchservering 
& catering

Öppet 11:00-14:00
Alevägen 47 (Tudor)

449 44 Nol

www.evasmatgladje.se
0303-33 29 77

Telefon: Taxi 0520-45 90 00 
Buss 0520-65 75 00 Ring för 

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

Vi är ett Buss-, Taxi- och Bud-
företag som med bästa per-
sonliga service kör stora och 
små sällskap, dit Ni önskar

Lilla Edets Buss
NÖDINGE 

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se
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LÖDÖSE. Det blev en 
gastkramande tillställ-
ning med ett lyckligt 
slut.

LN 70 HC tog den 
poäng som krävdes för 
att vinna division 4 
Göteborg.

– Jag har aldrig varit 
så nervös tidigare och 
det var en befrielse när 
slutsignalen ljöd, kon-
staterade en överlyck-
lig hemmacoach i Jim 
Dahlin.

Över 400 personer, vilket 
innebar nytt publikrekord, 
kom till Lödöseborg för 
att se den avslutande serie-
matchen mellan LN 70 HC 
och mittenlaget Duells. Det 
gästande farmarlaget hade 
inför epilogen förstärkt med 
en handfull spelare från divi-
sion 3-laget Partille. Tuffast 
tänkbara motstånd således 
för LN 70, som behövde en 
poäng för att säkra guldet 

och smita förbi Slottsskogen 
HC i tabellen.

Det blev precis så jämnt 
och spännande som exper-
tisen hade förutspått. Ner-
verna gjorde sig påminda hos 
hemmaspelarna och konstigt 
vore väl annars. Senaste 
gången LN 70 hade anled-
ning att fira en serieseger 
var säsongen 
98/99.

– Visst 
märktes det 
att vi var tagna 
av stundens 
allvar, men jag är ändå nöjd 
med den fantastiska moral 
och kämpaglöd som kil-
larna visar upp under hela 
matchen, säger Jim Dahlin.

När Ivan Alesjö skickade 
in 4-3 en bit in i den tredje 
perioden trodde många att 
saken var klar. Duells väg-
rade dock ge slaget förlorat 
och kvitterade med några 
minuter kvar att spela.

– Som tur var fick vi spela 
power play med dryga minu-

ten kvar och då var det bara 
att döda tid, förklarar Jim 
Dahlin.

Firandet i Lödöseborg 
visste inga gränser. Iförda 
guldhjälmar och med cham-
pagnen sprutandes tackade 
LN 70:s spelare sin trogna 
publik.

– En helt fantastisk och 
o b e s k r i v l i g 
känsla, kon-
staterade Jim 
Dahlin.

Två spelare 
som tackar 

för sig och som inte följer 
med LN 70 upp till division 
3 är Daniel Claesson och 
Patrik Johnsson. Å andra 
sidan ryktas det redan om att 
flera etablerade nyförvärv är 
på väg in.

– Vår sportchef Allar 
Piirso jobbar på det och 
förhoppningsvis har vi en 
ännu starkare trupp när vi 
återupptar träningen till 
hösten. Först ska vi njuta 
segerns sötma och fira riktigt 
ordentligt, sade Jim Dahlin, 
aningen hes men med dagens 
bredaste leende.

Rekordpublik när LN 70 
säkrade GULDET

Seriens poängkung Tim Nordström svarade för två 
fullträffar medan Daniel Claesson och Ivan Alesjö 
gjorde ett mål vardera i 4-4-matchen mot Duells i 
lördags. Daniel Claesson gjorde sin sista match för 
LN 70 och krönte karriären med en serieseger. Ef-
ter slutsignalen fi rade han tillsammans med sonen 
Dante och en salig hemmapublik.

Ivan Alesjö har precis gjort 4-3 för LN 70 och lag-
kamraterna är snabbt framme för att gratulera.

HOCKEY
Division 4 Göteborg
LN 70 HC – Duells 4-4

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

– Nästa år blir det division-tre hockey i Lödöseborg



Sedan tidigare är det bara 
de äldre barnen (12-13 år) 
som varit med och tävlat och 
spelat seriematcher, men 
nu har Bohus IF bordtennis  
även skickat yngre barn på 
tävling.

Förra helgen arrang-
erades Minisvanen, en stor 
ungdomsturnering på Orust. 
Från Bohus IF ställde Adam 
Wallberg upp. I hans ålders-
grupp fanns det 15 killar 
representerade. Detta var 
Adams första turnering och 
många av de han mötte har 
varit med i tävlingar tidigare. 
Detta märkes inledningsvis, 
men trots detta visade Adam 
stor kämpaglöd och härliga 
takter. Han lyckades knipa 

minst ett set i varje match, 
men det räckte inte till 
A-slutspel.

Istället blev det B-slut-
spel för Adams del och där 
gick han fram till semifinal. 
I semifinalen gav han den 
slutliga segraren en tuff 
fight, men fick till slut vika 
ned sig.

– Detta är ju fantastiskt 
roligt, att vi har ungdomar i 
så låg ålder som är med och 
tävlar, säger Annica Svens-
son, tränare i Bohus IF.

– Jag hoppas att detta 
inspirerar fler unga att vilja 
vara med att tävla. Vi har ju 
trots allt 8-10 barn i ungefär 
samma ålder, så det borde 
finnas fler som vill och kan 
ställa upp, avslutar Annica 
Svensson.

❐❐❐

VARBERG. Nödinge SK:s 
handbollsdamer satte 
punkt för en stabil 
säsong med en uppvis-
ning.

HK Varberg utklas-
sades och denna gång 
gick det inte att stoppa 
de blå eleganterna från 
Nödinge.

De försökte precis 
som alla andra att 
spela med tvåpunkt, 
men nu löste vi även 
det spelet, sa en nöjd 
NSK-tränare, Mats 
Olofsson.

Inför årets handbollssäsong 
i damernas division två var 
Nödinge oroliga för att en 
tunn trupp skulle ställa till 
b e k y m m e r . 
Antalet spelare 
har förvisso 
varit på grän-
sen till för få, 
men när samt-
liga levererar har det istäl-
let blivit till en styrka. Så var 
också fallet i säsongsavslut-
ningen borta mot HK Var-

berg. Alla spelare antecknade 
sig i målprotokollet.

– När vi har fått spelet 
att stämma har det varit en 
styrka att vi kan göra mål 
från alla positioner. Mot Var-
berg fungerade det mesta. Vi 
kunde både kontra in bollar 
och komma till bra avslut i det 
uppställda spelet, konstate-
rade Mats Olofsson.

Varberg kom efter direkt, 
men gjorde som så många 
andra har gjort under vårsä-
songen, punktade Nödinges 
vassaste anfallsvapen som 
denna eftermiddag bestod av 
Jessica Edler och Catrine 
Aronsson. Tidigare har detta 
varit effektivt, då Nödinge har 
haft stora problem att spela 
med en eller flera punktade 
spelare.

– Vi har 
som sagt fått 
träna en del 
på det och jag 
tycker vi har 
blivit bättre 

med tiden. Idag var det job-
bigt innan vi hittade rätt, men 
när vi väl förstod hur vi skulle 
spela löste vi det på ett bra sätt, 

ansåg Mats Olofsson.
Nödinges blå eleganter 

slutar på en hedrande femte-
plats och resultatmässigt är 
det en framgång jämfört med 

fjolåret. Laget är numera ett 
stabilt division två lag, som 
om spelarna fortsätter kan ta 
avsats mot den yttersta toppen. 
Försvarsmässigt är man redan 

där, men framåt måste effekti-
viteten förbättras.
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HANDBOLL
Division 2 Göteborg
HK Varberg – Nödinge SK 14-30

INNEBANDY

HOCKEY

FOTBOLL

Division 2 Göteborg
Mölndals IBF – Ale IBF 6-4 (1-1, 
3-3, 2-0)
Mål Ale: Fredrik Herlogsson 2, Billy 
Sörensen, Johan Olsson.
Matchens kurrar: Fredrik Herlogs-
son 3, Anton Hermansson 2, Emil 
Rydén 1.

Division 2 Göteborg damer
Burås IK – Ale IBF 1-11 (0-2,1-
7,0-2)
Mål Ale: Lena Lönnroth 3, Victoria 
Eriksson 2, Pernilla Pettersson 2, 
Mikaela Ögren, Emma Asplund, 
Emma Gunnarsson, Ebba Norrman. 
Matchens kurrar: Emma Gunnarsson 
3, Emma Larsson 2, Ebba Norrman 1.

Division 2 västsvenska västra dam
HK Varberg – Nödinge SK 14-30
Mål NSK: Jessica Petersson 8, 
Caroline Karlsson 5, Sofi a Olofsson 
5, Catrine Aronsson 4, Sara Andréas-
son 3, Johanna Bengtsson 2, Jessica 
Edler 2 och Michaela Sjöstrand 1. 
Matchens kurrar: Jessica Petersson 
2, Sofi a Olofsson 1.

Sluttabell
ÖHK Göteborg 22 320 44
Drott 22 120 36
HK Aranäs 22 130 33
Backa HK 22 25 29
Nödinge SK 22 103 28
Östra Göteborg 22 6 23
IK Baltichov 22 85 22
HP Warta 22 -38 18
Borås HK 84 22 -93 11
HK Varberg 22 -98 10
Ulricehamn 22 -227 8
Torslanda HK 22 -331 2

Division 4 Göteborg
LN 70 – Duells 4-4
Mål LN 70: Tim Nordström 2, Daniel 
Claesson, Ivan Alesjö.

Storseger satte punkt
– NSK:s damer femma i tvåan

Denna gång bet inte punkten. Catrine Aronsson och Jessica Edler (till höger) fi ck fi nna sig i 
att hårdbevakas av HK Varberg, men denna gång löste Nödinges blå eleganter den taktiken.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTBOLL 
PÅ SJÖVALLEN

Träningsmatcher
Sjövallens konstgräs

Onsdag 27 mars kl 19.00
Ahlafors IF – Vårgårda

Måndag 1 april kl 15.00 
Ahlafors IF – Alingsås IF

www.ahlaforsif.se

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI
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LILLA EDET. På IK 
Bergaströms årsmöte kom 
34 personer och deltog i 
årsmötesförhandlingar, fika 
och prisutdelningar.

Till ny ordförande i 
klubben valdes Richard 
Cander. Nyinvalda i styrel-
sen blev Linda Johansson 
och Anders Sjöblom. Vice 
ordförande är Maria Lei-
nonen, sekreterare Liselott 
Lycke och kassör Elisabeth 
Cander. Revisorer blev 
Katri Leppänen och Karo-

line Porwoll, revisorsupp-
leant Åke Martinsson.

Mateus Cander valde 
efter tio år att släppa ordfö-
randeklubban för att lägga 
mer tid på ett av IK Berga-
ströms kommande större 
projekt.

Årets prestation gick till 
Liselott Lycke för hennes 
fina insatser och engage-
mang under 2012. Årets 
prestation för 17 år och 
yngre gick till Julia Johans-
son för hennes fina resultat 

och klubbrekord under 
2012. Julia fick även Fritids-
nämndens vandringspris.

Klubbmästare inom- och 
utomhus för 2012 fick sina 
priser och de som varit fli-
tiga fick ett träningsflitpris.

Klubbens unga ledare 
fick var sitt stort påskägg 
fyllt med godissaker. Det 
fanns även avtackningar och 
andra uppskattningar som 
delades ut.

❐❐❐

Ny ordförande i 
IK Bergaström

Vid tisdagens partävling i Alvhem 
den 19 mars deltog 7 par. Medel 
var 48 poäng och följande par 
placerade sig över medel:
1. Elsa Persson/Rikard Johansson 63 
2. Lars Kopp/Karl-Eric Nilsson 51
3. Bengt Jidfors/Torsten Johans. 50
4. Conny Törnberg/Åke Wänström 48 

Ons 27 mars kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors – Vårgårda 

Ons 27 mars kl 19.00
Forsvallen

SBTK – Alingsås IF

Tors 28 mars kl 19.15
Älvevi

Älvängen – Lekstorp

Måndag 1 april kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – Alingsås IF

FOTBOLL I ALE

Även de minsta tävlar i 
Bohus IF bordtennis

Nu erbjuder vi

gratis prova-
på-ridning

för alla nya elever.
Välkommen med 

din anmälan.

www.lundensridskola.se
Tel. 0303-22 40 42
Pernilla med familj

HANDBOLL

Träningsmatcher
Ahlafors – Askim 8-0 (3-0)
Mål AIF: Peter Antonsson 2, Moah 
Abdulrazek 2, Niclas Elving 2, Sebas-
tian Holstein, Erik Häggström.

Ahlafors – Göta 3-6 (1-3)
Mål AIF: Sebastian Holstein 2, Erik 
Häggström.

Vallensbaek – Edet FK 4-3 (2-1)
Mål EFK: Erik Wärmé 2, Niklas 
Fredriksson.

Älvängen – Skepplanda 2-1 (2-1)
Mål ÄIK: Oscar Gärdeus 2. SBTK: 
Christian Rönkkö.

Vänersborgs FK – Göta 2-2 (2-0)
Mål GBK: Tobias Carlsson, Markus 
Karlsson.

Damer
Ahlafors – Tuve 7-0 (2-0)
Mål: Madelene Lindberg 5, Caroline 
Magnusson, Cathrine Aronsson.

BRIDGE
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BOHUS. Bandy-Sverige 
organiseras om i tre 
regioner och sex nya 
stordistrikt.

Ordförande för di-
strikt Sydväst blir his-
torisk som den första 
kvinnliga hövdingen.

Bohusbon Anki Paulin 
med rötter i Surte BK 
ser fram mot uppdra-
get.

Under svenska bandyför-
bundet finns tre regioner, 

syd, mitt och nord. I region 
syd kommer tre distrikt att 
vara verksamma. Göteborgs 
bandyförbund avvecklas och 
istället bildas bandyförbun-
det distrikt Sydväst omfat-
tande Göteborg, Halland 
och Skåne. De två andra 
distrikten i region syd blir 
Småland och Västergötland. 
I onsdags valdes Anki Paulin 
till Sydvästs första ordfö-
rande och den första kvinnan 
att svinga en klubba på för-
bundsnivå i Bandy-Sverige.

– Jag fick fundera några 

veckor efter att ha blivit kon-
taktad av valberedningen, 
men eftersom jag brinner 

för flick- och dambandyn 
ser jag nu en stor möjlig-
het att bevaka den frågan. 
Mitt bandyintresse bott-
nar naturligtvis i Surte BK 
och under några år har jag 
varit utbildningsansvarig i 
Göteborgs bandyförbund. 
Genom engagemanget på 
förbundsnivå är det lättare 
att påverka de övergripande 
frågorna. Ledarutbildningar 
på framför allt ungdomssi-
dan kommer att vara en cen-
tral punkt på dagordningen, 
säger Anki Paulin.

Att hon är den första 
kvinnliga ordföranden i Sve-
riges bandyförbund är mer 
ett konstaterande än en kritik 
mot gubbväldet.

– Det hänger naturligt-
vis ihop med att utveck-
lingen av dambandyn har 
gått långsamt. Ju fler aktiva 
tjejer vi får, desto fler kvin-
nor kommer senare att vara 
aktiva på styrelsenivå. Visst 
är det tråkigt att nästan alltid 
vara ensam kvinna, men jag 
ser det som en utmaning, 
menar Anki Paulin.

Till yrket är hon kvali-
tetskoordinator på SKF och 
jobbar med miljö-, hälso- 
och trygghetsfrågor. I Ale är 
hon också engagerad poli-
tiskt för Socialdemokraterna 
och sitter med i Kommun-
styrelsen samt i rådet för 
hälsa och trygghet. Bekant 
för många är också att pappa 
Rolf Engström har ett långt 
engagemang i Surte bandy 
och även på förbundsnivå.

MÖLNDAL. Ale IBF:s 
herrar avslutade sä-
songen med ännu en 
förlust.

Till och med nästjum-
bon Mölndals IBF var 
klassen bättre.

Det blev till sist en 
tiondeplats i sluttabel-
len, allt annat än vad 
Ale IBF hade hoppats 
på.

Det har blivit dags att sum-
mera innebandysäsongen för 
Ale IBF:s herrar. Förvänt-
ningarna var stora på den 
trupp som anses vara den 
bästa klubben haft på tio år. 
Slutplaceringen motsvarade 
därför inte alls förhoppning-
arna.

– Nej, årets sportsliga 
resultat är en besvikelse, men 
samtidigt tycker jag inte att 
laget fick någon ärlig chans. 
Långtidsskador, sjukdomar 
och annan frånvaro från 

nyckelspelare gjorde att vi 
fick spela med nykompone-
rade femmor nästan varje 
match. Det är svårt, särskilt 
med tanke på att många av 
spelarna var nya för året, 
säger trä-
nare Andreas 
Klein.

Revansch-
lusten är 
påtaglig när 
snacket om nästa säsong tar 
vid. På ledarsidan blir det 
förändringar. Andreas Klein 
själv kommer att göra come-
back som spelare (målvakt), 
men vem som tar över trä-
naruppdraget är inte klart.

– Förhoppningsvis får 
vi behålla truppen och kan 
vi spetsa den med ett par 
nyförvärv kan det lika gärna 
bli succé redan nästa år. Vi 
hoppas att våra flyktade 
stjärnor Ted Gustavsson, 
Partille IBF och Mattias 
Karlsson som spelar i Flodas 
division ett lag återvänder. 

Killar med deras professio-
nella inställning hade gjort 
gott, menar Andreas Klein.

Även om den sports-
liga framgången uteblev i 
år finns det enligt Klein en 

hel del posi-
tivt att ta med 
sig. Ett antal 
unga talanger 
har slussats in 
i A-lagsspel, 

senast målvakten Anton 
Hermansson född 1997 som 
fick chansen i avslutningen 
mot Mölndal.

– Anton gjorde det riktigt 
bra i de två perioder han fick 
spela innan han tvingades 
utgå på grund av skada, säger 
Klein.

Andra utropstecken i Ale 
IBF den gångna säsongen 
har återvändaren Martin 
Eriksson och nyförvärvet 
Christian Rönkkö varit.

– Martin blev precis den 
injektion vi hoppades han 
skulle bli såväl på som vid 

sidan av planen. Rönkkö har 
ju varit magnifik i de matcher 
han kunnat spela skadefri. 
Jag tror han har gjort poäng 
alla gånger han har varit 
med. Det är en oerhört vass 
spelare, berömmer Andreas 
Klein.

I den avslutande borta-
matchen mot Mölndal var 
det hemmalaget som visade 
störst energi och vann rätt-
vist.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

BURÅS. Ale IBF:s 
damer satte punkt för 
jubileumssäsongen med 
en rejäl målfest.

Jumbon Burås fi ck 
sig en lektion i ämnet 
effektiv innebandy.

För Ales del blir det 
antingen en fjärde- el-
ler femteplats i serien.

Victoria Eriksson och 
Lena Lönnroth gav Ale en 
2-0-ledning i första perio-
den, men det var i mittperio-
den som Burås läxades upp. 
Gästerna gjorde hela sju mål 
och spelade ut hela sitt regis-
ter.

– Vi ville avsluta säsongen 
snyggt och det gjorde verk-
ligen tjejerna. Vår ung-
domskedja med bland andra 

Emma Larsson, Emma 
Gunnarsson och Ebba 
Norrman visar att återväx-
ten är god. De var fenome-
nala i matchen, berömmer 
tränare Jan 
Pettersson.

Ales damer 
slutar femma 
i tabellen, ett 
godkänt resul-
tat men förväntningarna var 
större.

Räckte inte till
– Ja, vi hoppades att vi skulle 
ha varit med i toppstriden, 
men vi har inte räckt till mot 
de allra bästa, summerar ale-
tränaren.

Hur det blir nästa år vet 
inte Jan Pettersson. Det är 
många obesvarade frågor.

Det återstår att se hur 

många som fortsätter och 
vad tjejerna vill. Det finns 
mycket talang i klubben, 
men i åldern runt 20 år är 
det mycket som lockar. Vi 

får se vad som 
händer.

I sam-
talet kring 
säsongen som 
gått fick Pet-

tersson svara på frågan om 
vem som har imponerat och 
utvecklats mest under året.

– Då svarar jag Emma 
Gunnarsson. Hennes utveck-
ling under säsongen har varit 
väldigt rolig att följa.

Bandy-Sverige organiseras om i sex stordistrikt:

Anki Paulin greppar klubban i Sydväst

Anki Paulin.

– Revanschlust inför nästa säsong

INNEBANDY
Division 2 Göteborg
Mölndals IBF – Ale IBF 6-4

TEXT
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perra@alekuriren.se

Utropstecken 2. Nyförvärvet från Skår, Christian Rönkkö, 
var Ales giftigaste spelare så länge han fi ck vara skadefri.

Utropstecken nr 1. Martin 
Eriksson har gjort en bra 
säsong i Ale IBF och tillfört 
laget mycket både på och 
vid sidan av planen.

Målfest i sista matchen
– Ale IBF:s damer slutar fyra

INNEBANDY
Division 2 Göteborg damer
Burås IK – Ale IBF 1-11 (0-2,1-7,0-2)

Emma Larsson är en av de yngre spelarna som tränare 
Jan Pettersson lyfter fram som årets kometer. "Emma är 
egentligen forward, men har fått spela back och det har 
hon gjort suveränt bra". Lena Lönnroth (till höger) avslu-
tade säsongen med tre mål. Arkivbilder: Allan Karlsson
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Tråkig avslutning för Ale IBF:s herrar
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Sedan tidigare är det bara 
de äldre barnen (12-13 år) 
som varit med och tävlat och 
spelat seriematcher, men 
nu har Bohus IF bordtennis  
även skickat yngre barn på 
tävling.

Förra helgen arrang-
erades Minisvanen, en stor 
ungdomsturnering på Orust. 
Från Bohus IF ställde Adam 
Wallberg upp. I hans ålders-
grupp fanns det 15 killar 
representerade. Detta var 
Adams första turnering och 
många av de han mötte har 
varit med i tävlingar tidigare. 
Detta märkes inledningsvis, 
men trots detta visade Adam 
stor kämpaglöd och härliga 
takter. Han lyckades knipa 

minst ett set i varje match, 
men det räckte inte till 
A-slutspel.

Istället blev det B-slut-
spel för Adams del och där 
gick han fram till semifinal. 
I semifinalen gav han den 
slutliga segraren en tuff 
fight, men fick till slut vika 
ned sig.

– Detta är ju fantastiskt 
roligt, att vi har ungdomar i 
så låg ålder som är med och 
tävlar, säger Annica Svens-
son, tränare i Bohus IF.

– Jag hoppas att detta 
inspirerar fler unga att vilja 
vara med att tävla. Vi har ju 
trots allt 8-10 barn i ungefär 
samma ålder, så det borde 
finnas fler som vill och kan 
ställa upp, avslutar Annica 
Svensson.

❐❐❐

VARBERG. Nödinge SK:s 
handbollsdamer satte 
punkt för en stabil 
säsong med en uppvis-
ning.

HK Varberg utklas-
sades och denna gång 
gick det inte att stoppa 
de blå eleganterna från 
Nödinge.

De försökte precis 
som alla andra att 
spela med tvåpunkt, 
men nu löste vi även 
det spelet, sa en nöjd 
NSK-tränare, Mats 
Olofsson.

Inför årets handbollssäsong 
i damernas division två var 
Nödinge oroliga för att en 
tunn trupp skulle ställa till 
b e k y m m e r . 
Antalet spelare 
har förvisso 
varit på grän-
sen till för få, 
men när samt-
liga levererar har det istäl-
let blivit till en styrka. Så var 
också fallet i säsongsavslut-
ningen borta mot HK Var-

berg. Alla spelare antecknade 
sig i målprotokollet.

– När vi har fått spelet 
att stämma har det varit en 
styrka att vi kan göra mål 
från alla positioner. Mot Var-
berg fungerade det mesta. Vi 
kunde både kontra in bollar 
och komma till bra avslut i det 
uppställda spelet, konstate-
rade Mats Olofsson.

Varberg kom efter direkt, 
men gjorde som så många 
andra har gjort under vårsä-
songen, punktade Nödinges 
vassaste anfallsvapen som 
denna eftermiddag bestod av 
Jessica Edler och Catrine 
Aronsson. Tidigare har detta 
varit effektivt, då Nödinge har 
haft stora problem att spela 
med en eller flera punktade 
spelare.

– Vi har 
som sagt fått 
träna en del 
på det och jag 
tycker vi har 
blivit bättre 

med tiden. Idag var det job-
bigt innan vi hittade rätt, men 
när vi väl förstod hur vi skulle 
spela löste vi det på ett bra sätt, 

ansåg Mats Olofsson.
Nödinges blå eleganter 

slutar på en hedrande femte-
plats och resultatmässigt är 
det en framgång jämfört med 

fjolåret. Laget är numera ett 
stabilt division två lag, som 
om spelarna fortsätter kan ta 
avsats mot den yttersta toppen. 
Försvarsmässigt är man redan 

där, men framåt måste effekti-
viteten förbättras.
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HANDBOLL
Division 2 Göteborg
HK Varberg – Nödinge SK 14-30

INNEBANDY

HOCKEY

FOTBOLL

Division 2 Göteborg
Mölndals IBF – Ale IBF 6-4 (1-1, 
3-3, 2-0)
Mål Ale: Fredrik Herlogsson 2, Billy 
Sörensen, Johan Olsson.
Matchens kurrar: Fredrik Herlogs-
son 3, Anton Hermansson 2, Emil 
Rydén 1.

Division 2 Göteborg damer
Burås IK – Ale IBF 1-11 (0-2,1-
7,0-2)
Mål Ale: Lena Lönnroth 3, Victoria 
Eriksson 2, Pernilla Pettersson 2, 
Mikaela Ögren, Emma Asplund, 
Emma Gunnarsson, Ebba Norrman. 
Matchens kurrar: Emma Gunnarsson 
3, Emma Larsson 2, Ebba Norrman 1.

Division 2 västsvenska västra dam
HK Varberg – Nödinge SK 14-30
Mål NSK: Jessica Petersson 8, 
Caroline Karlsson 5, Sofi a Olofsson 
5, Catrine Aronsson 4, Sara Andréas-
son 3, Johanna Bengtsson 2, Jessica 
Edler 2 och Michaela Sjöstrand 1. 
Matchens kurrar: Jessica Petersson 
2, Sofi a Olofsson 1.

Sluttabell
ÖHK Göteborg 22 320 44
Drott 22 120 36
HK Aranäs 22 130 33
Backa HK 22 25 29
Nödinge SK 22 103 28
Östra Göteborg 22 6 23
IK Baltichov 22 85 22
HP Warta 22 -38 18
Borås HK 84 22 -93 11
HK Varberg 22 -98 10
Ulricehamn 22 -227 8
Torslanda HK 22 -331 2

Division 4 Göteborg
LN 70 – Duells 4-4
Mål LN 70: Tim Nordström 2, Daniel 
Claesson, Ivan Alesjö.

Storseger satte punkt
– NSK:s damer femma i tvåan

Denna gång bet inte punkten. Catrine Aronsson och Jessica Edler (till höger) fi ck fi nna sig i 
att hårdbevakas av HK Varberg, men denna gång löste Nödinges blå eleganter den taktiken.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTBOLL 
PÅ SJÖVALLEN

Träningsmatcher
Sjövallens konstgräs

Onsdag 27 mars kl 19.00
Ahlafors IF – Vårgårda

Måndag 1 april kl 15.00 
Ahlafors IF – Alingsås IF

www.ahlaforsif.se

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI
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LILLA EDET. På IK 
Bergaströms årsmöte kom 
34 personer och deltog i 
årsmötesförhandlingar, fika 
och prisutdelningar.

Till ny ordförande i 
klubben valdes Richard 
Cander. Nyinvalda i styrel-
sen blev Linda Johansson 
och Anders Sjöblom. Vice 
ordförande är Maria Lei-
nonen, sekreterare Liselott 
Lycke och kassör Elisabeth 
Cander. Revisorer blev 
Katri Leppänen och Karo-

line Porwoll, revisorsupp-
leant Åke Martinsson.

Mateus Cander valde 
efter tio år att släppa ordfö-
randeklubban för att lägga 
mer tid på ett av IK Berga-
ströms kommande större 
projekt.

Årets prestation gick till 
Liselott Lycke för hennes 
fina insatser och engage-
mang under 2012. Årets 
prestation för 17 år och 
yngre gick till Julia Johans-
son för hennes fina resultat 

och klubbrekord under 
2012. Julia fick även Fritids-
nämndens vandringspris.

Klubbmästare inom- och 
utomhus för 2012 fick sina 
priser och de som varit fli-
tiga fick ett träningsflitpris.

Klubbens unga ledare 
fick var sitt stort påskägg 
fyllt med godissaker. Det 
fanns även avtackningar och 
andra uppskattningar som 
delades ut.

❐❐❐

Ny ordförande i 
IK Bergaström

Vid tisdagens partävling i Alvhem 
den 19 mars deltog 7 par. Medel 
var 48 poäng och följande par 
placerade sig över medel:
1. Elsa Persson/Rikard Johansson 63 
2. Lars Kopp/Karl-Eric Nilsson 51
3. Bengt Jidfors/Torsten Johans. 50
4. Conny Törnberg/Åke Wänström 48 

Ons 27 mars kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors – Vårgårda 

Ons 27 mars kl 19.00
Forsvallen

SBTK – Alingsås IF

Tors 28 mars kl 19.15
Älvevi

Älvängen – Lekstorp

Måndag 1 april kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – Alingsås IF

FOTBOLL I ALE

Även de minsta tävlar i 
Bohus IF bordtennis

Nu erbjuder vi

gratis prova-
på-ridning

för alla nya elever.
Välkommen med 

din anmälan.

www.lundensridskola.se
Tel. 0303-22 40 42
Pernilla med familj

HANDBOLL

Träningsmatcher
Ahlafors – Askim 8-0 (3-0)
Mål AIF: Peter Antonsson 2, Moah 
Abdulrazek 2, Niclas Elving 2, Sebas-
tian Holstein, Erik Häggström.

Ahlafors – Göta 3-6 (1-3)
Mål AIF: Sebastian Holstein 2, Erik 
Häggström.

Vallensbaek – Edet FK 4-3 (2-1)
Mål EFK: Erik Wärmé 2, Niklas 
Fredriksson.

Älvängen – Skepplanda 2-1 (2-1)
Mål ÄIK: Oscar Gärdeus 2. SBTK: 
Christian Rönkkö.

Vänersborgs FK – Göta 2-2 (2-0)
Mål GBK: Tobias Carlsson, Markus 
Karlsson.

Damer
Ahlafors – Tuve 7-0 (2-0)
Mål: Madelene Lindberg 5, Caroline 
Magnusson, Cathrine Aronsson.

BRIDGE
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BOHUS. Bandy-Sverige 
organiseras om i tre 
regioner och sex nya 
stordistrikt.

Ordförande för di-
strikt Sydväst blir his-
torisk som den första 
kvinnliga hövdingen.

Bohusbon Anki Paulin 
med rötter i Surte BK 
ser fram mot uppdra-
get.

Under svenska bandyför-
bundet finns tre regioner, 

syd, mitt och nord. I region 
syd kommer tre distrikt att 
vara verksamma. Göteborgs 
bandyförbund avvecklas och 
istället bildas bandyförbun-
det distrikt Sydväst omfat-
tande Göteborg, Halland 
och Skåne. De två andra 
distrikten i region syd blir 
Småland och Västergötland. 
I onsdags valdes Anki Paulin 
till Sydvästs första ordfö-
rande och den första kvinnan 
att svinga en klubba på för-
bundsnivå i Bandy-Sverige.

– Jag fick fundera några 

veckor efter att ha blivit kon-
taktad av valberedningen, 
men eftersom jag brinner 

för flick- och dambandyn 
ser jag nu en stor möjlig-
het att bevaka den frågan. 
Mitt bandyintresse bott-
nar naturligtvis i Surte BK 
och under några år har jag 
varit utbildningsansvarig i 
Göteborgs bandyförbund. 
Genom engagemanget på 
förbundsnivå är det lättare 
att påverka de övergripande 
frågorna. Ledarutbildningar 
på framför allt ungdomssi-
dan kommer att vara en cen-
tral punkt på dagordningen, 
säger Anki Paulin.

Att hon är den första 
kvinnliga ordföranden i Sve-
riges bandyförbund är mer 
ett konstaterande än en kritik 
mot gubbväldet.

– Det hänger naturligt-
vis ihop med att utveck-
lingen av dambandyn har 
gått långsamt. Ju fler aktiva 
tjejer vi får, desto fler kvin-
nor kommer senare att vara 
aktiva på styrelsenivå. Visst 
är det tråkigt att nästan alltid 
vara ensam kvinna, men jag 
ser det som en utmaning, 
menar Anki Paulin.

Till yrket är hon kvali-
tetskoordinator på SKF och 
jobbar med miljö-, hälso- 
och trygghetsfrågor. I Ale är 
hon också engagerad poli-
tiskt för Socialdemokraterna 
och sitter med i Kommun-
styrelsen samt i rådet för 
hälsa och trygghet. Bekant 
för många är också att pappa 
Rolf Engström har ett långt 
engagemang i Surte bandy 
och även på förbundsnivå.

MÖLNDAL. Ale IBF:s 
herrar avslutade sä-
songen med ännu en 
förlust.

Till och med nästjum-
bon Mölndals IBF var 
klassen bättre.

Det blev till sist en 
tiondeplats i sluttabel-
len, allt annat än vad 
Ale IBF hade hoppats 
på.

Det har blivit dags att sum-
mera innebandysäsongen för 
Ale IBF:s herrar. Förvänt-
ningarna var stora på den 
trupp som anses vara den 
bästa klubben haft på tio år. 
Slutplaceringen motsvarade 
därför inte alls förhoppning-
arna.

– Nej, årets sportsliga 
resultat är en besvikelse, men 
samtidigt tycker jag inte att 
laget fick någon ärlig chans. 
Långtidsskador, sjukdomar 
och annan frånvaro från 

nyckelspelare gjorde att vi 
fick spela med nykompone-
rade femmor nästan varje 
match. Det är svårt, särskilt 
med tanke på att många av 
spelarna var nya för året, 
säger trä-
nare Andreas 
Klein.

Revansch-
lusten är 
påtaglig när 
snacket om nästa säsong tar 
vid. På ledarsidan blir det 
förändringar. Andreas Klein 
själv kommer att göra come-
back som spelare (målvakt), 
men vem som tar över trä-
naruppdraget är inte klart.

– Förhoppningsvis får 
vi behålla truppen och kan 
vi spetsa den med ett par 
nyförvärv kan det lika gärna 
bli succé redan nästa år. Vi 
hoppas att våra flyktade 
stjärnor Ted Gustavsson, 
Partille IBF och Mattias 
Karlsson som spelar i Flodas 
division ett lag återvänder. 

Killar med deras professio-
nella inställning hade gjort 
gott, menar Andreas Klein.

Även om den sports-
liga framgången uteblev i 
år finns det enligt Klein en 

hel del posi-
tivt att ta med 
sig. Ett antal 
unga talanger 
har slussats in 
i A-lagsspel, 

senast målvakten Anton 
Hermansson född 1997 som 
fick chansen i avslutningen 
mot Mölndal.

– Anton gjorde det riktigt 
bra i de två perioder han fick 
spela innan han tvingades 
utgå på grund av skada, säger 
Klein.

Andra utropstecken i Ale 
IBF den gångna säsongen 
har återvändaren Martin 
Eriksson och nyförvärvet 
Christian Rönkkö varit.

– Martin blev precis den 
injektion vi hoppades han 
skulle bli såväl på som vid 

sidan av planen. Rönkkö har 
ju varit magnifik i de matcher 
han kunnat spela skadefri. 
Jag tror han har gjort poäng 
alla gånger han har varit 
med. Det är en oerhört vass 
spelare, berömmer Andreas 
Klein.

I den avslutande borta-
matchen mot Mölndal var 
det hemmalaget som visade 
störst energi och vann rätt-
vist.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

BURÅS. Ale IBF:s 
damer satte punkt för 
jubileumssäsongen med 
en rejäl målfest.

Jumbon Burås fi ck 
sig en lektion i ämnet 
effektiv innebandy.

För Ales del blir det 
antingen en fjärde- el-
ler femteplats i serien.

Victoria Eriksson och 
Lena Lönnroth gav Ale en 
2-0-ledning i första perio-
den, men det var i mittperio-
den som Burås läxades upp. 
Gästerna gjorde hela sju mål 
och spelade ut hela sitt regis-
ter.

– Vi ville avsluta säsongen 
snyggt och det gjorde verk-
ligen tjejerna. Vår ung-
domskedja med bland andra 

Emma Larsson, Emma 
Gunnarsson och Ebba 
Norrman visar att återväx-
ten är god. De var fenome-
nala i matchen, berömmer 
tränare Jan 
Pettersson.

Ales damer 
slutar femma 
i tabellen, ett 
godkänt resul-
tat men förväntningarna var 
större.

Räckte inte till
– Ja, vi hoppades att vi skulle 
ha varit med i toppstriden, 
men vi har inte räckt till mot 
de allra bästa, summerar ale-
tränaren.

Hur det blir nästa år vet 
inte Jan Pettersson. Det är 
många obesvarade frågor.

Det återstår att se hur 

många som fortsätter och 
vad tjejerna vill. Det finns 
mycket talang i klubben, 
men i åldern runt 20 år är 
det mycket som lockar. Vi 

får se vad som 
händer.

I sam-
talet kring 
säsongen som 
gått fick Pet-

tersson svara på frågan om 
vem som har imponerat och 
utvecklats mest under året.

– Då svarar jag Emma 
Gunnarsson. Hennes utveck-
ling under säsongen har varit 
väldigt rolig att följa.

Bandy-Sverige organiseras om i sex stordistrikt:

Anki Paulin greppar klubban i Sydväst

Anki Paulin.

– Revanschlust inför nästa säsong

INNEBANDY
Division 2 Göteborg
Mölndals IBF – Ale IBF 6-4

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Utropstecken 2. Nyförvärvet från Skår, Christian Rönkkö, 
var Ales giftigaste spelare så länge han fi ck vara skadefri.

Utropstecken nr 1. Martin 
Eriksson har gjort en bra 
säsong i Ale IBF och tillfört 
laget mycket både på och 
vid sidan av planen.

Målfest i sista matchen
– Ale IBF:s damer slutar fyra

INNEBANDY
Division 2 Göteborg damer
Burås IK – Ale IBF 1-11 (0-2,1-7,0-2)

Emma Larsson är en av de yngre spelarna som tränare 
Jan Pettersson lyfter fram som årets kometer. "Emma är 
egentligen forward, men har fått spela back och det har 
hon gjort suveränt bra". Lena Lönnroth (till höger) avslu-
tade säsongen med tre mål. Arkivbilder: Allan Karlsson
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n nr 1. Martin 
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Tråkig avslutning för Ale IBF:s herrar
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NÖDINGE. Världens bästa Beatlestol-
kare.

Det omdömet gav George Martin, 
Beatles producent, Göteborgsbandet 
Pepperland för några år sedan.

Onsdagen den 3 april intar kvintet-
ten scenen i Ale gymnasium.

Pepperland grundades 2005 och har röt-
terna i den tidigare gruppen Lenny Pane. Tre 
medlemmar; Mikael Isacson, Per Umaerus 
och Benny Karlsson, är kvar från Lenny 
Pane, medan Olle Bengtsson och Magnus 
Thörnkvist har tillkommit.

Gruppen spelar uteslutande musik av The 
Beatles och klär sig även som sina förebilder 
vid sina konserter. I den tidigare sättningen 
med Lenny Pane besökte bandet England och 
den årliga Liverpoolfestivalen nio gånger.

Det faktum att bandet nu består av fem 
personer gör det möjligt att återskapa nästan 
allt The Beatles gjorde på skiva – live. Varje 
sångstämma, baklängesgitarr, handklapp, cel-
lostämma och hel symfoniorkester finns med 
på Pepperlands konserter.

– Det är sound-alike och inte look-alike, 
säger Margareta Nilson, ordförande i Tea-
terföreningen i Ale som står bakom arrang-
emanget.

– Vi tror att Pepperlands besök ska att-
rahera en bred målgrupp. Beatles musik är 
tidlös och uppskattas även av den yngre gene-
rationen, säger Margareta.

Biljetter finns att köpa på Ale bibliotek i 
Nödinge.

JONAS ANDERSSON

Göteborgsbandet Pepperland kommer till Ale gymnasium onsdagen den 3 
april för att bjuda på en helkväll i The Beatles anda.

Beatlestoner i Ale gymnasium

TRANÅS. Fredagen den 1 mars 
packade fem duktiga spelemän från 
Ales Kulturskola sina fiollådor för 
att åka till den årliga spelmans-
stämman i Tranås. Med sig hade de 
Elinor Emilsson, pedagog på Ales 
Kulturskolan, och ett antal inövade 
folkmusiklåtar. 

Under lördagsförmiddagen träf-
fade de elever från kulturskolan i 
Tranås och ungdomarna fick möj-
lighet att lära sig låtar av varandra. 
Efter lunch började den egentliga 

stämman. Musikanter från när och 
fjärran hade samlats för att spela 
och lära av varandra. Det svängde 
stundtals riktigt ordentligt när 
spelmännen i alla åldrar förenades i 
folklåtar från hela Sverige. Det var 
imponerande att se hur Ales ungdo-
mar hängde med när de mer erfarna 
folkmusikerna tog ton. 

På hemvägen stannade hela 
gänget till i Gränna och de duktiga 
spelemännen belönade sig själva 
med polkagrisar.                       ❐❐❐

SPF Göta Älvdalsbygden har haft sin populära påskfest. Alegården i Nygård 
fylldes förra fredagen av glada och danssugna pensionärer. Lödöse-Ny-
gårdsgruppen hade som vanligt dukat upp ett påskbord fullt av hemlagad 
mat. Inte ens skörosten saknades. Efter maten underhöll Svidarna med 
musik och historieberättande innan de spelade upp till kvällens första dans. 
Golvet fylldes snabbt och med avbrott för kaffe och lotteridragning hölls 
dansen igång hela kvällen.

Påskfest i Alegården

Ungdomar från Ales Kulturskola deltog på den årliga spelmansstämman i 
Tranås.

Aleungdomar spelade i Tranås

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

Croodarna 3D
Måndag 1 april kl 15
Onsdag 3 april kl 15
Entré 60 kr • Matiné

Onsdag 27 mars kl 19
Torsdag 4 april kl 14

Entré 80 kr • Fika ingår (kl 14)

Biljetter till Metropolitan 27 april kl 18.00 

 Måndag 1 april kl 18
Onsdag 3 april kl 19

Entré 80 kr

Tisdag 2 april kl 14 & 19
Entré 80 kr • Fika ingår (kl 14)

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors
0702-65 66 70 • Biodagar 0303-33 03 96

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!
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NÖDINGE. Världens bästa Beatlestol-
kare.

Det omdömet gav George Martin, 
Beatles producent, Göteborgsbandet 
Pepperland för några år sedan.

Onsdagen den 3 april intar kvintet-
ten scenen i Ale gymnasium.

Pepperland grundades 2005 och har röt-
terna i den tidigare gruppen Lenny Pane. Tre 
medlemmar; Mikael Isacson, Per Umaerus 
och Benny Karlsson, är kvar från Lenny 
Pane, medan Olle Bengtsson och Magnus 
Thörnkvist har tillkommit.

Gruppen spelar uteslutande musik av The 
Beatles och klär sig även som sina förebilder 
vid sina konserter. I den tidigare sättningen 
med Lenny Pane besökte bandet England och 
den årliga Liverpoolfestivalen nio gånger.

Det faktum att bandet nu består av fem 
personer gör det möjligt att återskapa nästan 
allt The Beatles gjorde på skiva – live. Varje 
sångstämma, baklängesgitarr, handklapp, cel-
lostämma och hel symfoniorkester finns med 
på Pepperlands konserter.

– Det är sound-alike och inte look-alike, 
säger Margareta Nilson, ordförande i Tea-
terföreningen i Ale som står bakom arrang-
emanget.

– Vi tror att Pepperlands besök ska att-
rahera en bred målgrupp. Beatles musik är 
tidlös och uppskattas även av den yngre gene-
rationen, säger Margareta.

Biljetter finns att köpa på Ale bibliotek i 
Nödinge.

JONAS ANDERSSON

Göteborgsbandet Pepperland kommer till Ale gymnasium onsdagen den 3 
april för att bjuda på en helkväll i The Beatles anda.

Beatlestoner i Ale gymnasium

TRANÅS. Fredagen den 1 mars 
packade fem duktiga spelemän från 
Ales Kulturskola sina fiollådor för 
att åka till den årliga spelmans-
stämman i Tranås. Med sig hade de 
Elinor Emilsson, pedagog på Ales 
Kulturskolan, och ett antal inövade 
folkmusiklåtar. 

Under lördagsförmiddagen träf-
fade de elever från kulturskolan i 
Tranås och ungdomarna fick möj-
lighet att lära sig låtar av varandra. 
Efter lunch började den egentliga 

stämman. Musikanter från när och 
fjärran hade samlats för att spela 
och lära av varandra. Det svängde 
stundtals riktigt ordentligt när 
spelmännen i alla åldrar förenades i 
folklåtar från hela Sverige. Det var 
imponerande att se hur Ales ungdo-
mar hängde med när de mer erfarna 
folkmusikerna tog ton. 

På hemvägen stannade hela 
gänget till i Gränna och de duktiga 
spelemännen belönade sig själva 
med polkagrisar.                       ❐❐❐

SPF Göta Älvdalsbygden har haft sin populära påskfest. Alegården i Nygård 
fylldes förra fredagen av glada och danssugna pensionärer. Lödöse-Ny-
gårdsgruppen hade som vanligt dukat upp ett påskbord fullt av hemlagad 
mat. Inte ens skörosten saknades. Efter maten underhöll Svidarna med 
musik och historieberättande innan de spelade upp till kvällens första dans. 
Golvet fylldes snabbt och med avbrott för kaffe och lotteridragning hölls 
dansen igång hela kvällen.

Påskfest i Alegården

Ungdomar från Ales Kulturskola deltog på den årliga spelmansstämman i 
Tranås.

Aleungdomar spelade i Tranås

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

Croodarna 3D
Måndag 1 april kl 15
Onsdag 3 april kl 15
Entré 60 kr • Matiné

Onsdag 27 mars kl 19
Torsdag 4 april kl 14

Entré 80 kr • Fika ingår (kl 14)

Biljetter till Metropolitan 27 april kl 18.00 

 Måndag 1 april kl 18
Onsdag 3 april kl 19

Entré 80 kr

Tisdag 2 april kl 14 & 19
Entré 80 kr • Fika ingår (kl 14)

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors
0702-65 66 70 • Biodagar 0303-33 03 96

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!
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SURTE. Djuren, naturen 
och livet.

Det var rubriken för 
tisdagskvällens pro-
gram i Surte Kulturhus.

– Småmysig under-
hållning, konstaterade 
Doris Hellman, ordfö-
rande i Surte-Bohus 
Bok- och biblioteksför-
ening.

För ovanlighetens skull fanns 
det platser kvar när Bok- och 
biblioteksföreningen bjöd 
in till våravslutning i tisdags 
kväll.

– Medlemmarna var nog 
lite överrumplade att det bara 
var tre veckor mellan våra 
arrangemang, vi brukar ha ett 
intervall på fyra veckor. De 
sista dagarna kom dock biljett-
försäljningen igång och vi blev 
trots allt närmare 70 personer 
som fick ta del av framföran-

det, säger Doris Hellman.
För underhållningen sva-

rade Leif Samuelsson från 
Rödbo. Han kåserade och 
bjöd därutöver på stämnings-
full sång och musik. Bilder 
associerade till de melodier 
som spelades.

– Leif hade ett budskap om 
att vi människor borde ta det 
lite lugnare, inte alltid vara 
uppkopplade utan istället ta 
vara på dagen, förklarar Doris.

I september återupptar 
Surte-Bohus Bok- och bib-
lioteksförening sin verksam-
het. Hösten inleds med ett 
årsmöte.

– Innan dess ska kommu-
nen ha hunnit införa Mer-
öppna bibliotek i Skepplanda 
och Surte. Det ska bli mycket 
intressant att se hur det 
kommer att fungera, avslutar 
Doris Hellman.

JONAS ANDERSSON
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Leif Samuelsson från Rödbo stod i rampljuset när Surte-Bo-
hus Bok- och biblioteksförening hade våravslutning i tisdags 
kväll.

Småmysig underhållning i Surte

0303-444 000Kyrka för Fairtrade

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

för FFFairt

Stilla veckan 
och påsken

Skärtorsdag, 28 mars
Kilanda   16.00 Skärtorsdagsmässa
   Kyrkkaffe
Nol   18.30 Skärtorsdagsmässa
Älvängen  19.00 Skärtorsdagsmässa 

Långfredag, 29 mars
Nol   11.00 Långfredagsgudstjänst 
Starrkärr 18.00 Musikgudstjänst 
   Damkören Vox feminale 
   med solister och orkester 
   framför G B Pergolesi: 
   Stabat Mater.

Påskdagen, 31 mars 
Nol   11.00 Mässa 
   Medverkan av Kyrko-
   kören och Magnoliakören
Älvängen  11.00 Mässa 
   Gospelkören och komp-
   bandet medverkar.
Starrkärr 11.00 Mässa 
   Kammarkören VocAle 
   sjunger musik av bla 
   A Hammerschmidt och 
   A Scarlatti. Hannah och 
   Joel Lindmossen fiol, 
   Lisa Johansson piano 
   och orgel. 

Annandag påsk, 1 april 
Kilanda   11.00 Mässa 
Älvängen  16.00 Finsk gudstjänst
   med Sato Rekola

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

Grisfesten – Nightfl ight 2.
En svinrolig krogshow.

Publiken i Surte Kulturhus 
kunde luta sig tillbaka och 
njuta.

GÖTEBORG. Ale och 
Lilla Edets kommuner 
fanns representerade 
i tre olika montrar på 
årets TUR-mässa.

Kommunernas ge-
mensamma turistor-
ganisation profi lerade 
sig och i Sverigehallen 
kunde besökarna också 
stifta bekantskap med 
Repslagarmuseet och 
Thorsskogs Slott.

Branschfolk välkom-
nades de första två 
dagarna och på helgen 
var mässan öppen för 
allmänheten.

TUR är Nordens ledande 
mässa med inriktning på 
rese-, turism- och mötes-
industrin. Arrangemanget 
firade i år 30-årsjubileum. 
Ale & Lilla Edet Turistor-
ganisation fanns på plats för 
allra första gången.

– Vi delar ut vår nya bro-
schyr ”Göta älv turism” och 
försöker väcka ett intresse 
för vår fina bygd, förklarade 
Urban Tallheden.

Som dragplåster under 
mässan fungerade bland 
andra Emanuel Andrén, 
som lät besökarna smaka på 
goda chokladpraliner. Smak-
prov delades även ut av Ahla-
fors Bryggerier.

Lite längre bort stod Rep-

slagarmuseets eldsjälar och 
tillika mässveteraner. Ordfö-
randen i Bevara Repslagarba-
nan, Lars-Gunnar Wallin, 
fanns på plats liksom Bernt 
Larsson och Kurt Flodin.

– Många besökare känner 
igen oss från tidigare mässor. 
Det är viktigt att synas i 
sådana här sammanhang, för-
klarar Lars-Gunnar Wallin.

Kenneth Karlsson mark-
nadsförde Thorgsskogs Slott 

i en monter som tilldrog sig 
stort intresse från såväl före-
tag som privatpersoner.

– Konferensbiten är en 
viktig bit för oss, men här är 
det i första hand privatmark-
naden som vi siktar in oss på. 
Vi passar på att saluföra vårt 
nya golfpaket, avslutar Ken-
neth Karlsson.

PÅ MÄSSAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kenneth Karlsson representerade Thorskogs Slott på TUR-
mässan i Göteborg.

Bernt Larsson och Lars-Göran Wallin fanns på plats i Repslagarmuseets monter.

Ale & Lilla Edet Turistorganisation medverkade för första 
gången på TUR-mässan. Pelle Dahlberg och Urban Tallheden 
delade ut broschyrmaterial.

Lokala inslag på årets TUR-mässa
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Från 7 år till 92 år på en 
timma... Det underhölls vi 
av Agneta Arti i Skepplanda 
bygdegård i torsdags. Agneta 
är en fullfjädrad skådespe-
lare från Göteborg, hon har 
själv skrivit denna enmans-
föreställning vilken hon 
uppförde med hjälp av tio 
stolar och rekvisita. Vi kände 
nog alla igen oss mer eller 
mindre från våra egna liv. 

Efter föreställningen ville 

applåderna inte sluta. Har ni 
inte sett denna föreställning 
har ni gått miste om något 
fantastiskt. 

Att bygdegården fylls med 
glada SPF-medlemmar på 
månadsträffarna hos SPF 
Skepplanda Hålanda är inte 
konstigt med underhåll-
ningar som denna. Under-
hållningsansvariga skall ha 
stort tack. Anmälningslistor 
till resor med mera cirku-

lerade och vi njöt av fina 
smörgåsar och gott kaffe.

Efter sedvanlig lottdrag-
ning fick vi några ord på 
vägen av ordföranden samt 
en önskan om Glad Påsk.

Olle Magnusson

SPF-are underhölls i bygdegården

PRO Ale Norra hade en 
fantastisk kulturträff torsda-
gen den 7 mars i Skepplanda 
Bygdegård. Det serverades 
ärtsoppa, smörgås och dricka 
samt kaffe och en jättegod 
tigerkaka. För underhåll-
ningen stod Christer Pauls-
son som sjung, rockade och 
framförde finstämda sånger.
Christer spelade synt, gitarr, 
flöjt och dragspel så det blev 
full rulle i Bygdegården. Ett 
70-tal personer kom och 

åt, lyssnade och sjöng, samt 
en del hade också turen att 
vinna fina vinster i lotteriet.

Därefter var det bara ett 
par dagar kvar till den 10 
mars då PRO Ale Norra 
hade bokat Stigens Buss för 
ett besök i Vara konserthus. 
En fullsatt buss styrde mot 
Vara för att vara med på 
Hjalmars Kafferep.
Anna-Greta såg till att alla 
kom med bussen, från Surte 
i söder till Skepplanda i norr.  

Med Joakim vid ratten var 
det inga problem att styra 
färden mot Conditori Nord-
polen, med sina gamla anor, 
och där smakade det gott 
med kaffe och landgång.
Ett fullsatt konserthus skrat-
tade gott åt Hjalmar och 
hans medspelare. Därefter 
bar det hemåt efter en lyckad 
dag där resenärerna även 
hade fått se det omtalade 
Blåa Huset i Vara.

Eva Carlsson

Fantastisk kulturträff i Skepplanda

Ica Kvantum Ale Torg bjöd i förra veckan in pensionärer till en eftermiddag i ostens 
tecken. Helena från Falbygdens Ost ledde besökarna genom ostens historia med anekdo-
ter, tips och mycket kunskap. Eftermiddagen avslutades med en dignande ostbuffé och 
alla fi ck också med sig en välfylld goodiebag med smått och gott.

Ica bjöd in till ostevent

Palmsöndagen är speci-
ell dag inför påskhögti-
den. Jag har ett minne 

från en gudstjänst i Texas USA 
där människorna stod utanför 
kyrkan och sjöng och viftade 
med palmkvistar för att stryka 
under bibeltexten från Markus 
evangeliet där Jesus rider in 
i Jerusalem på en liten åsna. 
Folkskaran sjöng och ropade: 
hosianna Davids son. Hosian-
na var ett rop efter hjälp och 
befrielse från förtryck av över-
heten. Är det inte något lik-

nande rop över vår värld idag? 
Tanken med dessa rader är att 
vi skulle stanna till inför vårt 
eget liv. Vad bra vi har det 
fortfarande i vårt land medan 
folk inte så långt borta ropar 
på hjälp. Kan vi hjälpa någon 
medmänniska i nöd på något 
sätt är det med Jesu ord. Vad 
vi har gjort för någon av dessa 
mina minsta, har vi också gjort 
mot honom.

Leif Karlsson,
Pastor Pingstkyrkan Bohus med 

önskan om en God Påsk

Betraktelse

Vägen till korset!Mer än bara lokaltidning

a lokalt

Printsh Fil

Mer än

d

Printshop 

Reklambyrå
Webbproduktion 
Filmproduktion

Vår älskade Mor
Mormor, Farmor

Gamlamormor och
Gamlafarmor

Ester Johansson

* 30 januari 1919

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Bohus
19 mars 2013

LEIF och ELISABETH
Madeleine och Tomas

Joel, Samuel
INGER och BENGT
Mikael och Maria

Johanna
Jörgen och Coy

Övrig släkt och vänner

En trött liten Mor

med silvergrått hår

Flitig så länge krafterna

varade

Så stilla kom ängeln

och log

viskade ömt nu är

det nog

I minnet Du lever,

Du finns alltid kvar

I minnet vi ser Dig

precis som Du var

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen 10

april kl. 13.30 i
Starrkärrs kyrka.

Efter akten inbjudes till
minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande till

Ale Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast
måndagen 8 april.

Lika välkommet som
blommor är en gåva till
Barncancerfonden tel.

020-90 20 90.

Ett varmt tack till
personalen på Bohus

servicehus för kärleksfull
omvårdnad av Ester.

Döda

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

PÅSKHELGENS GUDSTJÄNSTER

SKÄRTORSDAG
S:t Peder 18.00 Mässa Wetterling

Skepplanda 19.15 Mässa Wetterling

LÅNGFREDAG
S:t Peder 10.00 Gudstjänst Broman

Lödöse kyrkokör
Marie Lindqvist - flöjt

Hålanda 12.00 Gudstjänst Broman
Skepplanda 18.00 Musikgudstjänst Broman

Skepplanda kyrkokör

PÅSKAFTON
S:t Peder 23.30 Påsknattsmässa Skredsvik

PÅSKDAGEN
Skepplanda 10.00 Mässa Broman, kyrkkaffe

Skepplanda kyrkokör
Pierre Torwald - trumpet

Hålanda 12.00 Familjegudstjänst Skredsvik
Hålanda kyrkokör

S.t Peder 12.00 Mässa Broman
Lödöse kyrkokör

Marie Lindqvist - flöjt
Linda Andersson - trumpet

Tunge 17.00 Påskspel Skredsvik
Elin Åkesson - fiol

ANNANDAG PÅSK
Ale-Skövde 11.00 Pastoratsmässa Wetterling

Anette Svennblad - solosång
Ingemar Martinsson - trumpet

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Påsken i Nödinge församling

Onsdagsträff  i Nödinge församlingshem

Fika, alla välkomna

Vuxen - barn verksamheten i Bohus (modulen nedanför bo-
hushallen) är välkomna under v14 och v15 till verksamheten i Surte 
(vid församlingshemmet). 
Onsdagar och fredagar 09.30-12.30. eftersom vi inte längre har kvar 
lokalen vid bohushallen. V.16 (16april) kommer vi nystarta i våra 
nyrenoverade lokaler i Kyrkans hus övervåningen (vid busshållplats 
skolvägen) tisdagar 10.00-13.00 och onsdagar för vuxen-minsting 
13.00-16.00.
Har ni några frågor kontakta Lisbeth Knutsson 031-981015

Skärtorsdagen
1800 Surte kyrka Mässa H Hulten 
A Grosshög.
1800 Nödinge kyrka Mässa med 
Påskvandring, R Bäck.
 
Långfredagen
1100 Nödinge kyrka Gudstjänst 
R Bäck.
1500 Surte gravkapell Korsan-
dakt R Bäck.
 
Påskdagen
1100 Nödinge kyrka Påskguds-
tjänst Stora & Små.

Kom med och sjung i Lilla Påsk-
kören för alla åldrar. Donovans 
kompband medverkar. Vi övar 
1000 

R Bäck.
1100 Surte kyrka Påskgudstjänst 
H Hultén.
1300 Surte kyrka Finsk Påskmäs-
sa L Sorvoja.
 
Annandag Påsk
1100 Surte Missionskyrka
Ekumenisk gudstjänst.
Ekumeniska kören, L Karlsson 
H Hultén P Kjellberg
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Svar om deltagande till

Ale Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast
måndagen 8 april.

Lika välkommet som
blommor är en gåva till
Barncancerfonden tel.

020-90 20 90.

Ett varmt tack till
personalen på Bohus

servicehus för kärleksfull
omvårdnad av Ester.

Döda

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

PÅSKHELGENS GUDSTJÄNSTER

SKÄRTORSDAG
S:t Peder 18.00 Mässa Wetterling

Skepplanda 19.15 Mässa Wetterling

LÅNGFREDAG
S:t Peder 10.00 Gudstjänst Broman

Lödöse kyrkokör
Marie Lindqvist - flöjt

Hålanda 12.00 Gudstjänst Broman
Skepplanda 18.00 Musikgudstjänst Broman

Skepplanda kyrkokör

PÅSKAFTON
S:t Peder 23.30 Påsknattsmässa Skredsvik

PÅSKDAGEN
Skepplanda 10.00 Mässa Broman, kyrkkaffe

Skepplanda kyrkokör
Pierre Torwald - trumpet

Hålanda 12.00 Familjegudstjänst Skredsvik
Hålanda kyrkokör

S.t Peder 12.00 Mässa Broman
Lödöse kyrkokör

Marie Lindqvist - flöjt
Linda Andersson - trumpet

Tunge 17.00 Påskspel Skredsvik
Elin Åkesson - fiol

ANNANDAG PÅSK
Ale-Skövde 11.00 Pastoratsmässa Wetterling

Anette Svennblad - solosång
Ingemar Martinsson - trumpet

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Påsken i Nödinge församling

Onsdagsträff  i Nödinge församlingshem

Fika, alla välkomna

Vuxen - barn verksamheten i Bohus (modulen nedanför bo-
hushallen) är välkomna under v14 och v15 till verksamheten i Surte 
(vid församlingshemmet). 
Onsdagar och fredagar 09.30-12.30. eftersom vi inte längre har kvar 
lokalen vid bohushallen. V.16 (16april) kommer vi nystarta i våra 
nyrenoverade lokaler i Kyrkans hus övervåningen (vid busshållplats 
skolvägen) tisdagar 10.00-13.00 och onsdagar för vuxen-minsting 
13.00-16.00.
Har ni några frågor kontakta Lisbeth Knutsson 031-981015

Skärtorsdagen
1800 Surte kyrka Mässa H Hulten 
A Grosshög.
1800 Nödinge kyrka Mässa med 
Påskvandring, R Bäck.
 
Långfredagen
1100 Nödinge kyrka Gudstjänst 
R Bäck.
1500 Surte gravkapell Korsan-
dakt R Bäck.
 
Påskdagen
1100 Nödinge kyrka Påskguds-
tjänst Stora & Små.

Kom med och sjung i Lilla Påsk-
kören för alla åldrar. Donovans 
kompband medverkar. Vi övar 
1000 

R Bäck.
1100 Surte kyrka Påskgudstjänst 
H Hultén.
1300 Surte kyrka Finsk Påskmäs-
sa L Sorvoja.
 
Annandag Påsk
1100 Surte Missionskyrka
Ekumenisk gudstjänst.
Ekumeniska kören, L Karlsson 
H Hultén P Kjellberg



ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

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

Lägenhet köpes i Surte, en 
större tvåa eller trea. Gärna 
Surte Centrum.
tel: 0761-93 86 46

SÄLJES

MC scooter, Kymco 250cc. 
Silver -04, välvårdad i skick 
som ny.
tel. 0520-66 09 89

Dam cykel säljes. Precis som 
ny, 1200kr. Silvertärna styrsö.
tel. 031-98 02 39

Volvo 854 GL -94 säljes i delar. 
Motor och växellåda fungerar 
kanon. Mycket välvårdad inredn 
(blå) mm.
tel. 0730-23 30 64 (Tobias)
el. 0731-52 06 56 (Monika)

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

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

Rebbens Städservice AB
Privat & Företag. Hushållsnära 
tjänster. Sanering.
tel. 0703-65 66 24

SÄKER-HÄST FÖRELÄSNING/
TEORI MED RIDANDE POLISEN 
ULLA-KARIN 11/5.
Östergårds ridklubb Alafors.
För mer info och ev. anmälan, läs 
på hemsidan:
www.ostergardsridklubb.se
Välkomna!

Vi löser allt inom 
markanläggning. Tex 
husgrunder, dränering, avlopp, 
minirevningsverk, plattläggning, 
prängningar, murar, snöröjning 
och trädfällning. 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

Grattis
Ann-Katrin
9 år den 18 mars

önskar
Mamma, Pappa

Patrik & Per

Grattis
på 2-årsdagen "lopp lopp"

Puss från
mor och far

Grattis våran underbara
Martin Landin
på din 10-årsdag
den 31/3 2013

Många kramar från 
Mamma, Pappa, Jerker, 

Ricky, Peter, Robin & Mormor

Många grattiskramar till
Emma

på 3-årsdagen
den 29 mars

från Farmor & Farfar

Fabian Sköld
heter den här figuren.

Han är en riktig lurig'en.
Han är söt go´och gla´

när han firar sin 5-årsdag.
Mormor älskar dig och skickar 

massor av grattiskramar

En mittniasom heter
 Jennie

fyllde 30 år den 21 mars, 
GRATTIS

Vi vill gratulera
världens bästa

Jacob
på hans 7 årsdag den 30 

mars! Massor av kramar från 
Alexander, Mamma och Pappa

Grattis!
Viktor Holmqvist

på 3-årsdagen den 5 april
Många kramar från

Farmor & Farfar

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

R-M Fredh, Nol

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Doris Carlsson

Veckans ros 
Ett stort tack till Farshad 
Tahmasebiepour och per-
sonal på Adina hälsan i Nol 
för snabb hjälp med mitt 
recept tisdagen den 19 mars 
kl 16.20.

”Tacksamma gäster”

Ett stort tack till Farshad 
Tahmasebiepour och per-
sonal på Adina hälsan i Nol 
för snabb hjälp med mitt 
recept tisdagen den 19 mars 
kl 16.20. Mvh

Skäggiga gubben

Tack till Tore på Däcklasse 
i Nol för enastående hjälp 
och service med däckbyte 
m.m. Mvh

LL i Marka

Ett stort TACK Kerry och 
Jim som hjälpte mig den 25 
mars när jag hade krockat 
med ett rådjur i Alafors, vad 
hade jag gjort om inte just 
ni råkade köra åt det hållet...

Sanna

Tack Födda 
Välkommen till världen

William
som föddes den 13/2 

klockan 19.07 på Mölndals 
BB. Du är helt perfekt!

Massa kramar. Farbror John, 
Moster Camilla, kusin Albin
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

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

Lägenhet köpes i Surte, en 
större tvåa eller trea. Gärna 
Surte Centrum.
tel: 0761-93 86 46

SÄLJES

MC scooter, Kymco 250cc. 
Silver -04, välvårdad i skick 
som ny.
tel. 0520-66 09 89

Dam cykel säljes. Precis som 
ny, 1200kr. Silvertärna styrsö.
tel. 031-98 02 39

Volvo 854 GL -94 säljes i delar. 
Motor och växellåda fungerar 
kanon. Mycket välvårdad inredn 
(blå) mm.
tel. 0730-23 30 64 (Tobias)
el. 0731-52 06 56 (Monika)

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

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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Övrigt (80:-)
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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

Rebbens Städservice AB
Privat & Företag. Hushållsnära 
tjänster. Sanering.
tel. 0703-65 66 24

SÄKER-HÄST FÖRELÄSNING/
TEORI MED RIDANDE POLISEN 
ULLA-KARIN 11/5.
Östergårds ridklubb Alafors.
För mer info och ev. anmälan, läs 
på hemsidan:
www.ostergardsridklubb.se
Välkomna!

Vi löser allt inom 
markanläggning. Tex 
husgrunder, dränering, avlopp, 
minirevningsverk, plattläggning, 
prängningar, murar, snöröjning 
och trädfällning. 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

Grattis
Ann-Katrin
9 år den 18 mars

önskar
Mamma, Pappa

Patrik & Per

Grattis
på 2-årsdagen "lopp lopp"

Puss från
mor och far

Grattis våran underbara
Martin Landin
på din 10-årsdag
den 31/3 2013

Många kramar från 
Mamma, Pappa, Jerker, 

Ricky, Peter, Robin & Mormor

Många grattiskramar till
Emma

på 3-årsdagen
den 29 mars

från Farmor & Farfar

Fabian Sköld
heter den här figuren.

Han är en riktig lurig'en.
Han är söt go´och gla´

när han firar sin 5-årsdag.
Mormor älskar dig och skickar 

massor av grattiskramar

En mittniasom heter
 Jennie

fyllde 30 år den 21 mars, 
GRATTIS

Vi vill gratulera
världens bästa

Jacob
på hans 7 årsdag den 30 

mars! Massor av kramar från 
Alexander, Mamma och Pappa

Grattis!
Viktor Holmqvist

på 3-årsdagen den 5 april
Många kramar från

Farmor & Farfar

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

R-M Fredh, Nol

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Doris Carlsson

Veckans ros 
Ett stort tack till Farshad 
Tahmasebiepour och per-
sonal på Adina hälsan i Nol 
för snabb hjälp med mitt 
recept tisdagen den 19 mars 
kl 16.20.

”Tacksamma gäster”

Ett stort tack till Farshad 
Tahmasebiepour och per-
sonal på Adina hälsan i Nol 
för snabb hjälp med mitt 
recept tisdagen den 19 mars 
kl 16.20. Mvh

Skäggiga gubben

Tack till Tore på Däcklasse 
i Nol för enastående hjälp 
och service med däckbyte 
m.m. Mvh

LL i Marka

Ett stort TACK Kerry och 
Jim som hjälpte mig den 25 
mars när jag hade krockat 
med ett rådjur i Alafors, vad 
hade jag gjort om inte just 
ni råkade köra åt det hållet...

Sanna

Tack Födda 
Välkommen till världen

William
som föddes den 13/2 

klockan 19.07 på Mölndals 
BB. Du är helt perfekt!

Massa kramar. Farbror John, 
Moster Camilla, kusin Albin

alekuriren  |   nummer 12  |   vecka 13  |   2013GRATTIS42

��

p
y

HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

2
9 7 8 3 6 5

5 2 1 9 8

7 9 1 5 2 6
3 6 9

7 3 1

2 8 1
3 4 1
5 9 8 7 6

7 4 2
5 8 2 9
2 9 6 7

5 2
3 6 1 9
7 1 3

9 3 5
4 3 6
6 4 8 7

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

FÅ EN GRATIS FOTANALYS
Prova 30 dagar - blir du inte nöjd får du

PENGARNA TILLBAKA
Formgjutna sulor fr 599:-
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www.aleel.se | 0303-33 24 00 | info@aleel.se
Lunnavägen 2, Box 3004, 449 14 Alfors 

Gilla oss på 
Facebook

Vad sägs om

EL TILL 
INKÖPSPRIS?

Glad Påsk!

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

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

GLÖM INTE ATT 
ANSÖKA OM 

SPONSRING FÖR 2013! 
ANSÖK  SENAST 31 MARS!

www.aleel.se


