
Grön el till Green Village.

Grön byggel till 
Green Village
SURTE. Det nya bo-
stadsområdet Green 
Village i Surte blir 
först i Sverige med 
grön byggel.
Ett unikt samarbete mellan CRC 
Vindkraft, Ale El och Green Village 
gör att byggproduktionen av de nya 
bostäderna vid Keillers damm kom-
mer att ske med grön byggel.
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Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se
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Älvängen

Nr 13  |  vecka 14  |  2013  |  År 18  |  100% täckning  |

Öppet alla dagar 8-22

ITALIENSKA FATET 
ALLTID LIKA POPULÄRT!
Skinkfat, grillfat, exotiskt fat m.m.

Ale Torg 7, 449 31 NÖDINGE
www.ica.se/ale

För att beställa ring Madde på: 
0303-97 504 eller prata med 

oss i butiken. Välkommen!

Ord pris 59:-

www.axums.se

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

Superlim från Loctite

Nu 29:-

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

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

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

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

PAX  
strl 31-37
Ord. pris 799:-
Waterproof

– Din skobutik för hela familjen

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

20% RABATT PÅ 
VÄSKOR t o m 6/4-13

Reningsverket som 
verkligen renar och 
håller i alla lägen!
– Allt i en och samma brunn! –

63.500:- exkl. moms
Schakt, inkoppling och 

driftsättning tillkommer 

För beställning och mer info
Stefan: 0708-11 24 46

Lars: 0706-38 70 50

FJÄRÅS GRÄV AB

  

Lödöse 0520-66 00 10
Gäller mot kupong, t o m 7/4-13

Barkis
/st

Nu är kåkstadens 
dagar räknade
– Ale kommun vill riva fallfärdiga byggnader på 
Carlmarks tidigare industriområde
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Den som har bilden av 
att den kommunala 
organisationen alltid 

är trög, trött och långsam 
får tänka om. I kommun-
fullmäktige förra måndagen 
gick det undan. Borta var 
beredningar och utred-
ningar, kvar fanns viljan 
att snabbt agera och skapa 
förutsättningar för föränd-
ringar. Larmrapporterna om 
ett ökat drogmissbruk bland 
unga hade nått fullmäktiges 
ledamöter. Trots att det sak-
nades formella beredningar 
och underlag tvekade inte 
någon att ställa sig bakom 
förslaget att omdisponera 
500 000 kronor till extra 
drogförebyggande insatser. 
När det väl gäller kan även 
det mest demokratiska 
forumet agera med hand-
lingskraft. Det var häftigt 
att se och jag blev snudd 
på stolt över att vara alebo. 
Nu stod en akut ungdoms-
situation på dagordningen 
och plötsligt var debatten 
borta, istället fanns en total 
enighet om att åtminstone 
skapa förutsättningar för 
en snabb förändring. Vill 
man så kan man! Initiativet 
togs av kommunstyrelsens 
ordförande, Mikael Berg-
lund (M), och någon tyckte 
kanske att han försökte stjäla 
politiska poäng, men det är 
en stygg tanke. Vem ska ta 
initiativ i en akut situation 
som är bekräftad men inte 
utredd om inte högste an-
svarige politikern? Att sedan 
samtliga ledamöter ställde 

sig bakom förslaget om att 
avsätta 500 000 kronor till 
extra drogförebyggande 
insatser visar att det egentli-
gen inte spelade någon roll 
vem som presenterade idén. 
Alla var överens om tagen, 
oavsett vem som sa det först.

Att det krävs åtgärder 
råder det mindre tvekan om. 
Västtrafik är bestörta över 
hur pendelstationerna har 
vandaliserats. Kostnaderna 
för hissreparationer har 
skjutit i höjden och läsare 
vittnar om hur just his-
sarna har blivit leksaker för 
ungdomar. Att det sedan 
har gått så långt att man 
gör sönder sina leksaker 
övergår dock mitt förstånd. 
Att Västtrafik har tvingats 
förstärka väktarinsatsen 
kring Alependeln är en kata-
strofal utveckling. Vi måste 
självklart agera här och nu, 
men vi måste också våga 
tänka en tanke längre 
bort. Hur förebygger 
vi att det händer igen? 
Hur jobbar vi med nästa 
generation och vad är 
det för ett missnöje som 
vissa ger uttryck för?

 I samma stund 
tillkänna gav Sam-
hällsbyggnadsnämn-

dens ordförande, Jan 
A Pressfeldt (AD), att 
Carlmarks industriom-
råde som också delvis 
har blivit ett tillhåll för 
ungdomar 
kommer 

att hägnas in. Det var ett 
besked som välkomnas. 
Under många år har de fall-
färdiga byggnaderna hotat 
de som vistas i området. 
Mordbränderna har avlöst 
varandra och att platsen har 
varit en knutpunkt för viss 
kriminalitet råder det ingen 
tvekan om. "Kåkstaden" är 
en skamfl äck på Alekartan 
och kommunen har försökt 
förmå fastighetsägaren, 
Hawk Properties, att rätta 
sig i ledet och följa regelbo-
ken. Försöken är oändliga 
till antalet och nu har kom-
munen tröttnat. Troligtvis 
dröjer det inte särskilt lång 
tid innan grävskoporna 
jämnar byggnaderna med 
marken. Det skulle inte 
förvåna mig om kommunen 
då helt plötsligt blir skade-
ståndskyldig...

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Gemensam handlingskraft

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Per-Anders Klöversjö
Ansvarig utgivare
0303-33 37 31
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

Björn Amneskog
Grafisk formgivare
0303-33 37 32
0704-80 63 91
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Redaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Emil Lindén
Webbutvecklare
Grafisk formgivare
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
0303-33 37 37
susanne@alekuriren.se

Adam Eriksson
Webbutvecklare
Filmproduktion
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

Johanna Roos
Redaktör
0707-71 29 45
0303-33 37 30
johanna@alekuriren.se

Besöksadress 
Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen
Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07
info@alekuriren.se
www.alekuriren.se

Annonsmottagning 
Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 
Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 
Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 
45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 
månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 
Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 
SDR (Svensk direktreklam)
Posten (företag & kontor)

Tryck 
Bold Printing Borås 2009.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 
Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 
Material framställt av lokaltidningen är 
tidningens egendom och får inte utnyttjas 
utan skriftligt medgivande. 
För fel i annons svarar tidningen för högst 
kreditering av annonskostnaden eller ett 
nytt införande.
Allt återgivande av texter, bilder och 
annonser utan tidningens medgivande är 
förbjudet.

Granskning
Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 
annons och insändare med kränkande 
innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

Mer än bara tidning
Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av Sveriges flitigast lästa lokaltid-
ningar. Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom film 
och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom reklam och marknadsföring ska 
behöva vända sig någon annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss om 
webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny gren i vår verksamhet där vi gärna 
vill vara med och räkna på uppdragen. 
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PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

Allt för häst, ryttare, hund och katt

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

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

King Edward, Asterix, Folva, Inova, Gul mandel, Blå 
mandel m.fl. KRAV-odlad Puritan. Morötter, lök. Solrosfrö, 

fodermorötter. Enbärsdricka. Hjortron- lingon- blåbärs- 
hallon- drottning- och tranbärssylt (60% bärhalt).  

Säljes från lastbil LÖRDAG 6/4  
Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 

13.30, Älvängen Älvans gatukök 14, Lödöse P museet 14.30, 
Lilla Edet Järn & Trä 15. Ej kort. Nästa tur 27/4.

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

PRO ALE NORRA

Vårens  
Friskvårdsträff

A-salen, Medborgarhuset, Ledet
onsdagen den 11 april kl 15.00

Obs! Tiden
Lättare förtäring

Underhållning av Ann-Catrine och 
Ing-Marie som spelar, sjunger och 

berättar historier

Lotteri!

Varmt välkomna!
Friskvårdskommittén

PRO Ale Norra

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

hälsovård för företag:
Hälsoundersökningar

Utbildning

Adina Hälsan vårdcentral 
och Företagstjänster i Nol
 Intresserad av företagstjänster kontakta

 Karin Svensson 031-383 04 04

  En hyllning till 

The 

Andrews 
Sisters

 Smoke Rings Sisters & 
Smoke Rings Big Band

Söndag 7 april kl 17:00
Ale Gymnasium Teatern

Biljetter á 140:- säljes i biblioteket och vid 
entrén innan konserten

Arr: ABF Sydvästra Götaland 
& Ale Kommun

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

BROMSEXPERTEN
KAMPANJ!

Däckbyte och visuell kontroll av 
bromssystemet för bara 120 kr

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

0706-22 22 66 • www.kollandagrus.se

Det löser vi!
Ny avloppsanläggning?

Sång- och musikgruppen

CHORUS
underhåller

Lördag 6 april kl 16

Välkommen!
IOGT-NTO NBV
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unga hade nått fullmäktiges 
ledamöter. Trots att det sak-
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500 000 kronor till extra 
drogförebyggande insatser. 
När det väl gäller kan även 
det mest demokratiska 
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att se och jag blev snudd 
på stolt över att vara alebo. 
Nu stod en akut ungdoms-
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borta, istället fanns en total 
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lund (M), och någon tyckte 
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initiativ i en akut situation 
som är bekräftad men inte 
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sig bakom förslaget om att 
avsätta 500 000 kronor till 
extra drogförebyggande 
insatser visar att det egentli-
gen inte spelade någon roll 
vem som presenterade idén. 
Alla var överens om tagen, 
oavsett vem som sa det först.

Att det krävs åtgärder 
råder det mindre tvekan om. 
Västtrafik är bestörta över 
hur pendelstationerna har 
vandaliserats. Kostnaderna 
för hissreparationer har 
skjutit i höjden och läsare 
vittnar om hur just his-
sarna har blivit leksaker för 
ungdomar. Att det sedan 
har gått så långt att man 
gör sönder sina leksaker 
övergår dock mitt förstånd. 
Att Västtrafik har tvingats 
förstärka väktarinsatsen 
kring Alependeln är en kata-
strofal utveckling. Vi måste 
självklart agera här och nu, 
men vi måste också våga 
tänka en tanke längre 
bort. Hur förebygger 
vi att det händer igen? 
Hur jobbar vi med nästa 
generation och vad är 
det för ett missnöje som 
vissa ger uttryck för?

 I samma stund 
tillkänna gav Sam-
hällsbyggnadsnämn-

dens ordförande, Jan 
A Pressfeldt (AD), att 
Carlmarks industriom-
råde som också delvis 
har blivit ett tillhåll för 
ungdomar 
kommer 

att hägnas in. Det var ett 
besked som välkomnas. 
Under många år har de fall-
färdiga byggnaderna hotat 
de som vistas i området. 
Mordbränderna har avlöst 
varandra och att platsen har 
varit en knutpunkt för viss 
kriminalitet råder det ingen 
tvekan om. "Kåkstaden" är 
en skamfl äck på Alekartan 
och kommunen har försökt 
förmå fastighetsägaren, 
Hawk Properties, att rätta 
sig i ledet och följa regelbo-
ken. Försöken är oändliga 
till antalet och nu har kom-
munen tröttnat. Troligtvis 
dröjer det inte särskilt lång 
tid innan grävskoporna 
jämnar byggnaderna med 
marken. Det skulle inte 
förvåna mig om kommunen 
då helt plötsligt blir skade-
ståndskyldig...

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Gemensam handlingskraft

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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ÄLVÄNGEN. Nu är hård-
handskarna på. 

Ale kommun vill riva 
de förfallna byggna-
derna på Carlmarks 
gamla industriområde i 
Älvängen. 

Den berörda fast-
ighetsägaren Hawk 
Properties har genom 
ombud överklagat be-
sluten, men Samhälls-
byggnadsnämnden har 
nu bestämt att stängs-
la in området och göra 
det otillgängligt.

– Leken är över. Vi har försökt 
föra en konstruktiv dialog 
med fastighetsägaren, men 
ingenting händer. Allt över-
klagas och förhalas, om de 
överhuvudtaget svarar. Det är 
helt uppenbart att de inte har 
för avsikt att komma tillrätta 
med problemen. Samtidigt 
har situationen blivit alltmer 
akut, då lokalernas skick är så 
dåligt att de utgör en omedel-
bar fara för människor som 
vistas i området. Det har blivit 
ett tillhåll för ungdomar och 
nu måste vi ta ansvar innan 
någon kommer till skada. 
Blir det en rättslig process är 
vi beredda att ta den, säger 
Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Jan A Pressfeldt 
(AD).

Fyra mordbränder
Inom kort kommer ett tre 
meter högt stängsel att resas 
runt de förfallna industriloka-
lerna. Syftet är att förhindra 
intrång från obehöriga.

– Här har varit minst fyra 
mordbränder de senaste 
två åren och jag vet inte hur 
många utbrända bilar vi har 
plockat bort. Det räcker nu, 

säger Jan A Pressfeldt med 
bestämd röst.

Problemen på Carlmarks 
gamla industriområde som i 
folkmun kallas ”kåkstaden” 
har varit kända länge. Ale 
kommun har utövat påt-
tryckningar i olika former och 
skeenden, men responsen har 
varit begränsad. På kommu-
nens initiativ skedde en större 
uppstädning, men för den 
som aldrig har varit där är det 
svårt att förstå. 

Ungdomar har börjat söka 
sig till området, då det länge 
har varit en frizon utan tillsyn. 
Det som har fått bägaren att 
rinna över är att mycket unga 
flickor påträffats i området. 
Det är också allmänt känt att 
de mörka gränderna blivit en 
mötesplats för droghandeln. 
Det råder nu en politisk enig-
het i Ale om att ta krafttag. 

– Det är naturligtvis helt 
oacceptabelt. Vi har fått väl-
digt tydliga signaler från bland 
annat föräldrar att ungdomar 
hänger i ”kåkstaden”, därmed 
råder det ingen tvekan längre. 

Det fallfärdiga byggnaderna 
utgör en omedelbar fara för 
våra ungdomar och då måste 
vi helt enkelt agera. Det är vår 
skyldighet att ta tuffa beslut 
annars ska vi inte ägna oss åt 
politik. Jag kan till och med 
tycka att den åtgärd som nu 
vidtas borde ha skett för ett 
år sedan, men dagens hand-
lingskraft har saknats tidigare, 
säger Samhällsbyggnads-
nämndens vice ordförande, 
Tyrone Hansson (S).

Hål i taken
Byggnaderna med hål i taken, 
hängande väggplåtar, lösa 
dörrar och krossade fönster 
kommer att hägnas in med ett 
tre meter högt staket direkt 
efter påskhelgen.

– Vårt mål är att eliminera 
dödsfällan. Jag hoppas att 
det här ska räcka. Det är 
trots allt enligt svensk lag det 
strängaste vi kan göra mot 
en fastighetsägare som inte 
tar sitt ansvar. I nästa skede 
kör vi in grävmaskinerna, 
byggnaderna ska rivas, 

avslutar Jan A Pressfeldt.
Lokaltidningen har sökt 

det engelska bolaget Hawk 
Properties som äger den över-
vägande delen av de förfallna 
byggnaderna. Företaget har 
inte gått att nå och inte heller 
deras ombud, advokat Lars-
Erik Olsson, har svarat. 
Kostnaderna för försöket till 
uppstädning, inhägning och 
snart även rivning kommer att 
belasta fastighetsägaren, men 
det lär bli en kamp om att få 
betalt.

– Vi har följt boken noga 
och kommer att ställa ansva-
riga inför rätta om de inte gör 
rätt för sig. Tyvärr måste vi 
springa händelserna i förväg 
när tredje person hotas. Vi har 
föreslagit rivning flera gånger, 
men utan respons. Nu tar vi 
saken i egna händer för att 
garantera säkerheten i områ-
det, avslutar Jan A Pressfeldt.

Bilbränder. I fl era av byggnaderna står gamla utbrända fordon kvar.

Skattkista? Det var det länges sen Ale kommun ansåg att Carlmarks gamla industriområde var.

Krossat glas. Inte ett fönster är helt i den förfallna kåksta-
den.

Perfekt miljö för en spännande actionfi lm, men inte som 
allmän plats för ungdomar.

Insidan skvallrar om lite av varje. Här fi nns till och med en 
del bokföring dumpad från lokala företag.

– Ale kommun stängslar in förfallna fastigheter på Carlmarksområdet

En dödsfälla elimineras!

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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www.lillaedet.se
Lilla Edets kommun har drygt 12.500 invånare 
och är lika förknippad med vatten och vacker 
natur som stark historia. Med ny motorväg och 
järnväg mellan Göteborg och Trollhättan kliver vi 
in i en ny och expansiv fas. 

UTBILDNINGEN INNEBÄR: 

Sista ansökningsdag är 8 april. 

UTBILDNING

Vi är Er pålitliga och kompetenta partner på plats 
för värdering och rådgivning. 
GULDFAKTOR AB, Box 207, 232 23 Arlöv

vi köper guld och silver 
till höga dagspriser: 
smycken, skrotguld, 
guldklockor, guld- och 
silvermynt, tackor och 
bordssilver, tandguld 

välkommen till NOL

Förvandla ditt GULD 
till PENGAR

Folkets Hus Nol
Noltorget 10

449 42 Nol

tor 4 apr 
10-13 & 14-18

fre 5 apr 
10-13 & 14-18

och

Eller ring oss och boka ett personligt besök 
Jolanta 070-611 37 59
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Onsdagen den 27 
mars avhöll Folk-
partiet liberalerna 

Ale sitt Årsmöte i samlings-
salen på Backavik. 

Alla val förrättades 
snabbt av mötesordföranden 
Daniel Höglund, biträdd av 
Madeleine Olofsson och 
årsmötessekreteraren Klas 
Nordh.

Styrelsen för 2013:  Ord-
förande Madeleine Olofsson 
(nyval),  vice ordförande 
Lasse Carlbom (nyval), 
sekreterare och kassör 
Rose-Marie Fihn, övriga 
ledamöter: Eva Lans Samu-
elsson och Klas Nordh. 

Till revisorer valdes Jan 
Samuelsson och Daniel 
Höglund. Valberedningen 

består av Jan Samuelsson 
och Tore Berghamn.

Till kontaktmän/kvinnor 
för olika råd, som agerar på 
såväl kommun-, region- som 
på riksnivå valdes: Liberala 
kvinnor: Joanna Wolodar-
ska Nord,  Kommunalpo-
litiska rådet: Rose-Marie 
Fihn,  Liberala seniorer: 
Tore Berghamn och Gröna 
liberaler: Lasse Carlbom.

Studiecirklar har genom-
förts i samarbete med Stu-
dieförbundet Vuxen-skolan. 
Verksamhetsberättelsen 
visar på ett aktivt 2012.

Efter årsmötesförhand-
lingarna serverades exotiska 
fat med både kött och frukt, 
potatisgratäng, bröd, dryck 
samt kaffe och Eva Lans 

Samuelssons hembakade 
påsktårtor. 

Vid kaffet informerade 
ombudsman Ulrik Hammar 
om nyheter från såväl Riks-
dagen, regionen som kom-
munerna. Joanna Wolodar-
ska Nord och Klas Nordh 
informerade från Kommu-

nala Riksmötet i Västerås.
En mycket trevlig kväll 

avslutades med att Eva Lans 
Samuelsson, Lasse Carlbom, 
Madeleine Olofsson, Klas 
Nordh och undertecknad 
uppvaktades med orkidèer.

Rose-Marie Fihn

STARRKÄRR. Söndagen 
den 17 mars hade ett 40-tal 
personer samlats i försam-
lingshemmet i Starrkärr för 
att närvara vid föreningens 
ordinarie årsmöte.

Föreningens ordförande 
hälsade de närvarande väl-
komna, och vände sig sär-
skilt till Bo Björklund, som 
skulle kåsera om Kilanda 
med utgångspunkt från den 
bok om Kilanda han givit ut. 

Bo Björklund gav en 
levande och intressant 
skildring om släkterna runt 
Kilanda, Ekman – von 
Schèele – Klingspor, och 
vi fick en klar bild över hur 
stort Kilanda Säteri har 
varit.

Efter kåseriet bjöds på 
kaffe och goda smörgåsar, 
samt mycket välsmakande 
äggost. Därefter vidtog 
dagens egentliga ärende – 
årsmötet.

Till att leda årsmötet 
valdes Gerhard Andersson, 
och till mötessekreterare 
Margareta Lund. Inga-
Britt Karlbom redogjorde 
för verksamheten under 
det gångna året, och kas-
sören Birgitta Jönsson 
lämnade en redogörelse för 
ekonomin, och konstaterade 
att föreningen gjort en 
förlust under året med 185 
000 kronor, vilket i huvudsak 
beror på de underhållsåtgär-
der som satts in på byggna-
derna i Prästalunden.

Mötet beslutade, enligt 
revisorernas förslag, ge 
styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2012.

Val till kommande års 

Bo Björklund kåserade om 
Kilanda i samband med års-
mötet för Starrkärr-Kilanda 
Hembygdsförening.

Årsmöte med Starrkärr-
Kilanda Hembygdsförening

LiberALErnas årsmöte

Ett 60-tal kristdemokrater 
från 13 kommuner i västra 
Götaland var samlade på Ale 
gymnasium för stämma och 
provval till EU parlamentet. 
Vår riksdagsledamot Penilla 
Gunther berättade om aktu-
ell politik på riksnivå. Penilla 
pratade om att arbetslöshe-
ten är en central uppgift för 
politiken, och en utmaning 
för Sveriges ekonomi.

Kristdemokraterna är och 
ska vara den sociala rösten 
i Alliansen. Genom att ta 
fram mest centrala i den 
kristdemokratiska ideologin: 
värnandet om det unika och 
lika människovärdet. Det 
innebär att se människor 
som unika personer med 
förmågor och kunskaper som 
kan tas tillvara i gemenskap 
med andra.

Grunden för den kristde-
mokratiska arbetsmarknads- 
och näringslivspolitiken är 
den sociala marknadsekono-
min, som visar på värden i 
samhället, större än vinster 
i kronor och ören. Arbets-
marknaden är beroende av 

ett företagsklimat som sti-
mulerar till att våga utveckla 
innovationer, affärsidéer och 
anställa fler. Ska den sociala 
marknadsekonomin fungera, 
behövs att alla som vill, ska få 
arbeta hundra procent av sin 
förmåga. Om det innebär två 
timmar, eller fyra timmar om 
dagen som exempel, är det 
den personens hundra pro-
cent. Fler ska kunna gå från 
bidrag till egen försörjning, 

Monica Selin, som är 
regionråd i Västra Götaland, 
pratade om att många krist-
demokratiska motioner hade 
beviljats senaste åren men 
att det finns mycket att göra 
inte minst inom psykiatrins 
område. Kristdemokraterna 
vill göra Västra Götalands-
regionen till den bästa och 
tryggaste regionen för barn 
och unga att växa upp i. 
Barnen är inte bara vårt 
ansvar, de är också vår fram-
tid. Satsningar på barns och 
ungas hälsa är investeringar 
för framtiden.

På våra sjukhus är patient-
säkerheten så bristande att 

var tionde bädd upptas av 
någon som skadats i vården. 
Det är naturligtvis inef-
fektivt och onödigt dyrt att 
bedriva vård som inte är 
säker. Därför måste patient-
säkerhetsarbetet stärkas och 
våra sjukhus måste komma 
tillrätta med problemen 
med överbeläggningar och 
patienter som utlokaliseras 
till avdelningar där den rätta 
kompetensen saknas.

Kristdemokraterna fort-
sätter att utveckla sin politik 
och tillsätter fem nya grup-
per inom områdena: det 
civila samhället, sjukvård, 
äldreomsorg, landsbygd samt 

bostadspolitik. Människors 
vilja att engagera sig ideellt 
är i dag större än någonsin, 
men sättet man engagerar 
sig på ser inte ut som för 20 
år sedan. Vi måste utveckla 
en politik för att underlätta 
människors engagemang och 
stärka civilsamhället.

Kristdemokraterna har 
sedan tidigare fokus på barn 
och unga och tar fram en 
politik för familjen, skolan, 
rättspolitik och ungdoms-
arbetslöshet. Nu tillsätter vi 
också grupper som stärker 
vår politik i på fler område

Tony Karlsson
Kristdemokrat i Ale

Kristdemokraternas distriktsstämma i Ale gymnasium

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

Tisdagen den 16 april sammanträder region- 
fullmäktige i Vänersborg.

Tid: Tisdagen den 16 april kl 10.00 

Utdelning av Västra Götalandsregionens interna miljösti-
pendier 2013 sker kl 13.00. 

Plats: Sessionssalen, kommunhuset i Vänersborg. 

Den kompletta ärendelistan kan läsas på  
www.vgregion.se/rf eller beställas hos regionkansliet på 
Residenset i Vänersborg på telefon 010-44 101 42. 

Regionfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och 
du är mycket välkommen som åhörare. 

Närradion, sänder över Västsverige. För mer information 
www.vgn.nu. Det går också att se och höra sammanträ-
det via www.vgregion.se/webb-tv. 

Regionfullmäktige fattar beslut om hälso- och sjukvårdens 
inriktning, kulturlivets utveckling, kommunikationer, vägar, 
transporter och andra frågor kring tillväxt och utveckling i 
Västra Götaland.

www.vgregion.se

Regionfullmäktige 
sammanträder

Klas Nordh, Eva Lans Samuelsson, Madeleine Olofsson ny-
vald ordförande, Lasse Carlbom och Rose- Marie Fihn.

funktionärer medförde inga 
stora förändringar. Hugo 
Wallberg hade begärt bli 
befriad från styrelseupp-
drag, och i hans ställe valdes 
Barbro Söderström in.

Inga-Britt Karlbom tack-
ade för att hon fått fortsatt 
förtroende. Hon lämnade 
därefter en redogörelse över 
det kommande programmet. 
Hon vädjade till de närva-
rande att försöka värva nya 
medlemmar. Medlemsanta-
let minskar varje år, trots att 
medlemsavgiften hålls så låg 
som 100 kronor. Hon bad 
också de närvarande att ställa 
upp på midsommarfesten, 
vilket är föreningens största 
inkomstkälla. Slutligen över-
lämnade hon en blomma till 
Hugo Wallberg som tack 
för det arbete han lagt ner i 
föreningen.

Gerhard Andersson

Penilla Gunther, Sune Rydén och Monica Selin vid Kristde-
mokraternas distriktsstämma i Ale gymnasium.
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mars avhöll Folk-
partiet liberalerna 

Ale sitt Årsmöte i samlings-
salen på Backavik. 

Alla val förrättades 
snabbt av mötesordföranden 
Daniel Höglund, biträdd av 
Madeleine Olofsson och 
årsmötessekreteraren Klas 
Nordh.

Styrelsen för 2013:  Ord-
förande Madeleine Olofsson 
(nyval),  vice ordförande 
Lasse Carlbom (nyval), 
sekreterare och kassör 
Rose-Marie Fihn, övriga 
ledamöter: Eva Lans Samu-
elsson och Klas Nordh. 

Till revisorer valdes Jan 
Samuelsson och Daniel 
Höglund. Valberedningen 

består av Jan Samuelsson 
och Tore Berghamn.

Till kontaktmän/kvinnor 
för olika råd, som agerar på 
såväl kommun-, region- som 
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kvinnor: Joanna Wolodar-
ska Nord,  Kommunalpo-
litiska rådet: Rose-Marie 
Fihn,  Liberala seniorer: 
Tore Berghamn och Gröna 
liberaler: Lasse Carlbom.

Studiecirklar har genom-
förts i samarbete med Stu-
dieförbundet Vuxen-skolan. 
Verksamhetsberättelsen 
visar på ett aktivt 2012.

Efter årsmötesförhand-
lingarna serverades exotiska 
fat med både kött och frukt, 
potatisgratäng, bröd, dryck 
samt kaffe och Eva Lans 

Samuelssons hembakade 
påsktårtor. 

Vid kaffet informerade 
ombudsman Ulrik Hammar 
om nyheter från såväl Riks-
dagen, regionen som kom-
munerna. Joanna Wolodar-
ska Nord och Klas Nordh 
informerade från Kommu-

nala Riksmötet i Västerås.
En mycket trevlig kväll 

avslutades med att Eva Lans 
Samuelsson, Lasse Carlbom, 
Madeleine Olofsson, Klas 
Nordh och undertecknad 
uppvaktades med orkidèer.

Rose-Marie Fihn

STARRKÄRR. Söndagen 
den 17 mars hade ett 40-tal 
personer samlats i försam-
lingshemmet i Starrkärr för 
att närvara vid föreningens 
ordinarie årsmöte.

Föreningens ordförande 
hälsade de närvarande väl-
komna, och vände sig sär-
skilt till Bo Björklund, som 
skulle kåsera om Kilanda 
med utgångspunkt från den 
bok om Kilanda han givit ut. 

Bo Björklund gav en 
levande och intressant 
skildring om släkterna runt 
Kilanda, Ekman – von 
Schèele – Klingspor, och 
vi fick en klar bild över hur 
stort Kilanda Säteri har 
varit.

Efter kåseriet bjöds på 
kaffe och goda smörgåsar, 
samt mycket välsmakande 
äggost. Därefter vidtog 
dagens egentliga ärende – 
årsmötet.

Till att leda årsmötet 
valdes Gerhard Andersson, 
och till mötessekreterare 
Margareta Lund. Inga-
Britt Karlbom redogjorde 
för verksamheten under 
det gångna året, och kas-
sören Birgitta Jönsson 
lämnade en redogörelse för 
ekonomin, och konstaterade 
att föreningen gjort en 
förlust under året med 185 
000 kronor, vilket i huvudsak 
beror på de underhållsåtgär-
der som satts in på byggna-
derna i Prästalunden.

Mötet beslutade, enligt 
revisorernas förslag, ge 
styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2012.

Val till kommande års 

Bo Björklund kåserade om 
Kilanda i samband med års-
mötet för Starrkärr-Kilanda 
Hembygdsförening.

Årsmöte med Starrkärr-
Kilanda Hembygdsförening

LiberALErnas årsmöte

Ett 60-tal kristdemokrater 
från 13 kommuner i västra 
Götaland var samlade på Ale 
gymnasium för stämma och 
provval till EU parlamentet. 
Vår riksdagsledamot Penilla 
Gunther berättade om aktu-
ell politik på riksnivå. Penilla 
pratade om att arbetslöshe-
ten är en central uppgift för 
politiken, och en utmaning 
för Sveriges ekonomi.

Kristdemokraterna är och 
ska vara den sociala rösten 
i Alliansen. Genom att ta 
fram mest centrala i den 
kristdemokratiska ideologin: 
värnandet om det unika och 
lika människovärdet. Det 
innebär att se människor 
som unika personer med 
förmågor och kunskaper som 
kan tas tillvara i gemenskap 
med andra.

Grunden för den kristde-
mokratiska arbetsmarknads- 
och näringslivspolitiken är 
den sociala marknadsekono-
min, som visar på värden i 
samhället, större än vinster 
i kronor och ören. Arbets-
marknaden är beroende av 

ett företagsklimat som sti-
mulerar till att våga utveckla 
innovationer, affärsidéer och 
anställa fler. Ska den sociala 
marknadsekonomin fungera, 
behövs att alla som vill, ska få 
arbeta hundra procent av sin 
förmåga. Om det innebär två 
timmar, eller fyra timmar om 
dagen som exempel, är det 
den personens hundra pro-
cent. Fler ska kunna gå från 
bidrag till egen försörjning, 

Monica Selin, som är 
regionråd i Västra Götaland, 
pratade om att många krist-
demokratiska motioner hade 
beviljats senaste åren men 
att det finns mycket att göra 
inte minst inom psykiatrins 
område. Kristdemokraterna 
vill göra Västra Götalands-
regionen till den bästa och 
tryggaste regionen för barn 
och unga att växa upp i. 
Barnen är inte bara vårt 
ansvar, de är också vår fram-
tid. Satsningar på barns och 
ungas hälsa är investeringar 
för framtiden.

På våra sjukhus är patient-
säkerheten så bristande att 

var tionde bädd upptas av 
någon som skadats i vården. 
Det är naturligtvis inef-
fektivt och onödigt dyrt att 
bedriva vård som inte är 
säker. Därför måste patient-
säkerhetsarbetet stärkas och 
våra sjukhus måste komma 
tillrätta med problemen 
med överbeläggningar och 
patienter som utlokaliseras 
till avdelningar där den rätta 
kompetensen saknas.

Kristdemokraterna fort-
sätter att utveckla sin politik 
och tillsätter fem nya grup-
per inom områdena: det 
civila samhället, sjukvård, 
äldreomsorg, landsbygd samt 

bostadspolitik. Människors 
vilja att engagera sig ideellt 
är i dag större än någonsin, 
men sättet man engagerar 
sig på ser inte ut som för 20 
år sedan. Vi måste utveckla 
en politik för att underlätta 
människors engagemang och 
stärka civilsamhället.

Kristdemokraterna har 
sedan tidigare fokus på barn 
och unga och tar fram en 
politik för familjen, skolan, 
rättspolitik och ungdoms-
arbetslöshet. Nu tillsätter vi 
också grupper som stärker 
vår politik i på fler område

Tony Karlsson
Kristdemokrat i Ale

Kristdemokraternas distriktsstämma i Ale gymnasium

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

Tisdagen den 16 april sammanträder region- 
fullmäktige i Vänersborg.

Tid: Tisdagen den 16 april kl 10.00 

Utdelning av Västra Götalandsregionens interna miljösti-
pendier 2013 sker kl 13.00. 

Plats: Sessionssalen, kommunhuset i Vänersborg. 

Den kompletta ärendelistan kan läsas på  
www.vgregion.se/rf eller beställas hos regionkansliet på 
Residenset i Vänersborg på telefon 010-44 101 42. 

Regionfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och 
du är mycket välkommen som åhörare. 

Närradion, sänder över Västsverige. För mer information 
www.vgn.nu. Det går också att se och höra sammanträ-
det via www.vgregion.se/webb-tv. 

Regionfullmäktige fattar beslut om hälso- och sjukvårdens 
inriktning, kulturlivets utveckling, kommunikationer, vägar, 
transporter och andra frågor kring tillväxt och utveckling i 
Västra Götaland.

www.vgregion.se

Regionfullmäktige 
sammanträder

Klas Nordh, Eva Lans Samuelsson, Madeleine Olofsson ny-
vald ordförande, Lasse Carlbom och Rose- Marie Fihn.

funktionärer medförde inga 
stora förändringar. Hugo 
Wallberg hade begärt bli 
befriad från styrelseupp-
drag, och i hans ställe valdes 
Barbro Söderström in.

Inga-Britt Karlbom tack-
ade för att hon fått fortsatt 
förtroende. Hon lämnade 
därefter en redogörelse över 
det kommande programmet. 
Hon vädjade till de närva-
rande att försöka värva nya 
medlemmar. Medlemsanta-
let minskar varje år, trots att 
medlemsavgiften hålls så låg 
som 100 kronor. Hon bad 
också de närvarande att ställa 
upp på midsommarfesten, 
vilket är föreningens största 
inkomstkälla. Slutligen över-
lämnade hon en blomma till 
Hugo Wallberg som tack 
för det arbete han lagt ner i 
föreningen.

Gerhard Andersson

Penilla Gunther, Sune Rydén och Monica Selin vid Kristde-
mokraternas distriktsstämma i Ale gymnasium.
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April

Friskvård för själen
- För kvinnor mitt i livet
Måndag 8 april 18.30- ca 21.00

Vi börjar med en vårlig promenad och får sen  
tips och råd av dietisten Kristine Arhage om  
vad vi kan ha med i picknickkorgen.
 
Start: Starrkärrs Församlingshem 18.30
Kostnad 40:-

Samarrangemang mellan Starrkärr-Kilanda församling och
Rådet för hälsa och trygghet i Ale kommun

Ett förslag till detaljplan över rubricerat område har utarbetats och finns 
utställt för granskning från och med den 9 april till och med den 2 maj. 
Detaljplanen har tidigare varit föremål för samråd.

Planområdet är ca 14 ha stort och ligger längs E 45 mellan Alafors 
och Älvängen. Området är inte tidigare detaljplanelagt. Syftet med 
detaljplanen är att planlägga området för verksamheter i enlighet 
med intentionerna i gällande översiktsplan. Inriktningen för området 
är tillverkningsindustri, lager och uppställning, kontor samt tekniska 
anläggningar i form av en omformarstation för järnvägsändamål. 

Detaljplanen finns utställd för granskning under tiden 9 april till 2 maj.
på följande plats:

•  Kommunhuset, Sektor Samhällsbyggnad, Alafors 
(expeditionstider mån-tor kl 08.00-16.30, fre kl 08.00-16.00

•  Kommunhuset, Nödinge 
(expeditionstider mån-tor kl 08.00-16.30, fre kl 08.00-16.00)

Upplysningar om planförslaget lämnas av planarkitekt Erik Wikström 
0303- 33 02 43 erik.wikstrom@ale.se 

Eventuella synpunkter framförs skriftligt till Samhällsbyggnadsnämnden 
i Ale kommun, 449 80 Alafors, senast den 2 maj 2013. Den som inte 
framfört skriftliga synpunkter senast under utställningstiden kan förlora 
rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Nödinge   Torsdag 11 april kl 19.00, musiksalen Ale gymnasium
•    Ale gymnasium, vad händer nu? Elena Fridfelt, ordf. utbildningsnämnden 

Dennis Ljunggren, v. ordf. utbildningsnämnden

•  Framtida bostadsutveckling Magnus Blombergsson, stadsarkitekt informerar om översiktsplanen i 
Nödinge.

• Övriga frågor

Fika kommer att serveras i pausen.
 
Välkomna hälsar
Lennarth Nilsson, Sven Petersson och Maj Holmström

Surte   Tisdag 9 april kl 19.00, Glasbruksmuseet
•  Jan A Pressfeldt ordf. samhällsbyggnadsnämnden berättar om byggen och planeringar som ska ske och 

är på gång. Pressfeldt kommer även att besvara frågor som uppkommer under mötet.

•  Boel Holgersson ordf. omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden berättar bland annat om vad som är på 
gång inom äldreomsorgen. Holgersson kommer även att besvara frågor som uppkommer under mötet.

• Redovisning av Surtebornas önskemål för Surte.

Välkomna hälsar
Börje Ohlsson, Stina-Kajsa Melin och Chatarina Engstrand

Välkommen på 
ortsutvecklingsmöte

Alvhem   OBS! Torsdag 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 Västtrafik kommer för besvarande av frågor om tider för kollektivtrafiken.

•  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 fika 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.

Kungörelse
Utställning av detaljplan för verksamheter inom Häljered 3:1m.fl.
Ale kommun, Västra Götalands län

Ett 50-tal medlemmar i SPF Alebygden har anmält sitt 
intresse att delta i en resa till St Petersburg i augusti. 40 av 
dessa samlades på Backavik för att lyssna till Göran Ander-
bergs föreläsning om Svenska stormaktstidens uppgång och 
fall. Föreläsaren har varit historielärare i Kungälv. Hans spe-
cialämne är frihetstiden och Gustav III. Det var intressant att 
få en historisk bakgrund till hur rikenas nuvarande gränser 
har kommit till. Han har själv besökt St Petersburg och gra-
tulerade oss till den kommande resan.

Vid diskussionen efteråt poängterades att det är viktigt att 
resenärerna anmäler sig själva till Rolfs Flyg och buss i god 
tid. Det gäller att ordna visum med mera. Blir vi minst 50 
personer får vi en egen buss som hämtar oss i Ale.

Lennart Mattsson

Reseträff hos
SPF AlebygdenNOL. Peter Tifelt 

svingade klubban hos 
Företagarna Ale under 
2010 och 2011.

Nu är han tillbaka.
Årsmötet för FR Ale 

valde i onsdags på nytt 
Tifelt som ordförande.

Företagarna Ale höll i år 
sin årsstämma på Nols Fol-
kets Hus. 16 närvarande 
medlemmar följde för-
handlingarna som leddes av 
Lars-Ove Hellman. Två 
nya ledamöter valdes in i 
styrelsen för 2013, Mikael 
Kwarnmark, Cogra AB, 

och Lena Wingbro, Wing-
bro Företagsutveckling. Det 
blev också klart att Peter 
Tifelt återigen axlar ordfö-
randeskapet, då Willy Kar-
malm tackat för sig.

– Det känns jättebra att 
vi har fått in lite nytt blod i 
styrelsen och samtidigt vet 
vi att Ale kommun nu prio-
riterar näringslivsfrågorna. 
Det sporrar oss att försöka 
förbättra dialogen med både 
tjänstemän och politiker. 
Det kommer vi att lägga stor 
kraft vid, säger Peter Tifelt 
målmedvetet.

Det finns också en tanke 

om att skapa ett antal sociala 
mötesplatser för medlem-
marna under året.

– Erfarenhetsutbyte och 
möjligheten att samtala med 
företagskollegor om gemen-
samma frågor är viktigt för 
medlemmarna. Det vet vi, 
hälsar FR:s nyvalde ordfö-
rande.

I styrelsen ingår också 
Barbro Ericsson, Chris-
tina Schmeikal, Sven 
Kleinkoenen och Göran 
Tilly.

Peter Tifelt, nyvald ordfö-
rande för Företagarna Ale.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Peter Tifelt nygammal ordförande i FR
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ÖPPETTIDER: 

OBS! Öppet 

10 000 kronor till 
din förening?
Bidrar din förening till ökad livskvalitet 
bland barn och ungdomar eller till att 
motverka droganvändning och 
utanförskap?  

Då kan du ansöka om vårt stipendie 
på 10 000 kronor via 
lansforsakringar.se/alvsborg

Förebilder

Lovande 

ALE. Den omfattande 
skadegörelsen längs 
Alependeln tvingade 
Västtrafi k att sätta in 
ordningsvakter under 
den gånga helgen.

Inom kort kommer 
övervakningskameror 
att installeras.

– Vi ser mycket 
allvarligt på det som 
händer på pendelstatio-
nerna i Ale och vidtar 
alla tänkbara åtgärder, 
säger Stefan Ekman, 
infrachef på Västtrafi k.

Under påskhelgen utökades 
väktarinsatsen längs Alepen-
deln, såväl på tågen som pen-
delstationerna. Resenärernas 
trygghet och säkerhet stod i 
fokus, men det handlar också 
om att få ett stopp på den 
omfattande skadegörelsen.

– Det är rent sabotage. 
Hade det bara varit klot-
ter så hade det varit en sak, 
men när våra hissar sabote-
ras så att handikappade och 
äldre människor blir utsatta 
måste vi vidta snabba åtgär-
der. Jag blir både ledsen och 
bedrövad när jag ser den här 

utvecklingen. Vi har planerat 
och kämpat för Alependeln i 
tio år. Den är en stor tillgång 
och en klar förbättring av 
kollektivtrafiken i Ale, därför 
är det sorgligt att några få 
förstör för så många, säger 
Stefan Ekman.

Den omfattande skadegö-
relsen har förutom hissarna 
omfattat krossat glas, att 
räcken och skyltar har sli-
tits ner, mopedåkning inne i 
Älvängens väntsal där också 
toaletterna har utsatts för 
mycket klotter. Västtrafik 
har fått tillstånd för kame-
raövervakning på pendelsta-
tionerna, men installationen 
har av olika skäl dragit ut på 
tiden.

– I efterhand är det väl-
digt olyckligt. Kameror har 
en avskräckande effekt och 
skulle sannolikt ha besparat 
oss en hel del pengar, menar 
Stefan Ekman.

Tryggheten prioriteras
Han är tydlig med att Väst-
trafik nu kommer att prio-
ritera att omgående komma 
tillrätta med de problem som 
finns kring Alependeln.

– Vi måste lösa det här. 
Kollektivtrafiken ska kännas 
trygg och säker för alla rese-
närer oavsett tidpunkt på 
dygnet. Vi kommer att föra 
en dialog med polisen och 
socialtjänsten i Ale för att för-
söka hitta lämpliga lösningar. 
Någon form av bemanning 
och väktare kommer vi säkert 
att få leva med en tid framö-
ver. Det är billigare än att 
åtgärda sabotagen, avslutar 
Stefan Ekman.

– Västtrafi k har tröttnat på skadegörelsen

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Onsdagen den 13 mars 
hölls årsmöte för Ale Slöj-
dare. Hemslöjskonsulent 
Tobias Havaas berättade 
om sitt arbete inom slöjd 
i väst och dess organisa-
tion och informerade om 
kommande utställningar 
och arrangemang. Det gavs 
också tillfälla till att ställa 
frågor, bland annat: Vad som 
är god slöjd? 

Efter en god fika med 
hembakat bröd och utsökt 
kaka vidtog årsmötet. Eva 
Carlsson, ordförande, och 
Marie Wenander, kassör, 
hade avböjt omval. Till ny 
ordförande valdes Lisbeth 

Karlberg. Utöver ordina-
rie årsmötesförhandlingar 
godkändes ett förslag från 
styrelsen att hyra en lokal för 
föreningens arbete. Loka-
len som ligger i Nol är en 
tidigare affärslokal belägen 
utefter gågatan, nära Folkets 
Hus. 

Föreningen planerar att 
ha kurser, stickkaféer, stu-
diecirklar utställningar med 
mera för medlemmar och 
andra intresserade. Varje 
lördag, från och med den 
6 april, kommer det också 
att vara öppet i lokalen för 
försäljning av slöjd och hant-
verk.                                      BS

Lisbeth Karlberg är ny ord-
förande i Ale Slöjdare.

Ale Slöjdare öppnar eget i Nol

Ordningsvakter 
vid Alependeln

Kostsamt sabotage mot his-
sarnas instrumentpaneler har 
också resulterat i att hissarna 
varit obrukbara.

Pendelstationerna har blivit problembarn för Västtrafi k. Omfattande skadegöresle och 
sabotage har bland annat medfört förstärkt väktarinsats.
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Per-Anders Klöversjö
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sabotage har bland annat medfört förstärkt väktarinsats.

2013  |   vecka 14  |   nummer 13  |   alekuriren 7

Lennart Svennson 
Säljare Företagsförsäkring 
0520-49 49 15

Peter Frisk Jovander 
Företags- och Lantbruks- 
rådgivare Bank, 0520-49 49 53

Vi hjälper dig med 
företagets Bank- och  
Försäkringslösningar.

Student
2013

ÄLVÄNGEN, 0303-74 60 12

KOSTYMPAKET

fr.1595:-
Kostym, skjorta, slips

ALE & TORSL ANDA

Ale Torg 10, Nödinge. 0303-229433

BARNSKOR 
Köp 3 
betala 

för 2
Gäller på ordinarie pris

NÖDINGE. På Ale fritid 
har man tröttnat på att 
äldre ungdomar med 
ett problematiskt utan-
förskap stör verksam-
heten på Mötesplats 
ungdom i Ale gymna-
sium.

– Det här är inget 
fritidsproblem, utan ett 
samhällsproblem som 
kräver samordnade 
resurser, säger Calle 
Enelund, enhetschef. 

På grund av att man inte 
längre kan garantera säker-
heten har man blivit tvungen 
att begränsa lördagsverk-
samheten på Mötesplats 
ungdom. 

– Fram tills Festivalborg 
kommer man fortsätta att 
ha aktiviteter, som dans 
och musikgrupper, men 
de kommer att hållas mer 
bakom stängda dörrar. Vi 
har även tagit in vakter för 
att skapa trygghet och på lör-
dagar får man känna av läget 
genom dialog med deltagare 
och personal. Blir det för stö-
kigt så stänger man och det 
meddelas snabbt via sms till 
alla inblandade. Problemet 
är att Ale gymnasium är en 
allmän plats och vi har ingen 
rätt att stänga igen lokalen 
och kontrollera vilka som 
kommer in, säger Calle Ene-
lund.

Han menar att problemet 
med ökat droganvändande 
och stökiga ungdomar dyker 
upp i olika skepnader med 
jämna mellanrum.

Tufft gäng
– Just den här tiden på året 
försöker ungdomarna att 
hitta en utomhusmiljö där 
vuxna inte stör. I Nödinge 
har vi just nu ett tufft gäng 
på 10-15 äldre ungdomar 
mellan 20 och 25 år med ett 
besvärligt utanförskap. Det 
finns en kärna som sedan 
bildar ringar på vattnet och 
nu är vi på fritid trötta på 
det här. Det är inget fritids-
problem, utan ett samhälls-
problem där man behöver 
hjälp av socialtjänst, polis, 
bostadsbolag, arbetsförmed-

lingen och så vidare. Egent-
ligen hade man velat att vi 
hade resurser till att ha verk-
samheter för dem också, men 
det fungerar inte så.

Inga drastiska åtgärder 
kommer i nuläget att vidtas 
på Mötesplats ungdom och 
man väntar ut att skolorna 
slutar och verksamheten 
fasas ut. 

– Men vi ger inte upp 
någon match och jag tror 
mycket på ett tajt samarbete 
mellan Ale Fritid och Vakna, 
säger Calle Enelund.

– Utanförskap skapar problem på MPU 
”Ett samhällsproblem”

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Alekuriren vecka 13 2013.

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 
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NÖDINGE. Boken om Sally Jones har 
förvandlats till teater.

I förra veckan kom den till Ale 
gymnasium.

Publiken bestod av elever från 
olika delar av kommunen. 

Huvudpersonen i föreställningen är Sally 
Jones (Alexandra Göransson), en gorilla 
från Afrika som på underliga vägar hamnar i 
Istanbul där hon lärs upp till kassaskåpstjuv. 
Efter ytterligare äventyr kommer Sally Jones 
till Borneo och blir maskiningenjör på ett last-
fartyg.

I det rum som scenografen Lars Björk-
lund skapat till föreställningen befinner sig 
publiken på alla sidor om spelplatsen. 

– Det kändes som ett naturligt val med 
helarena, säger regissören Harald Leander. 

Legenden om Sally Jones rör sig ständigt 
mellan nya platser. Från Kongo till Istanbul, 
över oceanerna till Borneo, till amerikanska 
västkusten och New York. Men vi rör oss 
också från djunglernas fuktiga hetta till den 
svala trädgården hos en tysk överklassdam, 
från maskinrummet på en lastångare i full 
storm till en sömnig sylta i Singapores hamn-
kvarter. Allt detta gör att berättelsen har vissa 

gemensamma drag med en cirkusföreställ-
ning.

Det är inte bara bildmässigt som Teater 23 
mobiliserat inför uppsättningen. Malmöduon 
Lur står för nyskriven musik och i arbetet har 
också koreografen Johanna Jonasson från 
Memory Wax en nyckelroll.

– Lur har en precis lika halsbrytande inställ-
ning till sin musik som Jakob Wegelius har 
haft till sin berättelse, menar Harald Leander.

I föreställningen om Sally Jones är rörelsen 
minst lika betydelsebärande som texten.

– Det är klart att det är speciellt med en 
hjältinna som inte säger ett ord. Sally har bara 
kroppen att uttrycka sig med.

Pjäsen består av endast fyra skådespelare, 
men över 30 roller. Alexandra Göransson 
måste använda sig av sitt kroppsspråk då hon 
inte kan prata. Det lyckas hon väldigt bra med. 

JONAS ANDERSSON
HANNELE ANDERSSON

ALAFORS. Ahlafors IF inledde förra 
året ett fördjupat samarbete med 
Friends och Vakna.

Som ett led i det partnerskapet 
hölls en föreläsning i klubbhuset på 
Sjövallen i torsdags kväll.

Ett 80-tal personer fi ck lyssna till 
Per Lifvergrens skakande berättelse 
som före detta narkotikamissbru-
kare och kriminell.

Spelare, ledare och förtroendevalda var 
inbjudna att ta del av skärtorsdagens begiven-
het på Sjövallen, ett samarrangemang mellan 
Ahlafors IF och Vakna.

– Vi vill ta ett samhällsansvar. Förenings-
livet är så mycket mer än idrott. Vi vill sätta 
fokus på den enskilda individen, att de som 
utövar fotboll hos oss också mår bra vid sidan 
av planen. Det är här som samarbetet med 
Friends och Vakna kommer in i bilden. Det 
finns en enorm kunskap hos dessa organisa-
tioner som vi får möjlighet att dra nytta av, 
förklarade Ahlafors IF:s ordförande Claes 
Berglund när han hälsade välkommen.

Ale kommuns drogförebyggare Thomas 
Berggren höll ett kort anförande 
om Vakna innan han lämnade 
över ordet till kvällens huvudper-
son.

Per Lifvergren, 49, har 
varit flitigt anlitad av Vakna 
under årens lopp. Nu var 
han tillbaka för att dela 
med sig av sina fasans-
fulla och självupp-
levda händelser.

– Det här är 
ingen föreläsning 
utan en berättelse. 
Tyvärr är den sann 
och den är min. Jag 
är inget offer utan 
tar ansvar för det jag 
har gjort. Det som jag 
är stolt över är att jag 

den 15 augusti i år kommer att ha varit drogfri 
i 29 år, förklarade Per.

– Jag har förlorat 18 av mina gamla polare 
som dött direkt eller indirekt av sitt missbruk. 
Inte en till ska dö till följd av droger, det får 
räcka nu! Det är en anledning till varför jag 
står här idag.

Per Lifvergren berättade inlevelsefullt och 
med värme i rösten om sin barndom i Gäst-
rikland.  

– Jag växte upp i en liten by utanför Gävle. 
Barndomen var fantastisk, det var Emil i Lön-
neberga gånger tio.

Skolgången framkallar emellertid inte lika 
ljuva minnen hos Per Lifvergren. Mobbingen 
började redan några månader in på den första 
terminen.

– Det har förstört mitt liv och gör det ännu. 
Retades sade man på den tiden. Skit samma 
vad det heter, det gör lika förbannat ont ändå. 
Jag blir tokig när jag tänker på det. Vi måste 
lära oss att förstå vad ord kan såra.

– Jag var rädd och spydde varje morgon på 
väg till skolan. Det var fruktansvärt!

När Per Lifvergren var tolv år blev han 
bjuden på den första drogen, det handlade 
om sniffning. Han blev sprutnarkoman som 
16-åring. Under åtta år var han fast i missbru-
ket.

– Droger är demokratiska, de skiter i kön, 
ålder och socialgrupp. 

Per Lifvergren fick varma applåder 
för sin självutlämnande berättelse som 
verkligen berörde var och en i publi-
ken.

– Jag tycker detta var ett bra initi-
ativ av klubben, man behöver prata 
om sådant här. Kommer ni bara 
ihåg en procent av det jag sagt 
om ett år så är jag nöjd. Det jag 
kan säga nu är att jag inte längre 
blir hög på droger, jag blir hög på 
människor.

JONAS ANDERSSON

Tipspromenad på Kungsgården
Söndag 7 april - Starttid: 10-13
Vuxen: 10:-, Barn: 5:-

Restaurangen håller öppen för fi ka och lunch.

Välkomna!

– Per Lifvergren gästade Sjövallen
En skakande berättelse
Ale kommuns drogförebyggare Thomas Berggren.

Alexandra Göransson som Sally Jones.

– Sally Jones kom
till Ale gymnasium

Äventyrlig skolföreställning

Skolföreställningen Sally Jones spelades i 
Ale gymnasium i förra veckan.
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Per Lifvergen gästade Sjövallen på skär-
torsdagen och berättade om sitt liv som 
före detta narkotikamissbrukare.

ADRESS RISHEDSVÄGEN 21 BOAREA CA 100 M² / 4 ROK
TOMTYTA 866 M² ACCEPTERAT PRIS 1 750 000 KR
VISAS ON 3/4 17.30-18.30, SÖ 7/4 13.00-14.00
RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE FREDRIK
HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42

FRILIGGANDE VILLA - ALAFORS
Gedigen och välskött 1-plansvilla med källare, i ett av Alafors
absoluta bästa lägen. Hemtrevligt och en skön blandning av
modernt och gammalt. 3 sovrum, vardagsrum med öppen
spis och en fantastisk utsikt med kvällssol. Nära trevlig
badsjö och ca 700 meter till närköpsbutiken. Välkommen!

Flytta med Länsförsäkringar

Nödinge, Ale torg 14, 0303-33 16 40,

lansfast.se/ale

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

lansfast.se
* Statistiken gäller för Ale kommuns 
fem mest anlitade fastighetsmäklarföretag.
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LÖDÖSE. Det är inte 
varje dag som en 
kändis dyker upp på 
Tingbergsskolan.

Intresset bland elev-
erna var således stort 
när Rasmus Eriksson 
gjorde sin entré.

Med countrydoftande 
rock fi ck han matsalen 
i gungning. 

Rasmus Eriksson startade sin 
musikaliska bana vid 10-års-
åldern då han började i Täby 
musikklasser. Musiken kom 
att bli en stor och viktig del i 
Rasmus liv. När han var 19 år 
blev han tillfrågad att åka på 
Viking Lines båtar och spela 
som trubadur. Rasmus, som 
knappt visste vad en truba-
dur var, svarade ja och en ny 
karriär hade tagit sin början.

2011 förändrades Rasmus 
tillvaro när han kom med 
i TV4:s satsning ”Talang 
2011 . Redan i första pro-

grammet när Rasmus gick 
ut på scenen med en akus-
tisk gitarr och spelade sin 
egenkomponerade låt ”Take 
me back” var succén ett 
faktum. Han tog sig hela 
vägen fram till final och fick 
senare medverka i populära 
”Lotta på Liseberg”. Där 
spelade han låten ”Cowboy 
superstar” som blev hans 
första singel. Låten slog sig 
omedelbart in på radiostatio-
ner runtom i landet och tes-
tades även till Svensktoppen.

– Nu är det fullt upp. Jag 
håller som bäst på att göra 
klart en fullängdsplatta som 
ska släppas någon gång i maj-
juni. Jag har skrivit allt mate-
rial själv, berättar Rasmus 
Eriksson.

När han fick frågan om att 
komma till Tingbergsskolan 
tvekade han inte en sekund. 
I onsdags morse stod han 
på scenen till elevernas, och 
lärarnas, stora förtjusning.

– Det är bra att få träffa 
en något yngre publik än vad 
man kanske annars är van 
vid. Det som är bra med barn 
är att de är ärliga och säger 
rakt ut vad de anser om musi-
ken. Jag ska testa några låtar 
från den nya plattan, så får vi 

se vad de tycker. 
Händer det ofta att du 

gör skolframträdanden?
– Nej, det blir inte så ofta. 

Tingbergsskolan passade bra 
eftersom jag bor i Göteborg, 
det var inte så långt att åka. 
För mig kändes det självklart 
att ställa upp. Det var ju ung-
domar som röstade fram mig 
i ”Talang 2011”.

Rasmus Eriksson blan-
dade och gav ur sin reper-
toar. Mellan låtarna lät han 
eleverna ställa frågor.

Är det roligt att vara 
kändis och tjäna pengar?

– Det är roligt att folk 
uppskattar den musik man 
gör, men kändisskapet inne-
bär inte med automatik att 
du tjänar en massa pengar, 

förklarade Rasmus innan han 
plockade fram gitarren igen.

Sällan eller aldrig har 
Tingbergsskolans matsal 
varit med om ett sådant 
fartfyllt och tillika suveränt 
framträdande.

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Rasmus Eriksson spelade och sjöng
Countrydoftande rock på Tingbergsskolan

Rasmus Eriksson, som slog 
igenom med dunder och brak 
i ”Talang 2011”, gästade 
Tingbergsskolan i onsdags.

Tingbergsskolans elever gillade musiken de fi ck höra.

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
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ALE. Fram tills i sön-
dags pågick den årliga 
enkätundersökningen 
om förskolor och skolor 
i Ale. 

Man frågade både 
vårdnadshavare och 
elever och nu ska sva-
ren sammanställas och 
användas i syfte att 
förbättra verksamhe-
terna.

Undersökningen vänder sig 
till elever i årskurs två, fem 
och åtta i grundskolan samt i 
gymnasieskolans årskurs två. 
Dessutom går den även ut till 
ett urval vårdnadshavare med 
barn i förskola och skola. 

Nu ska resultaten sam-
manställas och Anders 
Nordgren, utvecklingsle-
dare, hoppas på att svarsfrek-
vensen bland vårdnadshavare 
ska ha gått upp sedan tidigare 
år.

– I slutet av förra veckan 
hade vi en svarsfrekvens på 
ungefär 70 procent bland 

elever, men bara mellan 20 
och 25 procent bland vård-
nadshavare. Syftet med 
enkäten är att utifrån brukare 
och elevers perspektiv hitta 

rätt utvecklingsområden. 
Den ska utgöra ett under-
lag för sektorns arbete, men 
även för utvecklingsarbetet 
inom de enskilda enheterna. 

Både det övergripande och 
enskilda arbetet följs sedan 
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valtningen. 

JOHANNA ROOS

Förbättringsarbete. I söndags var sista dagen att besvara 
den årliga skolenkäten som vänder sig till både föräldrar och 
elever. 

Få vårdnadshavare besvarade enkät

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
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ALAFORS. Ale El väl-
komnar Umeå Ener-
gis initiativ att slopa 
överpriser på tillsvi-
dareavtal, även kallat 
anvisningsavtal.

Ale El erbjuder bara 
rörligt elpris till sina 
tillsvidarekunder. 

– Kunder som inte 
aktivt valt en elleve-
rantör eller kunder som 
inte uppmärksammat 
att deras elavtal löpt ut 
ska inte behöva känna 
sig lurade, säger Stefan 
Brandt, vd på Ale El.

Umeå Energi gick i förra 
veckan ut och berättade i ett 
pressmeddelande att man 
som ett av de första energi-
företagen i Sverige väljer att 
ta bort tillsvidarepriset på el 
och ansluter sig därmed till 
Ale Els synsätt i frågan.

Ale El har hela tiden arbe-
tat enligt den modellen och 

välkomnar därför Umeå 
Energis initiativ. 

– Vi ser det som en själv-
klarhet att erbjuda även 
tillsvidarekunderna schyssta 
elpriser säger, Stefan Brandt 
och tillägger:

– Prisskillnaden är 0 öre/
kWh mellan rörligt elpris 
och tillsvidarepris. 

För närvarande pågår en 
utredning om tillsvidare-
avtal som förhoppningsvis 
kommer innebära en mer 
konsumentvänlig lösning.

– Vi agerar tillsammans 
med Kungälvs Energi i 
denna fråga. Både vi och våra 
kollegor på andra sidan älven 
ser de oskäliga tillsvidarepri-
serna som ett av elbranschens 
största problem, då det 
skadar elkonsumenternas 
förtroende för branschen, 
säger Stefan Brandt.

Genom att Ale El och 
Kungälv Energi handlar el 
på elbörsen till sina tillsvi-
darekunder, på samma sätt 

som de handlar el till kunder 
som valt rörligt elpris, gene-
rerar det inte några extra 
kostnader. Därmed kan 
samma pris erbjudas till båda 
kundkategorierna.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Stefan Brandt, vd på Ale El.

Ale El välkomnar förändrat synsätt

Vid lunchtid på skärtorsdagen fi ck räddningstjänsten larm om en gräsbrand alldeles i när-
heten av Nödingeskolan. Avståndet till närmaste fastighet var bara fem meter varför skolan 
utrymdes under släckningsarbetet. Ganska snart hade brandmännen elden under kontroll 
vilket innebar att personal och elever kunde återuppta ordinarie verksamhet igen.

Text: Jonas Andersson  Foto: Christer Grändevik

Gräsbrand i Nödinge – skola utrymdes

NOL. Cerry Holmgren 
har varit i idrottens 
tjänst under drygt 40 
år.

Som materialansvarig 
och lagledare vet han 
vad som karaktärise-
rar bra tränings- och 
matchkläder.

Nu ska Cerry vara 
med och lansera det 
italienska klädmärket 
Mass på den svenska 
marknaden.
Cerry Holmgren är ett väl-
bekant ansikte för de flesta 
alebor. Han har ett mångår-
igt förflutet inom idrottsrö-
relsen, bland annat tillhörde 
han ledarstaben i det svenska 
handbollslandslaget under en 
lång följd av år. Den gångna 
säsongen har han varit invol-
verad i Redbergslids IK, som 
materialare och lagledare.

– Jag har varit ledare på 
alla nivåer och älskar för-
eningslivet. Nu har jag fått 
chansen att jobba mot för-
eningslivet i en annan roll, 
nämligen som försäljnings-
ansvarig för Mass. Det är ett 

italienskt design- och kvali-
tetsmärke som har funnits i 
Norge i tre och ett halvt år. 
Utvecklingen har pekat spik-
rakt uppåt, berättar Cerry 
Holmgren.

– Jag blev uppringd av det 
norska företaget som frågade 
om jag var intresserad av att 
lansera Mass i Sverige. Efter 
att ha sett och känt på pro-
dukterna fanns det ingen 
tvekan. Jag har under mina 

år i branschen aldrig upp-
levt motsvarigheten. Det ska 
erkännas att jag är en stor 
vän av Adidas, men det här 
slår allt. 

Cerry Holmgren har 
installerat sig i en kontorslo-
kal på Nols Företagscenter. 
Där har inrett ett så kallat 
showroom med det aktuella 
produktutbudet från Mass.

– Det kommer leveranser 
från Italien med jämna mel-

lanrum. När allt är upphängt 
och klart tänker jag bjuda in 
föreningar och företag till 
visningar, förklarar Cerry.

Vad gör Mass så unikt?
– Man har tänkt till för 

idrottens skull. Naturligtvis 
bygger allt på försäljning, 
men det är funktionella och 
kvalitativa produkter med 
fokus på utövarna. Mate-
rialet är rätt oavsett om det 
handlar om matchtröjor, 
coachrockar eller väskor. 
Att italienarna dessutom har 
känsla för snygg design är ju 
allmänt känt.

Hur ser strategin ut för 
att ta marknadsandelar?

– Vi ska jobba med ett 
antal agenter runtom i 
landet, 26-27 personer när 
organisationen är på plats 
fullt ut. Det gäller att ha 
tålamod och konkurrensen 
är stentuff, det vet vi. Förde-
len som vi har är att vi jobbar 
direkt mot slutkund. Det var 
en avgörande faktor för att 
jag skulle tacka ja till detta 
erbjudande. På så sätt kan 
vi hålla nere kostnaderna. 
Butiker i all ära, men det är 
ett skådespel som kostar och 
som kunden får betala, avslu-
tar Cerry Holmgren.

JONAS ANDERSSON

Cerry Holmgren har precis installerat sig i Nols Företags-
center. Han har antagit utmaningen att lansera det italien-
ska sportmärket Mass på den svenska marknaden.

I samband med en danskväll i Medborgarhuset förra helgen, då Streaplers stod för musiken, 
passade Cerry Holmgren på att lansera det italienska klädmärket för publiken. Ola Holmgren, 
Andreas Skånberg och Anders Andersson fi ck agera mannekänger.

– Cerry Holmgren lanserar Mass i Sverige
Italiensk kvalitet av bästa märke

 

Hälsokontroll, blodprov, blodtryck 
och urinprov på Smådjursakuten.

Stor kontroll 2.662kr (ord.pris 3.550kr)

Liten kontroll 1.901kr (ord.pris 2.535kr)

www.smadjursakuten.se

SENIORKAMPANJ
Hela april har vi 25% på allmän 

hälsokontroll i Kungälv

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

Kampanjen gäller friska hundar och katter över 7år.

20 % 
på seniorfoder 

eller medicinskt 
anpassat foder
vid kontrollen

Vigerne Invest

Kontakta Mäklare: Camilla Christander Tel 0725 - 60 11 33 www.ccfast.se

Visning 
söndag 7 april 

i Backa Säteri, 
Säterivägen 2, 

Nödinge

Ex. Lägenhet 
74 kvm plan 1 

i söderläge. 
Pris 1 495 000 kr, 
avg 4 462 kr/mån

Ex. Vindslägenhet 
 

Pris 1 195 000 kr, 
avg 3 919 kr/mån
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dareavtal, även kallat 
anvisningsavtal.

Ale El erbjuder bara 
rörligt elpris till sina 
tillsvidarekunder. 

– Kunder som inte 
aktivt valt en elleve-
rantör eller kunder som 
inte uppmärksammat 
att deras elavtal löpt ut 
ska inte behöva känna 
sig lurade, säger Stefan 
Brandt, vd på Ale El.

Umeå Energi gick i förra 
veckan ut och berättade i ett 
pressmeddelande att man 
som ett av de första energi-
företagen i Sverige väljer att 
ta bort tillsvidarepriset på el 
och ansluter sig därmed till 
Ale Els synsätt i frågan.

Ale El har hela tiden arbe-
tat enligt den modellen och 

välkomnar därför Umeå 
Energis initiativ. 

– Vi ser det som en själv-
klarhet att erbjuda även 
tillsvidarekunderna schyssta 
elpriser säger, Stefan Brandt 
och tillägger:

– Prisskillnaden är 0 öre/
kWh mellan rörligt elpris 
och tillsvidarepris. 

För närvarande pågår en 
utredning om tillsvidare-
avtal som förhoppningsvis 
kommer innebära en mer 
konsumentvänlig lösning.

– Vi agerar tillsammans 
med Kungälvs Energi i 
denna fråga. Både vi och våra 
kollegor på andra sidan älven 
ser de oskäliga tillsvidarepri-
serna som ett av elbranschens 
största problem, då det 
skadar elkonsumenternas 
förtroende för branschen, 
säger Stefan Brandt.

Genom att Ale El och 
Kungälv Energi handlar el 
på elbörsen till sina tillsvi-
darekunder, på samma sätt 

som de handlar el till kunder 
som valt rörligt elpris, gene-
rerar det inte några extra 
kostnader. Därmed kan 
samma pris erbjudas till båda 
kundkategorierna.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Stefan Brandt, vd på Ale El.

Ale El välkomnar förändrat synsätt

Vid lunchtid på skärtorsdagen fi ck räddningstjänsten larm om en gräsbrand alldeles i när-
heten av Nödingeskolan. Avståndet till närmaste fastighet var bara fem meter varför skolan 
utrymdes under släckningsarbetet. Ganska snart hade brandmännen elden under kontroll 
vilket innebar att personal och elever kunde återuppta ordinarie verksamhet igen.
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Gräsbrand i Nödinge – skola utrymdes

NOL. Cerry Holmgren 
har varit i idrottens 
tjänst under drygt 40 
år.

Som materialansvarig 
och lagledare vet han 
vad som karaktärise-
rar bra tränings- och 
matchkläder.

Nu ska Cerry vara 
med och lansera det 
italienska klädmärket 
Mass på den svenska 
marknaden.
Cerry Holmgren är ett väl-
bekant ansikte för de flesta 
alebor. Han har ett mångår-
igt förflutet inom idrottsrö-
relsen, bland annat tillhörde 
han ledarstaben i det svenska 
handbollslandslaget under en 
lång följd av år. Den gångna 
säsongen har han varit invol-
verad i Redbergslids IK, som 
materialare och lagledare.

– Jag har varit ledare på 
alla nivåer och älskar för-
eningslivet. Nu har jag fått 
chansen att jobba mot för-
eningslivet i en annan roll, 
nämligen som försäljnings-
ansvarig för Mass. Det är ett 

italienskt design- och kvali-
tetsmärke som har funnits i 
Norge i tre och ett halvt år. 
Utvecklingen har pekat spik-
rakt uppåt, berättar Cerry 
Holmgren.

– Jag blev uppringd av det 
norska företaget som frågade 
om jag var intresserad av att 
lansera Mass i Sverige. Efter 
att ha sett och känt på pro-
dukterna fanns det ingen 
tvekan. Jag har under mina 

år i branschen aldrig upp-
levt motsvarigheten. Det ska 
erkännas att jag är en stor 
vän av Adidas, men det här 
slår allt. 

Cerry Holmgren har 
installerat sig i en kontorslo-
kal på Nols Företagscenter. 
Där har inrett ett så kallat 
showroom med det aktuella 
produktutbudet från Mass.

– Det kommer leveranser 
från Italien med jämna mel-

lanrum. När allt är upphängt 
och klart tänker jag bjuda in 
föreningar och företag till 
visningar, förklarar Cerry.

Vad gör Mass så unikt?
– Man har tänkt till för 

idrottens skull. Naturligtvis 
bygger allt på försäljning, 
men det är funktionella och 
kvalitativa produkter med 
fokus på utövarna. Mate-
rialet är rätt oavsett om det 
handlar om matchtröjor, 
coachrockar eller väskor. 
Att italienarna dessutom har 
känsla för snygg design är ju 
allmänt känt.

Hur ser strategin ut för 
att ta marknadsandelar?

– Vi ska jobba med ett 
antal agenter runtom i 
landet, 26-27 personer när 
organisationen är på plats 
fullt ut. Det gäller att ha 
tålamod och konkurrensen 
är stentuff, det vet vi. Förde-
len som vi har är att vi jobbar 
direkt mot slutkund. Det var 
en avgörande faktor för att 
jag skulle tacka ja till detta 
erbjudande. På så sätt kan 
vi hålla nere kostnaderna. 
Butiker i all ära, men det är 
ett skådespel som kostar och 
som kunden får betala, avslu-
tar Cerry Holmgren.

JONAS ANDERSSON

Cerry Holmgren har precis installerat sig i Nols Företags-
center. Han har antagit utmaningen att lansera det italien-
ska sportmärket Mass på den svenska marknaden.

I samband med en danskväll i Medborgarhuset förra helgen, då Streaplers stod för musiken, 
passade Cerry Holmgren på att lansera det italienska klädmärket för publiken. Ola Holmgren, 
Andreas Skånberg och Anders Andersson fi ck agera mannekänger.

– Cerry Holmgren lanserar Mass i Sverige
Italiensk kvalitet av bästa märke
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BOBUTIKEN ALE TORG, 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

VI HAR KÖPARNA

Dags att flytta ut?
Vi har många som 

vill flytta in.

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

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

www.svenskfast.se

ALVHEM. Ale GK prövar ett helt nytt 
grepp.

Nu är det inte golfen som står i 
fokus utan istället är det en tipspro-
menad som ska locka besökare till 
Kungsgården.

– Vi har en fantastisk miljö som 
inte bara borde attrahera golfare, 
säger initiativtagaren Thomas Lund-
ström.

Våren är i antågande och många lockas då att 
vandra i vacker natur. Möjligen blir Kungs-
gården i Alvhem ett utflyktsmål för prome-
nadsugna alebor nu på söndag då Ale GK 
arrangerar tipspromenad.

– Start och mål sker vid klubbhuset. 

Slingan tar ungefär en timme att tillrygga-
lägga, berättar Thomas Lundström.

Frågor för både vuxna och barn kommer 
att placeras ut på sträckan, som delvis går på 
kulturstigen men även över banan.

– Det är barnvagnsvänlig terräng fullt ut, 
betonar Lundström.

Restaurangen, som precis har slagit upp 
dörrarna för säsongen, kommer att vara 
öppen och servera fika alternativt lunch för 
dem som önskar.

– Vi hoppas på en solig och härlig vårdag 
där Kungsgården kan visa upp sig från sin 
allra bästa sida, avslutar Thomas Lundström.

På söndag arrangerar Ale GK tipspromenad på Kungsgården i Alvhem.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Tipspromenad på Kungsgården

ALAFORS. Snart10-åriga Josefi ne 
Johansson har all anledning att 
dansa sig lycklig.

Av 300 sökande blev hon en av 
19 elever som antogs till Svenska 
balettskolan i Göteborg till hösten.

– Jag har nog inte riktigt 
fattat det än, säger 
hon.

Många känner igen 
henne från sin med-
verkan i Kultursko-
lans musikalföreställ-
ning Annie, som har 
premiär i Ale den 18 
april, men Josefine 
Johansson från Ala-
fors har fler strängar 
på sin lyra. 

När det kommer till 
balett visade hon sig vara 
en riktig naturbegåvning. 
Eftersom hon aldrig tidi-
gare dansat balett var det 
egentligen mest för skojs 
skull som hon tillsammans 
med mamma Malin åkte 
till en första audition för 
Svenska balettskolan i Göte-
borg. 

Uttagningarna pågick 
under en hel vecka och 
efter varje avslutad dag fick 
de med sig ett kuvert med 
besked om hon gått vidare 
till nästa dag. Att hon skulle 
bli den första någonsin från Ale 
kommun att antas till elitskolan 
kunde de aldrig ana.

– Vi blev helt chockade efter 
första kuvertet, men försökte att 

inte ha alltför höga förväntningar. Jag sa till 
henne att gå in och var självsäker, men fram-
för allt ha roligt, säger Malin och Josefine 
tillägger:

– Det var ungefär som ”Let’s dance” när 
man skulle dansa inför juryn.

Blommade ut
Till hösten skulle hon egentligen ha 

börjat fyran på Himlaskolan, där 
hon går redan idag. Istället väntar 
ett nytt äventyr med både dans och 
vanliga lektioner inne i Göteborg.

– Jag tycker att det ska bli jätte-
kul att börja på balettskolan, men 
har nog inte riktigt fattat det än 
och det känns lite pirrigt. 

Många berömda dansare har 
startat sin karriär på skolan, men 

det finns många vägar att välja 
efter utbildningen. De läser nämli-

gen precis samma ämnen som vanliga 
skolor, förutom att de har dans istället 

för bild och slöjd. 
Dans har alltid varit ett naturligt 

inslag hemma hos familjen Johansson 
och Malin är instruktör för bland annat 
Zumba och Show kidz. 

– Josefine är uppvuxen med det musi-
kaliska och taktkänslan kommer nog däri-

från, men just balett är något helt nytt. 
Därför var det så roligt att se hur hon 

riktigt blommade ut. 

– Josefi ne Johansson, 10 antagen till elitdansskola

Ballerina med medfödd talang
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TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Naturbegåvning. Efter en 
hel veckas auditions stod det 

klart att snart 10-åriga Josefi ne 
Johansson från Alafors blev en av 

19 elever av sammanlagt 300 sökande 
som antogs till Svenska balettskolan i 

Göteborg till hösten. 

Gäller t o m 7 april 2013, med reservation för slutförsäljning.

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

VÅRINSPIRATION
Penséampel 59:-/st

Stor Timjan 

129:-
Botana 
Gräsmattegödsel199:-
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Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik

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

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
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!

Trivsamt och välplanerat 
hus med hörntomt!

Trivsamt planerad enplansvilla med 
källare i populära Älvängen. Tillbyggd 
och praktisk entrédel. Nytt IKEA-kök från 
2012. Enkel och bekväm drift genom 
luft/vattenvärmepump. Hel källare med 
både allrum och sovrum samt plats för 
förvaring. En perfekt familjevilla som ska 
ses på plats! 86+86 kvm kvm. 

Pris 2.495.000:- som utgångspris. 
Visas 4/4. 
Adress Nytorpsvägen 13.
Henrik Kjellberg  0727-316 360.

Välplanerad villa i gott 
skick!

Välkommen till denna mycket 

utrymme och plats för hela familjens 
behov. Mycket gjort såsom delvis ny 

Vardagsrum med värmande kamin.
Helkaklat badrum och rejäl tvättstuga. 
Hela fyra st sovrum.  Villan ska
ses och upplevas på plats. Välkommen! 
155 kvm. 

Pris 1.675.000:- som utgångspris. 
Visas 4/4. 
Adress Bertolsvägen 11.
Henrik Kjellberg  0727-316 360.

Vad drömmer du om?

Ett unikt tillfälle att förvärva en fantastisk 
fastighet med många möjligheter - det är 
din fantasi som styr användningsområdet! 
Idag är huset uppdelat på en lägenhet i 
två plan, ca 130kvm och en kyrkosal, ca
108kvm med 4,5 m takhöjd. Hel källare 
med både kök, toaletter och många
rum. Bergvärme och kommunalt VA. 
Måste ses! Välkommen! 250+170 kvm. 

Pris 1.475.000:- som utgångspris.
Visas 7/4. Ring för bokning. 
Adress Smedjebacken 2.

Bästa läget och 
barnvänligt! 

I bra läge, hörntomt mot skogen, kan vi 
nu erbjuda denna 1,5-plans villa
i centrala Skepplanda. Ett bra val för 
barnfamiljen med gångavstånd till
skolor och lekplatser. Fyra sovrum och 
stora ytor. Uteplats i sydväst.
Garage och förråd på tomten. Nya E45 
och pendeltåget gör det enkelt att
pendla. Välkommen hit! 132 kvm. 

Pris 1.495.000:- som utgångspris.
Visas 14/4. Ring för bokning. 
Adress Bärs Lid 8.

Älvängen
Göta

Alafors

Skepplan
da

Tålmodig väntan på nappet
Fiskepremiären närmar sig – till Niklas Gabrielssons stora glädje.

Han är en engagerad ledare för ungdomsverksamheten i Ledets fi skeförening.
Husbygge är en annan passion och närmast väntar ett garage 

på att färdigställas. 

Du leder ungdomsverk-
samheten i Ledets fiske-
förening. Vad händer hos 
er just nu?

– Som vanligt träffas vi varje 
onsdag kväll i furustugan 
i Alafors. Det brukar vara 
omkring tio killar mellan tio 
och femton år som kommer. 
Under vinterhalvåret sysslar 
vi bland annat med att till-
verka beten och pimpelspön. 
Vi har sagt att när det är 
ljust fram till åtta på kvällen, 
då ger vi oss ut och fiskar. 
Om isen släppt vill säga, 
men vi räknar med omkring 
två veckor till. Vi fiskar 
mycket i Hälltorpssjön, men 
även i stora Kroksjön.

Upplever du att det finns 
ett stort intresse för 
fiske hos ungdomar?
– Inte jättestort tyvärr och 
målet är att få fler medlem-
mar till klubben. Många 

tycker om fiske, men kon-
kurrensen från andra spor-
ter är stor och datorer och 
tv-spel lockar också. Genom 
fiske lär man sig många olika 
saker och man får ett aktivt 
och socialt friluftsliv. På våra 
sommarläger till exempel 
får ungdomarna lära sig om 
allemansrätten och vilka fis-
keregler som gäller. 

Kommer det att bli ett 
fiskeläger i sommar 
också?
– Ja, det är tanken. 

Själv sysslar du främst 
med flugfiske, vad är 
tjusningen med det?
– Man får en helt annan 
kontakt med fisken, om 
man får napp vill säga. Det 
är lugnt och tyst och det 
är som att gå in i en annan 
värld. Filosofiskt, skulle jag 
säga. 

Du och din sambo har 
nyligen byggt hus i 
Ölanda, blev det som ni 
tänkt?
– Ja, vi är väldigt nöjda och 
det var otroligt skönt att 
äntligen få flytta in den 8 
december. Närmast ska jag 
bygga till ett garage och 
tomten får vi anlägga allt 
eftersom. 

I somras blev du pappa 
till en liten dotter. Hur 
har det förändrat dig som 
person?

– Jag tror att jag har blivit 
lugnare. Att vara pappa är 
fantastiskt och skitroligt. Jag 
ska lära henne allt jag kan 
och hon har redan varit med 
ute vid sjön.

VECKANS 

PROFIL

Namn: Niklas Gabrielsson
Ålder: 29
Bor: Hus i Ölanda
Familj: Sambon Cristell och dottern Alicia, 8 
månader
Gör: Ventilationstekniker
Intressen: ”Det blir väldigt mycket fi ske och 
bygga hus är jättekul. ”
Äter gärna: Fisk – lax och potatis är en fa-
vorit
Lyssnar på: Mycket – allt ifrån popmusik till 
country.
Bästa tv-serie: Big bang theory
Drömresa: Fiskeresa till Kamchatka i Ryss-
land. Gå vandringsled i Norrland ligger också 
högt upp på listan.
Ser mest fram emot i vår: Bygga garage, 
fi ska och slippa kylan.
Aktuell: Som ledare för ungdomsverksamhe-
ten i Ledets fi skeförening är förberedelserna 
inför fi skepremiären i full gång.
Bästa fi skeknep: Ha tålamod!

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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Ä L V Ä N G E N

NU ÄR DET DAGS
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Vi har däck i alla 
prislägen och till alla 

modeller!
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ELEKTRONIK • DÄCKCENTER

DÄCK-
BYTE!

SURTE. Green Vil-
lage bostäder i Surte 
kommer att präglas av 
minimal energiförbruk-
ning.

Nu har företaget 
också gjort klart att 
byggströmmen till 
byggnationen kommer 
att vara förnyelsebar 
energi.

– Det är vi först i 
Sverige med och visar 
att med rätt spelare 
i laget är allt möjligt. 
Samarbetet med Ale El 
och vindkraftsprodu-
centen CRC har varit 
föredömligt, säger Lars 
Wååg.

Byggproduktionen av Green 
Village 116 bostäder vi Keil-
lers damm i Surte har precis 
startat. De energisnåla 
bostäderna kommer ha el 
från vindkraftverk, värme 
från berget och varmvatten 
från solfångare. Nu står det 
också klart att byggström-
men till husproduktionen 
kommer att vara från grön el. 
Ett unikt trepartssamarbete 
mellan Green Village, CRC 
Vindkraft och Ale Elfören-
ing gör att Surte och Ale 
kommun blir först i Sverige 
med grön byggel.

– Vad som sker är att Ale El 
levererar el till byggarbets-
platsen som är ursprungsga-
ranterad. Green Village är 
delägare av en vindkraftsan-
läggning och elproduktio-
nen distribueras genom Ale 
Els nät. Tanken från början 
var att förse bostäderna med 
förnyelsebar el, men hösten 
2010 började vi utreda huru-
vida det är möjligt att även 
låta produktionen få så kallad 
grön byggström. Det visade 
sig vara möjligt eftersom 
alla tre parter drog åt samma 
håll, berättar Lars Wååg, 
försäljnings- och marknads-
föringsansvarig hos Green 
Village.

Viktigt att notera är att 
själva vindkraftverket inte är 
placerat i Surte och den spe-
cifika elen kommer egentli-
gen från annat håll, men den 
är ändå ursprungsgarante-
rad.

– Samma mängd el som 
deras vindkraft produce-
rar kan Green Village köpa 
som certifierad grön el. Det 
är som att sätta in pengar 
på banken i Göteborg och 
sedan ta ut dem i till exempel 
Stockholm. Elen taggas helt 
enkelt och det här är ett bra 
sätt för att öka efterfrågan på 
grön el, menar Malin Flysjö, 
marknadschef hos Ale Elför-

ening och vd Stefan Brandt 
fyller i:

– För oss är det helt nytt 
att ett byggföretag efterfrå-
gar grön el på det här sättet.

Green Village hoppas 
naturligtvis att initiativet ska 
ge eko.

– Vi tror att det är ett kon-
kurrensmedel. Energiför-
brukningen är idag den första 
frågan som huskunderna har 
och kan vi dessutom berätta 
att även byggnationen har 
skett med grön el så tror jag 
att det blir ett tungt argu-
ment, säger Hans Wiliö.

Byggherren, FP Peter-
son & Söner Byggnads AB, 
tror också att branschen som 
helhet kommer att reagera.

– Jag är övertygad om 
att vi kommer att få många 
frågor om hur detta har gått 
till, så lite revolution har vi 
nog skapat i branschen, säger 
vd Jonas Steen.

Ett huvudmål för Green 
Village är att nå miljöklass 
guld i Boverkets certifiering. 
Det handlar om att göra både 
kloka materialval och skapa 
förutsättningar för lägsta 
möjliga energianvändning.

– Green Village gör rätt från början

Ale först i Sverige 
med grön byggel

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Grön byggel. Allt är möjligt med bra spelare. Claes Buhler, CRC Vindkraft AB, Malin Flysjö, 
marknadschef Ale El, och Jonas Steen, vd för FO Peterson & Söner Byggnads AB och ägare 
till Green Village har gemensamt sett till att garantera byggproduktionen i Surte grön el.
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Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
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förord och övrig familjejuridik
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www.axelssonsfast.se
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Det är vi som 
är Axelssons!

Trivsamt och välplanerat 
hus med hörntomt!

Trivsamt planerad enplansvilla med 
källare i populära Älvängen. Tillbyggd 
och praktisk entrédel. Nytt IKEA-kök från 
2012. Enkel och bekväm drift genom 
luft/vattenvärmepump. Hel källare med 
både allrum och sovrum samt plats för 
förvaring. En perfekt familjevilla som ska 
ses på plats! 86+86 kvm kvm. 

Pris 2.495.000:- som utgångspris. 
Visas 4/4. 
Adress Nytorpsvägen 13.
Henrik Kjellberg  0727-316 360.

Välplanerad villa i gott 
skick!

Välkommen till denna mycket 

utrymme och plats för hela familjens 
behov. Mycket gjort såsom delvis ny 

Vardagsrum med värmande kamin.
Helkaklat badrum och rejäl tvättstuga. 
Hela fyra st sovrum.  Villan ska
ses och upplevas på plats. Välkommen! 
155 kvm. 

Pris 1.675.000:- som utgångspris. 
Visas 4/4. 
Adress Bertolsvägen 11.
Henrik Kjellberg  0727-316 360.

Vad drömmer du om?

Ett unikt tillfälle att förvärva en fantastisk 
fastighet med många möjligheter - det är 
din fantasi som styr användningsområdet! 
Idag är huset uppdelat på en lägenhet i 
två plan, ca 130kvm och en kyrkosal, ca
108kvm med 4,5 m takhöjd. Hel källare 
med både kök, toaletter och många
rum. Bergvärme och kommunalt VA. 
Måste ses! Välkommen! 250+170 kvm. 

Pris 1.475.000:- som utgångspris.
Visas 7/4. Ring för bokning. 
Adress Smedjebacken 2.

Bästa läget och 
barnvänligt! 

I bra läge, hörntomt mot skogen, kan vi 
nu erbjuda denna 1,5-plans villa
i centrala Skepplanda. Ett bra val för 
barnfamiljen med gångavstånd till
skolor och lekplatser. Fyra sovrum och 
stora ytor. Uteplats i sydväst.
Garage och förråd på tomten. Nya E45 
och pendeltåget gör det enkelt att
pendla. Välkommen hit! 132 kvm. 

Pris 1.495.000:- som utgångspris.
Visas 14/4. Ring för bokning. 
Adress Bärs Lid 8.

Älvängen
Göta

Alafors

Skepplan
da

Tålmodig väntan på nappet
Fiskepremiären närmar sig – till Niklas Gabrielssons stora glädje.

Han är en engagerad ledare för ungdomsverksamheten i Ledets fi skeförening.
Husbygge är en annan passion och närmast väntar ett garage 

på att färdigställas. 

Du leder ungdomsverk-
samheten i Ledets fiske-
förening. Vad händer hos 
er just nu?

– Som vanligt träffas vi varje 
onsdag kväll i furustugan 
i Alafors. Det brukar vara 
omkring tio killar mellan tio 
och femton år som kommer. 
Under vinterhalvåret sysslar 
vi bland annat med att till-
verka beten och pimpelspön. 
Vi har sagt att när det är 
ljust fram till åtta på kvällen, 
då ger vi oss ut och fiskar. 
Om isen släppt vill säga, 
men vi räknar med omkring 
två veckor till. Vi fiskar 
mycket i Hälltorpssjön, men 
även i stora Kroksjön.

Upplever du att det finns 
ett stort intresse för 
fiske hos ungdomar?
– Inte jättestort tyvärr och 
målet är att få fler medlem-
mar till klubben. Många 

tycker om fiske, men kon-
kurrensen från andra spor-
ter är stor och datorer och 
tv-spel lockar också. Genom 
fiske lär man sig många olika 
saker och man får ett aktivt 
och socialt friluftsliv. På våra 
sommarläger till exempel 
får ungdomarna lära sig om 
allemansrätten och vilka fis-
keregler som gäller. 

Kommer det att bli ett 
fiskeläger i sommar 
också?
– Ja, det är tanken. 

Själv sysslar du främst 
med flugfiske, vad är 
tjusningen med det?
– Man får en helt annan 
kontakt med fisken, om 
man får napp vill säga. Det 
är lugnt och tyst och det 
är som att gå in i en annan 
värld. Filosofiskt, skulle jag 
säga. 

Du och din sambo har 
nyligen byggt hus i 
Ölanda, blev det som ni 
tänkt?
– Ja, vi är väldigt nöjda och 
det var otroligt skönt att 
äntligen få flytta in den 8 
december. Närmast ska jag 
bygga till ett garage och 
tomten får vi anlägga allt 
eftersom. 

I somras blev du pappa 
till en liten dotter. Hur 
har det förändrat dig som 
person?

– Jag tror att jag har blivit 
lugnare. Att vara pappa är 
fantastiskt och skitroligt. Jag 
ska lära henne allt jag kan 
och hon har redan varit med 
ute vid sjön.

VECKANS 

PROFIL

Namn: Niklas Gabrielsson
Ålder: 29
Bor: Hus i Ölanda
Familj: Sambon Cristell och dottern Alicia, 8 
månader
Gör: Ventilationstekniker
Intressen: ”Det blir väldigt mycket fi ske och 
bygga hus är jättekul. ”
Äter gärna: Fisk – lax och potatis är en fa-
vorit
Lyssnar på: Mycket – allt ifrån popmusik till 
country.
Bästa tv-serie: Big bang theory
Drömresa: Fiskeresa till Kamchatka i Ryss-
land. Gå vandringsled i Norrland ligger också 
högt upp på listan.
Ser mest fram emot i vår: Bygga garage, 
fi ska och slippa kylan.
Aktuell: Som ledare för ungdomsverksamhe-
ten i Ledets fi skeförening är förberedelserna 
inför fi skepremiären i full gång.
Bästa fi skeknep: Ha tålamod!

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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DÄCK-
BYTE!

SURTE. Green Vil-
lage bostäder i Surte 
kommer att präglas av 
minimal energiförbruk-
ning.

Nu har företaget 
också gjort klart att 
byggströmmen till 
byggnationen kommer 
att vara förnyelsebar 
energi.

– Det är vi först i 
Sverige med och visar 
att med rätt spelare 
i laget är allt möjligt. 
Samarbetet med Ale El 
och vindkraftsprodu-
centen CRC har varit 
föredömligt, säger Lars 
Wååg.

Byggproduktionen av Green 
Village 116 bostäder vi Keil-
lers damm i Surte har precis 
startat. De energisnåla 
bostäderna kommer ha el 
från vindkraftverk, värme 
från berget och varmvatten 
från solfångare. Nu står det 
också klart att byggström-
men till husproduktionen 
kommer att vara från grön el. 
Ett unikt trepartssamarbete 
mellan Green Village, CRC 
Vindkraft och Ale Elfören-
ing gör att Surte och Ale 
kommun blir först i Sverige 
med grön byggel.

– Vad som sker är att Ale El 
levererar el till byggarbets-
platsen som är ursprungsga-
ranterad. Green Village är 
delägare av en vindkraftsan-
läggning och elproduktio-
nen distribueras genom Ale 
Els nät. Tanken från början 
var att förse bostäderna med 
förnyelsebar el, men hösten 
2010 började vi utreda huru-
vida det är möjligt att även 
låta produktionen få så kallad 
grön byggström. Det visade 
sig vara möjligt eftersom 
alla tre parter drog åt samma 
håll, berättar Lars Wååg, 
försäljnings- och marknads-
föringsansvarig hos Green 
Village.

Viktigt att notera är att 
själva vindkraftverket inte är 
placerat i Surte och den spe-
cifika elen kommer egentli-
gen från annat håll, men den 
är ändå ursprungsgarante-
rad.

– Samma mängd el som 
deras vindkraft produce-
rar kan Green Village köpa 
som certifierad grön el. Det 
är som att sätta in pengar 
på banken i Göteborg och 
sedan ta ut dem i till exempel 
Stockholm. Elen taggas helt 
enkelt och det här är ett bra 
sätt för att öka efterfrågan på 
grön el, menar Malin Flysjö, 
marknadschef hos Ale Elför-

ening och vd Stefan Brandt 
fyller i:

– För oss är det helt nytt 
att ett byggföretag efterfrå-
gar grön el på det här sättet.

Green Village hoppas 
naturligtvis att initiativet ska 
ge eko.

– Vi tror att det är ett kon-
kurrensmedel. Energiför-
brukningen är idag den första 
frågan som huskunderna har 
och kan vi dessutom berätta 
att även byggnationen har 
skett med grön el så tror jag 
att det blir ett tungt argu-
ment, säger Hans Wiliö.

Byggherren, FP Peter-
son & Söner Byggnads AB, 
tror också att branschen som 
helhet kommer att reagera.

– Jag är övertygad om 
att vi kommer att få många 
frågor om hur detta har gått 
till, så lite revolution har vi 
nog skapat i branschen, säger 
vd Jonas Steen.

Ett huvudmål för Green 
Village är att nå miljöklass 
guld i Boverkets certifiering. 
Det handlar om att göra både 
kloka materialval och skapa 
förutsättningar för lägsta 
möjliga energianvändning.

– Green Village gör rätt från början

Ale först i Sverige 
med grön byggel

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Grön byggel. Allt är möjligt med bra spelare. Claes Buhler, CRC Vindkraft AB, Malin Flysjö, 
marknadschef Ale El, och Jonas Steen, vd för FO Peterson & Söner Byggnads AB och ägare 
till Green Village har gemensamt sett till att garantera byggproduktionen i Surte grön el.
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Strunta i vdrstcdningen! 
Gur en extra bra bilaffcr hos Kareby Bil

ORD.PRIS FR. 198.900 KR
1,6 KOMFORT

KAMPANJPRIS FR. 184.900 KR
KOMFORTPAKETET PD KUPET. VCRDE 14.000 KR.

ORD.PRIS FR. 145.900 KR
EDITION KOMFORT

KAMPANJPRIS FR. 129.800 KR

ORD.PRIS FR. 110.900 KR
EDITION

KAMPANJPRIS FR. 99.900 KR

ORD.PRIS FR. 162.900 KR
1,4 KOMFORT

KAMPANJPRIS FR. 149.900 KR

DVD-filmernas vcrde cr upp till 179 kr. Erbjudandena gcller t.o.m. den 31 mars 2013 eller sd ldngt lagret rccker och kan ej kombineras med andra rabatter eller furetagsavtal och gcller endast lagerbilar frdn Kia Motors Sweden AB. Brcnslefurbrukning Kia Picanto blandad 
kurning 4,2 l/100 km, CO₂-utslcpp 99 g/km. Brcnslefurbrukning Kia cee'd Sportswagon blandad kurning 4,5-6,5 l/100 km, CO₂-utslcpp 117-149 g/km. Brcnslefurbrukning Kia Rio blandad kurning 5,0 l/100 km, CO₂-utslcpp 114 g/km. Brcnslefurbrukning Kia Venga blandad  kurning 
6,0 l/100 km, CO2-utslcpp 140 g/km. Testerna cr gjorda enligt EU-kurcykel och miljuklass Euro 5. Bilarna pd bilden kan vara extrautrustade. Med reservation fur eventuella tryckfel.

Pippi Långstrump efter 
Astrid Lindgrens bok

1

Pippi flyttar in i   Villa Villekulla

Pippi letar saker   och kommer på kafferep
Pippi handlar
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valle
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#29. LANDING
»HOW-TO-FLY«

”RAPPT, ROLIGT OCH REJÄLT BEGÅVAT” 
EXPRESSEN

”SE DEN!”
TV4 NYHETSMORGON

”RIKTIGT UNDERHÅLLANDE 
ROMANTISK KOMEDI” 

DNAFTONBLADET

DVD-film till alla som provkur 
(vcrde upp till 179 kr).

Prcstvcgen 105, Kareby, Kungclv  Tel: 0303-22 20 01  www.karebybil.se Uppet: Vardagar 10-18, pdskhelgen stcngt.

SKEPPLANDA. Nu på 
torsdag den 4 april 
startar TV3:s nya pro-
gram Tonårsbossen.

I premiäravsnittet får 
tittarna möta familjen 
Hultberg från Skepp-
landa, där 16-åriga dot-
tern Linn fått ansvar 
för familjens hushålls-
kassa under en månad. 

I Tonårsbossen knackar 
Charlie Söderberg på 
dörren och lämnar över 
hela hushållskassan till 
familjens tonåring. Nu 
måste föräldrarna be 
om kaffepengar och det 
är tonåringen som ska 
veckohandla. 

Premiäravsnittet utspe-
lar sig i Skepplanda, hos 
familjen Hultberg, där den 
nu 17-åriga Linn under en 
månad får ansvara för famil-
jens hushållskassa på 45 000 
kronor. 

Eftersom hon älskar att 
shoppa kläder blir det inte 
lätt för pappa Mikael och 
mamma Jeanette, som 
tvingas leva på fryst lasagne 
när dottern bunkrar upp med 
halvfabrikat och läsk första 
gången hon storhandlar. 

I efterhand inser Linn att 

det varit en nyttig upplevelse 
att få lära sig om vad saker 
och ting kostar.

– Jag gillar utmaningar 
och tyckte att det verkade 
vara en rolig grej, så jag 
sökte till programmet. Det 
var verkligen jätteroligt. 
Alla runtomkring är väldigt 
nyfikna och vi har inte fått 
berätta så mycket om pro-
grammet, säger hon.

Linn går första året på 
Kitas gymnasium i Göte-
borg, där hon läser ekonomi 
och juridik och tanken är 
sedan att fortsätta studera 
juridik.

– Som det ser ut just nu 
är nog drömjobbet advokat, 
men vi får se.

Upplysande program
Det har varit en hektisk tid 
för familjen Hultberg under 
inspelningen av Tonårsbos-
sen. Pappa Mikael menar att 
det till en början var nervöst 
med alla kameror som följde 
familjen, men att man snabbt 
vande sig vid att ha filmtea-
met omkring sig.

– Folk tror väl inte att vi 
är kloka som gick med på det 
här, men man får se det med 
glimten i ögat. Det är ett 
upplysande program som jag 

tror behövs eftersom ungdo-
mar inte alltid förstår vad det 
kostar med mat, boende och 
så vidare. Det har varit en 
annorlunda upplevelse och 
det ska bli spännande att se 
hur det blev.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Mat eller shopping? Linn blir 
helt chockad när program-
ledaren Charlie Söderberg 
öppnar väskan med 45 000 
kronor, som hon fritt får 
förfoga över. 

– Familjen Hultberg medverkar 
i TV3:s nya program

Tonårsbossen i Skepplanda

Skepplandafamilj i premiäravsnittet. Mamma Jeanette och pappa Mikael får det inte lätt 
när 16-åriga Linn ska ansvara för familjens hushållskassa under en månad. 
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Pirelli Cinturato P1 Verde
Premiumdäck för mellanstora och mindre 

bilar. Bra grepp på alla underlag.

Pirelli Cinturato P7
Ett toppresterande däck för 

medelstora och stora personbilar.

Lördags-

öppet 6/4 och 

13/4 kl 9-14

Välkommen!

da

Göteborg | Exportgatan 22 | 031-742 32 30

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

BOHUS. Höga blyhalter 
i marken satte stopp 
för bostadsområdet Bo-
hus skans, men förore-
ningarna från de gamla 
skjutbanorna ligger 
kvar.

Trots att de kan utgö-
ra hälsorisker kommer 
åtgärder att dröja.

Några bostäder kommer 
inte att byggas på området 
i närheten av skjutbanorna 
på höjden i Bohus. Marken 
visade sig innehålla alltför 
höga föroreningshalter av 
framför allt bly, som kommer 
från användning av blyhage-
lammunition – innan förbu-
det trädde i kraft 2008. 

Enligt Lena Hedlund, 
miljöinspektör på Ale 
kommun, jobbar man inte 
aktivt med området eftersom 
saneringen av älvstranden i 
Älvängen har högre priori-
tet. Vid ett eventuellt skred 
riskerar annars en mängd 
giftiga ämnen att förorena 
vattentäkten. 

– Huvudstudien är precis 
klar och nästa steg är att få 
in ansvarsutredningen till 
Länsstyrelsen och Natur-
vårdsverket för att komma i 
fråga för bidrag. 

Innebär hälsorisker
Åtgärder i det blyföro-

renade området i Bohus 
kommer därför att dröja. 
Man kommer att behöva titta 
närmare på vad som behövs 
göras och förtäta provtag-
ningspunkterna. 

Ansvarsfrågan försvåras av 
att vissa markområden ägs av 
kommunen medan andra är 
privatägda. PPP-principen 
(Polluter Pays Principle) 
innebär att den som orsakar 
skador på miljön ska betala 
de samhällsekonomiska kost-
nader som uppstår. 

Hög exponering för bly 
innebär hälsorisker för 
människor och djur och 

små barn är särskilt utsatta. 
Bly kan påverka bland annat 
nervsystem, blodbildning, 
mage/tarm och njurar. 

– Man ska inte plocka 
svamp och bär i området och 
rastar man sin hund ska man 
se till att den inte springer ut 
på marken, säger Lena Hed-
lund.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Faksimil Alekuriren vecka 10 2013.

– Sanering av blyförorenad mark i Bohus dröjer

Inga åtgärder planerade

Se fl er ka
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TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Förorenad mark stoppar byggplanerna
Bohus Skans avbryts
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SKEPPLANDA. Nu på 
torsdag den 4 april 
startar TV3:s nya pro-
gram Tonårsbossen.

I premiäravsnittet får 
tittarna möta familjen 
Hultberg från Skepp-
landa, där 16-åriga dot-
tern Linn fått ansvar 
för familjens hushålls-
kassa under en månad. 

I Tonårsbossen knackar 
Charlie Söderberg på 
dörren och lämnar över 
hela hushållskassan till 
familjens tonåring. Nu 
måste föräldrarna be 
om kaffepengar och det 
är tonåringen som ska 
veckohandla. 

Premiäravsnittet utspe-
lar sig i Skepplanda, hos 
familjen Hultberg, där den 
nu 17-åriga Linn under en 
månad får ansvara för famil-
jens hushållskassa på 45 000 
kronor. 

Eftersom hon älskar att 
shoppa kläder blir det inte 
lätt för pappa Mikael och 
mamma Jeanette, som 
tvingas leva på fryst lasagne 
när dottern bunkrar upp med 
halvfabrikat och läsk första 
gången hon storhandlar. 

I efterhand inser Linn att 

det varit en nyttig upplevelse 
att få lära sig om vad saker 
och ting kostar.

– Jag gillar utmaningar 
och tyckte att det verkade 
vara en rolig grej, så jag 
sökte till programmet. Det 
var verkligen jätteroligt. 
Alla runtomkring är väldigt 
nyfikna och vi har inte fått 
berätta så mycket om pro-
grammet, säger hon.

Linn går första året på 
Kitas gymnasium i Göte-
borg, där hon läser ekonomi 
och juridik och tanken är 
sedan att fortsätta studera 
juridik.

– Som det ser ut just nu 
är nog drömjobbet advokat, 
men vi får se.

Upplysande program
Det har varit en hektisk tid 
för familjen Hultberg under 
inspelningen av Tonårsbos-
sen. Pappa Mikael menar att 
det till en början var nervöst 
med alla kameror som följde 
familjen, men att man snabbt 
vande sig vid att ha filmtea-
met omkring sig.

– Folk tror väl inte att vi 
är kloka som gick med på det 
här, men man får se det med 
glimten i ögat. Det är ett 
upplysande program som jag 

tror behövs eftersom ungdo-
mar inte alltid förstår vad det 
kostar med mat, boende och 
så vidare. Det har varit en 
annorlunda upplevelse och 
det ska bli spännande att se 
hur det blev.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Mat eller shopping? Linn blir 
helt chockad när program-
ledaren Charlie Söderberg 
öppnar väskan med 45 000 
kronor, som hon fritt får 
förfoga över. 

– Familjen Hultberg medverkar 
i TV3:s nya program

Tonårsbossen i Skepplanda

Skepplandafamilj i premiäravsnittet. Mamma Jeanette och pappa Mikael får det inte lätt 
när 16-åriga Linn ska ansvara för familjens hushållskassa under en månad. 
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Pirelli Cinturato P1 Verde
Premiumdäck för mellanstora och mindre 

bilar. Bra grepp på alla underlag.

Pirelli Cinturato P7
Ett toppresterande däck för 

medelstora och stora personbilar.

Lördags-

öppet 6/4 och 

13/4 kl 9-14

Välkommen!

da

Göteborg | Exportgatan 22 | 031-742 32 30

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

BOHUS. Höga blyhalter 
i marken satte stopp 
för bostadsområdet Bo-
hus skans, men förore-
ningarna från de gamla 
skjutbanorna ligger 
kvar.

Trots att de kan utgö-
ra hälsorisker kommer 
åtgärder att dröja.

Några bostäder kommer 
inte att byggas på området 
i närheten av skjutbanorna 
på höjden i Bohus. Marken 
visade sig innehålla alltför 
höga föroreningshalter av 
framför allt bly, som kommer 
från användning av blyhage-
lammunition – innan förbu-
det trädde i kraft 2008. 

Enligt Lena Hedlund, 
miljöinspektör på Ale 
kommun, jobbar man inte 
aktivt med området eftersom 
saneringen av älvstranden i 
Älvängen har högre priori-
tet. Vid ett eventuellt skred 
riskerar annars en mängd 
giftiga ämnen att förorena 
vattentäkten. 

– Huvudstudien är precis 
klar och nästa steg är att få 
in ansvarsutredningen till 
Länsstyrelsen och Natur-
vårdsverket för att komma i 
fråga för bidrag. 

Innebär hälsorisker
Åtgärder i det blyföro-

renade området i Bohus 
kommer därför att dröja. 
Man kommer att behöva titta 
närmare på vad som behövs 
göras och förtäta provtag-
ningspunkterna. 

Ansvarsfrågan försvåras av 
att vissa markområden ägs av 
kommunen medan andra är 
privatägda. PPP-principen 
(Polluter Pays Principle) 
innebär att den som orsakar 
skador på miljön ska betala 
de samhällsekonomiska kost-
nader som uppstår. 

Hög exponering för bly 
innebär hälsorisker för 
människor och djur och 

små barn är särskilt utsatta. 
Bly kan påverka bland annat 
nervsystem, blodbildning, 
mage/tarm och njurar. 

– Man ska inte plocka 
svamp och bär i området och 
rastar man sin hund ska man 
se till att den inte springer ut 
på marken, säger Lena Hed-
lund.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Faksimil Alekuriren vecka 10 2013.

– Sanering av blyförorenad mark i Bohus dröjer

Inga åtgärder planerade

Se fl er ka
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Alu ram, rock s
med pop lock,
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Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Förorenad mark stoppar byggplanerna
Bohus Skans avbryts
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Göteborgsvägen 94 • Älvängen • Tel. 0303-74 65 50

Försäljning & service
Nyckeltillverkning

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

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

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

Titta gärna in i vår välsorterade VVS-butik

Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

SKYLTAR & DEKALER
Stora som små upplagor 

för alla ändamål

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

NIKLAS ZETTERLUND
0708-35 87 86

HUSBYGGNATION ALTANER GARAGE
TILLBYGGNADER BADRUM KÖKSRENOVERING

WWW.ZATABYGG.SE

Snabba leverans
er

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

Bilverkstad

SKEPPLANDA

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

Bilreparationer på 
alla bilmodeller!

www.mecaalvangen.se

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or

5598/01
ISO/IEC 17020 (B)

VOLVO NÄRSERVICE ALE

ALL SLAGS TEJP
Packtejp eller avspärrnings-

band med Er logotyp

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leverans
er

Vi har

Ring Adam 0303-333 734

Hemsida?
Snabbt och enkelt.

– Vi hjälper dig! -

Bildelar och 
biltillbehör!

B I L D E L A R

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

www.mecaalvangen.se
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DAGS FÖR 
DÄCKBYTE
Lördagen den  6 april hjälper vi dig att skifta till Sommarhjul 
för endast 100 kr om du har eller tecknar Volvokort. I både 
Lilla Edet, Stenungsund och Hardesjö Bil Älvängen.

100kr
Ord.pris 250:–

VI BJUDER PÅ FIKA

Lördag den 6 april
Vi ses mellan 10-14
Varmt välkomna

PS. Glöm inte nyckeln 

till låsmuttern! 

Personlig 
Service-
tekniker

Förlängd 
Volvo
Assistans

Fria  
uppdateringar

Min Volvo24-timmars
telefon-
service

Bränsleförbr. l/100 km bl. körning: 3,8 – 10,7. CO2 g/km: 99 - 249 (C30 DRIVe man – XC60 T6 AWD aut). Miljöklass Euro 5. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. Reservation för slutförsäljning. 

VOLVO SERVICE 2.0
SERVICE FR. 1.995:-

 
 

Vi hjälper dig att hitta rätt däck till din bil

BETALA ETT DÄCK PER MÅNAD. 
INGEN RÄNTA. INGA AVGIFTER.

NYA SOMMARDÄCK?

Continental, (195/65R15)     995:-
Michelin, (205/55R16)  1.225:-
Michelin (205/60R16)  1.680:-

RENAULT MENY
SERVICE FR. 1.495:-SERVICE FR. 1.495:

Bilarna på bilderna kan vara extraut

Hardesjö/ Älvängen
Göteborgsvägen 56
0303-74 61 79

www.hardesjobil.se

Stenungsund
Munkerödsvägen 3A
0303-36 03 00

Lilla Edet
Brovägen 20
0520-49 00 60

www.stendahlsbil.seSERVICE CENTER

CoCCCCCCCCCCCCC

BE
ING
Du alltid får bonus när du betalar med Volvokort.

BOHUS. Efter fem år i 
division ett tvingades 
Surte IS IBK dra sig ur 
efter säsongen 2010.

Truppen bedömdes 
för osäker och klubben 
fi ck starta om i division 
fyra.

Nu är Surtes damer 
tillbaka i division två 
och återtåget har gått 
i rasande fart med bara 
en enda förlust på två 
säsonger.

Daminnebandyn har börjat 
koka i södra Ale – igen! Surte 
IS IBK är återigen på fram-
marsch med ett delvis nytt, 
ungt och talangfullt lag. 
Sedan omstarten i division 
fyra förra året har laget bara 
förlorat en match och spelat 
en oavgjord – resten är segrar 
– ofta med utklassningssiff-
ror. Kvar från framgångs-
åren i division ett finns bara 
Carolina Björkner, Sofie 
Karlsson, Linda Karlsson 
och målvakten Lisa Pers-
son. 

– De har utgjort ryggraden 
och betytt otroligt mycket 
för vår snabba comeback. 
Våra yngre tjejer har fått tid 
på sig att växa in i seniortrö-
jan. Samtliga har dessutom 
sagt att de vill fortsätta spela 
även i tvåan. Det känns själv-
klart väldigt bra, säger trä-
nare Tommi Pasanen.

Det som har imponerat 
mest sedan återstarten är 

klubbens förmåga att slussa 
in unga spelare i seniorsam-
manhang. Natalie Hjert-
berg och Katja Kontio är 
blott 14 respektive 15 år 
gamla och redan tongivande 
spelare i A-laget. 

– Vilka tjejer, utbrister 
Pasanen. De är båda unika 
talanger, men helt skilda spe-
lartyper. Natalie är den tak-
tiska perfektionen och Katja 
är teknikern som kan göra 
vad som helst. Natlie gör allt 

som en tränare drömmer om 
och Katja underhåller publi-
ken.

Samtidigt finns det skäl 
att sätta ett frågetecken för 
Surtes tunna damtrupp, 
vilket gör det nödvändigt att 

ständigt lita på de yngre för-
mågorna.

– Jag känner ingen oro. I 
år har vi varit helt beroende 
av våra ungdomar, men nu 
är de så bra att jag ser dem 
som ordinarie damlagsspe-

lare även om de knappt har 
fyllt 15 år. Till nästa säsong 
hoppas vi dock kunna för-
stärka truppen med ytterli-
gare sex till sju spelare. Tele-
fonen går varm. Det finns 
ett stort intresse att spela 
för Surte IS IBK, avslöjar 
Tommi Pasanen.

Någon rädsla för att ta 
klivet upp i division två 
känner inte klubben. Två 
solklara seriesegrar vittnar 
om att kunnandet i laget 
ligger på minst division två 
nivå.

– Vi vann ju dessutom 
reservlagsserien, där vi bara 
möter lag från tvåan. Jag 
tror inte att vi står som serie-
segrar även nästa år, men jag 
skulle inte bli förvånad om vi 
tillhör den övre halvan, spår 
Pasanen.

Linda Karlsson svarade för 
en mycket stabil säsong och 
slutade tvåa i seriens poäng-
liga. Linda gjorde hela 28 mål 
på 17 matcher. Ett tråkigare 
besked gäller kämpen Malin 
Eriksson som har försökt 
komma tillbaka efter skada. 
Det blev fyra A-lagsmatcher 
i år, men nu sätter kroppen 
stopp. 23-åringen som bland 
annat har ett U-VM-silver 
tvingas lägga klubban på 
hyllan. Hon debuterade för 
Surte IS redan som 13-åring.

– En förlust på två år imponerar
Surte IS innebandy klara för damtvåan

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Natalie Hjertberg och Katja Kontio, 14 respektive 15 år gamla, har varit tongivande spelare i Surte IS IBK:s damlag som efter 
seriesegern i division tre nu får avancera ytterligare ett steg.



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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ALAFORS. Ahlafors IF 
har bara förlorat en 
träningsmatch i år.

På de tre senaste har 
gulsvart gjort impone-
rande 14-0.

– Vi har tränat på att 
vinna matcher även om 
spelet inte fungerar, 
men vi har mer att 
bevisa, säger AIF-
tränaren Lars-Gunnar 
Hermansson kritiskt.

En lång försäsong med snudd 
på två träningsmatcher i 
veckan närmar sig slutet. Åter-
står ett genrep mot Åkarps IF 
på lördag, sedan väntar serie-
premiär borta mot Stenung-
sund.

– Vi har nog kommit så 
långt som jag hoppades. Det 
är skönt att det snart drar 
igång, då tror jag också att de 
sista pusselbitarna faller på 
plats. Mycket handlar om atti-
tyd och den förändras när det 
blir allvar, säger Lars-Gunnar 
Hermansson.

I måndags hemmabesegra-
des Alingsås IF med klara siff-
ror, men av matchen i sig fanns 
det mer att önska.

– Den första kvarten är 
okej. Efter vårt 1-0-mål tappar 
vi på nytt ödmjukheten och tar 
inte jobbet. Vi släpper ifrån 
oss taktpinnen, säger Her-
mansson som fick höja rösten 
i paus.

– Det blev bättre i andra 
halvlek. Framför allt är jag 
nöjd med att vi inte släpper till 
något bakåt. De skapar nästan 
ingenting och Johan Elving 
spelar upp sig ordentligt. Han 
gör två mål och spelar fram till 
ett, ändå vet jag att han har 
mer att ge. Det säger en del 
om honom, förklarar Her-
mansson.

Konkurrensen är stenhård 
om platserna i startelvan och 
lagledningen hade nog hop-
pats fått några frågetecken 
uträtade den gångna veckan, 
men icke.

– Nej, det är nog snarare 
som så att vi har blivit mer 
fundersamma. Idag tror jag 
det är minst tre positioner 

som jag grubblar över, avslöjar 
Hermansson.

De båda anfallspositio-
nerna krigar flera spelare om. 
Av allt att döma har i alla fall 
Moha Abdulrazek spelat 
till sig en av platserna. Han 
sliter hårt och levererar i varje 
match. Mohas 1-0 mål var 
resultatet av en uppoffrande 
satsning framför motståndar-
målet. Jihad Nashabat som 
ligger när-
mast till hands 
hade det tufft 
i första halvlek 
och ersattes 
av Sebastian 
Holstein. Att det finns fler 
alternativ visade L-G Her-
mansson, då han under sista 
kvarten lät Jonatan Lind-
ström hoppa in i rollen som 
en släpande forward. Han 
behövde inte många bollkon-
takter förrän han utmanade 
i straffområdet, fälldes och 
tilldömdes en straff. Johan 
Elving är säkerheten själv från 
elva meter.

– Det är klart att vi är bort-
skämda med att ha ett spar-
kapital som Lindström på 
bänken. Det är vi nog tämligen 

ensamma om i den här serien. 
Nu hoppas vi att han blir frisk 
och får vara hel så vi kan spela 
med honom från start. Det är 
spetskompetensen som avgör 
den här matchen, menar Her-
mansson.

Jämte Johan Elving har unge 
Edwin Pearson fått chansen 
och allt tyder på att han också 
har tagit den. Han gnuggar 
på duktigt och matchen om 

mittfältet ser ut 
att bli svår att 
vinna för mot-
ståndarna i år. 

I försvarslin-
jen har Henrik 

Andersson varit dominant 
som mittback. Han har missat 
de två senaste matcherna, 
men är nog tillsammans med 
Andreas Skånberg och Johan 
Elving den mest självklare 
i startelvan. Det blev istäl-
let Anders Andersson och 
Jonathan Henriksson som bil-
dade mittlås de senaste match-
erna. Lokaltidningen tippar 
att båda finns med i startelvan, 
men att Andersson får kliva ut 
på en kant. 

På en av vingarna lär Niklas 
Elving var självskriven, den 

andra lär det bli dagsformen 
som avgör.

Detta ska läsas som spe-
kulationer och tidningar har 
långt ifrån alltid rätt... 
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- Älska handboll

www.laget.se/alehf

VÄLKOMNA TILL 
HANDBOLLENS DAG
Fredag 12 april 17.30
Älvängens Kulturhus

För mer information
kontakta din ledare!

"Vi har mer att bevisa"
AIF:s Lars-Gunnar Hermansson måttligt imponerad trots 14-0 på de tre senaste 

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTBOLL
Träningsmatch
Ahlafors IF – Alingsås IF 3-0 (1-0)

Moha Abdulrazek fortsätter 
att imponera i AIF:s anfall.

Johan Elving var fältherre och lagkapten i näst sista trä-
ningsmatchen mot Alingsås IF. Vem ska kunna ta bindeln 
ifrån honom?
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Redan 2000-01 släppte 
Svenska Fotbollförlaget en 
skrift på samma tema. Nu 
upplevdes den som omodern 
och svårhanterlig. Svenska 
Fotbollförbundet gav därför 
Gerhard Sager, ordförande 
i tävlingskommittén, i upp-

drag att författa en ny text.
– Jag skulle revidera det 

tidigare häftet, men istäl-
let resulterade det i en helt 
ny bok. Upplägget är helt 
annorlunda jämfört med den 
tidigare skriften, berättar 
Gerhard Sager.

”Fotbollens matcharrang-
emang – tips och råd till för-
eningen” är namnet på den 
nyutgivna boken, som vänder 
sig till breddklubbarna inom 
svensk fotboll.

– Elitfotbollen har sin 
egen manual, den är mycket 
mer omfattande. Denna 
skrift är anpassad för fören-
ingar som spelar i division ett 
och neråt, säger Sager.

– Vi har tagit fram en 
manual som ska vara lätthan-
terlig för den enskilda för-
eningen. Förhoppningsvis 
kan tipsen som finns i boken 
höja statusen hos respektive 
förening. Syftet är att repre-
sentationslagens matcher ska 
bli en samlande tilldragelse 
på orten. 

Central roll
Gerhard Sager har själv ett 
förflutet som mångårig ord-
förande i Skepplanda BTK 
och sitter sedan ett antal år 
tillbaka som ordförande i 
Västergötlands Fotbollför-
bund. Han vet att fotbolls-

föreningen spelar en central 
roll på mindre orter.

– Skepplanda är ett bra 
exempel. Det kanske inte 
händer så mycket mer i sam-
hället än fotbollsmatchen på 
lördagen och gudstjänsten 
på söndagen. Att då lyckas 
samla bygden till representa-
tionslagens matcher på dam- 
och herrsidan borde ligga 
i föreningarnas intresse. 
Varför inte samarbeta med 
andra lokala föreningar eller 
organisationer i samband 
med matcherna? Jag ger råd 
om det i boken.

Fotbollens matchar-
rangemang beskriver på ett 
pedagogiskt sätt vad klub-
barna bör tänka på inför 
sina seriematcher – alltifrån 
annonsering av kommande 
evenemang till läsvärda pro-
gramblad, speakerfunktion 
och mycket mer.

– Att skapa en välkom-
nande miljö på idrottsplatsen 
är viktigt, avslutar Gerhard 
Sager.

JONAS ANDERSSON

FOTBOLL

DY

INNEBANDY

TRÄNINGSMATCHER
Ahlafors IF – Alingsås IF 3-0 (1-0)
Mål AIF: Johan Elving 2, Moha 
Abdulrazek. Matchens kurrar: Moha 
Abdulrazek 3, Johan Elving 2, Niklas 
Elving 1.

Ahlafors IF – IFK Trollhättan 3-0 
(1-0)
Mål AIF: Moha Abdulrazek, Jihad 
Nashabat, Sebastian Holstein. 
Matchens kurrar: Anders Andersson 
3, Edwin Pearson 2, Moha Abdul-
razek 1.

Askims IK – Edet FK 3-0
Vårgårda – Lödöse/Nygård 5-1
Älvängen – Lekstorp 2-3

DM Västergötland
Skepplanda – Alingsås 0-2

Träningsmatcher damer
Ahlafors IF - Skepplanda BTK 0-2 
(0-2)
Mål SBTK: Sandra Augustsson 2.
Kommentar: Skepplanda BTK tog 
en rättvis seger på Sjövallens 
konstgräs på Annandag påsk. Det 
skiljer en division mellan lagen och 
det syntes. Dessutom har AIF ett 
mer eller mindre helt nytt lag inför 
årets säsong. Resultatet gladde 
därför årsfärske AIF-tränaren Ola 
Holmgren.
– Vi stod upp bra och var inte utspe-
lat, men det var helt uppenbart att 
vi mötte en motståndare som var 
mer samspelt och bättre tränad. 
Det fanns ändå mycket att vara 
nöjd med. Vi skapade egentligen 
tillräckligt med chanser för att göra 
minst ett mål, men att SBTK vann 
går absolut inte att snacka bort, sa 
Ola Holmgren.

Division 3 Göteborg damer
Surte IS IBK – IBK Walkesborg 
10-1 (5-0, 3-1, 2-0)
Mål SIS IBK: Linda Karlsson 4, Emme-
lie Södergren 2, My Hjelm 2, Carolina 
Björkner och Anna Romell 1 vardera. 
Matchens kurrar: Linda Karlsosn 3, 
Carolina Björkner 2, My Hjelm 1.

Kärra IBK – Surte IS IBK 5-4 
(0-0, 1-3, 4-1)
Mål SIS IBK: Linda Karlsson 2, 
Emmelie Södergren och My Hjelm 
1 vardera. Matchens kurrar: Natalie 
Hjertberg 3, Linda Karlsson 2, Stina 
Johansson 1.

Sluttabell
Surte IS IBK 18 121 49
Stenungsund 18 42 42
Kärra IBK 18 32 36
IBK Göteborg 18 36 35
IBK Walkesborg 18 26 31
IBK Älvstranden 18 -32 19
FBC Lerum 18 -17 18
Öckerö IBK 18 -54 16
Orust IBK 18 -59 15
Skår IBK 18 -95 3

Lör 6 april kl 12.00
Forsvallen

SBTK – Bosna

Lör 6 april kl 13.00
Surte IP

Surte – Nödinge

Lör 6 april kl 15.00
Älvevi

Älvängen – Hyppeln

FOTBOLL I ALE

Gerhard Sager från Skepplanda har på uppdrag av Svenska 
Fotbollförbundet skrivit en bok med tips och råd till bredd-
klubbarna för ett fulländat matcharrangemang. 

– Ny skrift signerad Gerhard Sager
Matchmanual för fotbollsklubbar

Dagläger
för grupp II – III

tors 4/4
till fredag 5/4

 

Nybörjargrupp
startar snarast möjligt 

måndagar 16.45
för 6 st elever
160 kr/lektion

 

Kycklingskuttet 14/4
 

KM i dressyr 21/4

WWW.AJRK.SE 
ELLER 031-982500

MAIL AJRK@TELIA.COM

Varmt välkomna!

Ströplatser finns i befintliga 
grupper på ponny och häst!

Se mer info på hemsidan

 
Välkomna till Jennylund!
En ridklubb för alla med

hästen i centrum!

DET HÄNDER
PÅ JENNYLUND

Våren 2013

ÄLVÄNGEN. Kulan i luften – det är vår.
Påsken utgjorde startskottet för den allsvenska 

fotbollen och i veckan inleds de lokala fotbollsse-
rierna.

Som en god hjälp för det perfekta matcharrange-
manget har Gerhard Sager från Skepplanda skrivit 
en bok innehållande diverse tips och råd. 

ALAFORS. I vintras var 
det krisläge – ingen 
tränare och en väldigt 
tunn spelartrupp.

Förutsättningarna 
har dock förändrats 
radikalt för Ahlafors 
IF:s damer.

– Jag tror att vi kan 
vara med och fi ghtas 
om guldet i division 3. 
Det är upp till tjejerna 
hur högt de vill nå, 
säger nye tränaren Ola 
Holmgren.

Sent om sider fick Ahlafors 
IF klart med en ny ledar-
stab för klubbens damse-
niorer. Carina Ackerfors 
och Magnus Aili kommer 
att assistera Ola Holmgren, 
som har haft Sjövallen som 
hemvist under de tre senaste 
säsongerna men då i en 
annan roll.

– Jag har varit hjälpträ-
nare på herrsidan. I höstas 
lämnade jag fotbollen för att 
istället satsa på uppdraget 
som lagledare/materialare 
för RIK i handbollens elit-
serie. När Ahlafors IF ringde 

och frågade om jag ville ta 
över ansvaret för damlaget 
blev jag intresserad. Det blir 
en ny utmaning att få leda 
tjejer och dessutom blir det 
första gången som förste-
tränare för ett lag, säger Ola 
Holmgren.

– Det var flera klubbar 
som hörde av sig, men Ahla-
fors kändes rätt. Det är roligt 
att få vara verksam i AIF nu 
när det är 100-årsjubileum.

Som en direkt följd av att 
Ola Holmgren antog träna-
rerbjudandet anslöt en drös 
med nya spelare till Sjöval-
len. Samtliga har ett förflutet 
i Skepplanda BTK och senast 
i Surte IS. Spelarna det hand-
lar om är Catrine Aronsson, 
Therese Madsen, Maria 
Madsen, Nathalie Ekman, 
Malin Hult, Lina Frödell, 
Annelie Hermansson och 
Sandra Frånlund.

– Det är kvalitativa 
nyförvärv som naturligt-
vis kommer att lyfta det här 
laget. Ta bara en spelare 
som Catrine Aronsson, hon 
kommer att bli oerhört vär-
defull, säger Ola Holmgren.

Hur kommer du att for-
mera laget?

– Det blir ett 4-4-2-spel. 
Jag kommer jobba mycket 
med attityden hos tjejerna. 
Det är inte alltid det bästa 

fotbollslaget som vinner 
matcher, inställningen måste 
finnas där, förklarar Ola.

Seriepremiären äger rum 
fredagen den 12 april hemma 
mot Göteborgs SIF.

PÅ SJÖVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Förstärkt AIF siktar mot toppen

www.skepplanda.se

Boll och lek -06
Boll och lek för pojkar och fl ickor födda 2006

 Forsvallens konstgräsplan, söndagar kl 16.00-17.00
Med start söndagen den 14 april
Alla är välkomna att prova på!

Frågor: Håkan Enyck 0736- 66 81 69

Fotboll för fl ickor och pojkar 
födda 2005

Flickor -05 
Onsdagar, kl 17.30-18.30 

Med start onsdagen den 3 april.
Frågor: Ann-Sofi e Yverås, tel 0736-79 31 30

Pojkar -05 
Måndagar, kl 17.30-18.30 

Med start måndagen den 8 april.
Frågor: Martin Gärdeus, tel 0706- 43 64 21

Träningen är på Forsvallens konstgräsplan

Välkomna! 

Ahlafors damlag har fått en ny huvudtränare i Ola Holmgren som fl ankeras av sina medar-
betare, Magnus Aili och Carina Ackerfors. Flera nyförvärv har anslutit till Sjövallen, bland 
andra Catrine Aronsson, Annelie Hermansson, Sandra Frånlund och Malin Hult.
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Svenska Fotbollförlaget en 
skrift på samma tema. Nu 
upplevdes den som omodern 
och svårhanterlig. Svenska 
Fotbollförbundet gav därför 
Gerhard Sager, ordförande 
i tävlingskommittén, i upp-

drag att författa en ny text.
– Jag skulle revidera det 

tidigare häftet, men istäl-
let resulterade det i en helt 
ny bok. Upplägget är helt 
annorlunda jämfört med den 
tidigare skriften, berättar 
Gerhard Sager.

”Fotbollens matcharrang-
emang – tips och råd till för-
eningen” är namnet på den 
nyutgivna boken, som vänder 
sig till breddklubbarna inom 
svensk fotboll.

– Elitfotbollen har sin 
egen manual, den är mycket 
mer omfattande. Denna 
skrift är anpassad för fören-
ingar som spelar i division ett 
och neråt, säger Sager.

– Vi har tagit fram en 
manual som ska vara lätthan-
terlig för den enskilda för-
eningen. Förhoppningsvis 
kan tipsen som finns i boken 
höja statusen hos respektive 
förening. Syftet är att repre-
sentationslagens matcher ska 
bli en samlande tilldragelse 
på orten. 

Central roll
Gerhard Sager har själv ett 
förflutet som mångårig ord-
förande i Skepplanda BTK 
och sitter sedan ett antal år 
tillbaka som ordförande i 
Västergötlands Fotbollför-
bund. Han vet att fotbolls-

föreningen spelar en central 
roll på mindre orter.

– Skepplanda är ett bra 
exempel. Det kanske inte 
händer så mycket mer i sam-
hället än fotbollsmatchen på 
lördagen och gudstjänsten 
på söndagen. Att då lyckas 
samla bygden till representa-
tionslagens matcher på dam- 
och herrsidan borde ligga 
i föreningarnas intresse. 
Varför inte samarbeta med 
andra lokala föreningar eller 
organisationer i samband 
med matcherna? Jag ger råd 
om det i boken.

Fotbollens matchar-
rangemang beskriver på ett 
pedagogiskt sätt vad klub-
barna bör tänka på inför 
sina seriematcher – alltifrån 
annonsering av kommande 
evenemang till läsvärda pro-
gramblad, speakerfunktion 
och mycket mer.

– Att skapa en välkom-
nande miljö på idrottsplatsen 
är viktigt, avslutar Gerhard 
Sager.

JONAS ANDERSSON

FOTBOLL

DY

INNEBANDY

TRÄNINGSMATCHER
Ahlafors IF – Alingsås IF 3-0 (1-0)
Mål AIF: Johan Elving 2, Moha 
Abdulrazek. Matchens kurrar: Moha 
Abdulrazek 3, Johan Elving 2, Niklas 
Elving 1.

Ahlafors IF – IFK Trollhättan 3-0 
(1-0)
Mål AIF: Moha Abdulrazek, Jihad 
Nashabat, Sebastian Holstein. 
Matchens kurrar: Anders Andersson 
3, Edwin Pearson 2, Moha Abdul-
razek 1.

Askims IK – Edet FK 3-0
Vårgårda – Lödöse/Nygård 5-1
Älvängen – Lekstorp 2-3

DM Västergötland
Skepplanda – Alingsås 0-2

Träningsmatcher damer
Ahlafors IF - Skepplanda BTK 0-2 
(0-2)
Mål SBTK: Sandra Augustsson 2.
Kommentar: Skepplanda BTK tog 
en rättvis seger på Sjövallens 
konstgräs på Annandag påsk. Det 
skiljer en division mellan lagen och 
det syntes. Dessutom har AIF ett 
mer eller mindre helt nytt lag inför 
årets säsong. Resultatet gladde 
därför årsfärske AIF-tränaren Ola 
Holmgren.
– Vi stod upp bra och var inte utspe-
lat, men det var helt uppenbart att 
vi mötte en motståndare som var 
mer samspelt och bättre tränad. 
Det fanns ändå mycket att vara 
nöjd med. Vi skapade egentligen 
tillräckligt med chanser för att göra 
minst ett mål, men att SBTK vann 
går absolut inte att snacka bort, sa 
Ola Holmgren.

Division 3 Göteborg damer
Surte IS IBK – IBK Walkesborg 
10-1 (5-0, 3-1, 2-0)
Mål SIS IBK: Linda Karlsson 4, Emme-
lie Södergren 2, My Hjelm 2, Carolina 
Björkner och Anna Romell 1 vardera. 
Matchens kurrar: Linda Karlsosn 3, 
Carolina Björkner 2, My Hjelm 1.

Kärra IBK – Surte IS IBK 5-4 
(0-0, 1-3, 4-1)
Mål SIS IBK: Linda Karlsson 2, 
Emmelie Södergren och My Hjelm 
1 vardera. Matchens kurrar: Natalie 
Hjertberg 3, Linda Karlsson 2, Stina 
Johansson 1.

Sluttabell
Surte IS IBK 18 121 49
Stenungsund 18 42 42
Kärra IBK 18 32 36
IBK Göteborg 18 36 35
IBK Walkesborg 18 26 31
IBK Älvstranden 18 -32 19
FBC Lerum 18 -17 18
Öckerö IBK 18 -54 16
Orust IBK 18 -59 15
Skår IBK 18 -95 3
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ÄLVÄNGEN. Kulan i luften – det är vår.
Påsken utgjorde startskottet för den allsvenska 

fotbollen och i veckan inleds de lokala fotbollsse-
rierna.

Som en god hjälp för det perfekta matcharrange-
manget har Gerhard Sager från Skepplanda skrivit 
en bok innehållande diverse tips och råd. 

ALAFORS. I vintras var 
det krisläge – ingen 
tränare och en väldigt 
tunn spelartrupp.

Förutsättningarna 
har dock förändrats 
radikalt för Ahlafors 
IF:s damer.

– Jag tror att vi kan 
vara med och fi ghtas 
om guldet i division 3. 
Det är upp till tjejerna 
hur högt de vill nå, 
säger nye tränaren Ola 
Holmgren.

Sent om sider fick Ahlafors 
IF klart med en ny ledar-
stab för klubbens damse-
niorer. Carina Ackerfors 
och Magnus Aili kommer 
att assistera Ola Holmgren, 
som har haft Sjövallen som 
hemvist under de tre senaste 
säsongerna men då i en 
annan roll.

– Jag har varit hjälpträ-
nare på herrsidan. I höstas 
lämnade jag fotbollen för att 
istället satsa på uppdraget 
som lagledare/materialare 
för RIK i handbollens elit-
serie. När Ahlafors IF ringde 

och frågade om jag ville ta 
över ansvaret för damlaget 
blev jag intresserad. Det blir 
en ny utmaning att få leda 
tjejer och dessutom blir det 
första gången som förste-
tränare för ett lag, säger Ola 
Holmgren.

– Det var flera klubbar 
som hörde av sig, men Ahla-
fors kändes rätt. Det är roligt 
att få vara verksam i AIF nu 
när det är 100-årsjubileum.

Som en direkt följd av att 
Ola Holmgren antog träna-
rerbjudandet anslöt en drös 
med nya spelare till Sjöval-
len. Samtliga har ett förflutet 
i Skepplanda BTK och senast 
i Surte IS. Spelarna det hand-
lar om är Catrine Aronsson, 
Therese Madsen, Maria 
Madsen, Nathalie Ekman, 
Malin Hult, Lina Frödell, 
Annelie Hermansson och 
Sandra Frånlund.

– Det är kvalitativa 
nyförvärv som naturligt-
vis kommer att lyfta det här 
laget. Ta bara en spelare 
som Catrine Aronsson, hon 
kommer att bli oerhört vär-
defull, säger Ola Holmgren.

Hur kommer du att for-
mera laget?

– Det blir ett 4-4-2-spel. 
Jag kommer jobba mycket 
med attityden hos tjejerna. 
Det är inte alltid det bästa 

fotbollslaget som vinner 
matcher, inställningen måste 
finnas där, förklarar Ola.

Seriepremiären äger rum 
fredagen den 12 april hemma 
mot Göteborgs SIF.
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Jonas Andersson
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Ahlafors damlag har fått en ny huvudtränare i Ola Holmgren som fl ankeras av sina medar-
betare, Magnus Aili och Carina Ackerfors. Flera nyförvärv har anslutit till Sjövallen, bland 
andra Catrine Aronsson, Annelie Hermansson, Sandra Frånlund och Malin Hult.
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NÖDINGE. Kulturverket 
presenterade nyligen 
vårens programutbud.

Gamla beprövade 
kort varvas med en del 
spännande nyheter.

Redan på torsdag har 
lovlediga skolbarn möj-
ligheten att få lära sig 
mer om bronsåldern i 
samband med en vand-
ring till Stugåsberget.

Det är arkeologen Andreas 
Antelid från Lödöse 
Museum som kommer till 
Skepplanda för att berätta 
om bronsåldern och delge 
församlingen en fornnordisk 
saga. Deltagarna kommer att 
få stifta närmare bekantskap 
med hällristningen på Stu-
gåsberget.

– Aktiviteten lämpar sig 
för barn i åldern 7-10 år. 
Arrangemanget är kostnads-
fritt, men vi önskar föran-
mälan. Samling sker bakom 
simhallen, berättar kultur-
samordnare Sofie Rittfeldt.

Idag (läs onsdag) visas 
vårens sista lunchfilm – Sear-
ching for Sugar Man”. Den 
Oscarsbelönade rullen är väl 
värd att se enligt kultursekre-
terare Lisa Haeger.

– Det är en grym film! 
För dem som ännu inte sett 
någon lunchfilm i Ale gym-
nasium går det bra att lösa 
ett medlemskort för hundra 
kronor och sedan åtnjuta 
höstens fem filmer som är 
inplanerade.

Bäbismys återkommer 
kontinuerligt under april och 

maj. Fredagen den 31 maj 
väntar avslutning med pick-
nick och gympa på gräsmat-
tan vid Ale gymnasium.

– Vårt bäbisdisco blev en 
succé och nu hoppas vi att 
gympan ska bli lika uppskat-
tad. Det blir mjuka rörelser 
i ett förhoppningsvis soligt 
väder, säger Lisa Haeger.

Vikingamarknaden äger 
rum lördag söndag, 4-5 maj. 
Besökarna till Vikingagården 
träffar livs levande vikingar 
och får se vikingatida strids-
konst och hantverk.

Två populära teaterföre-
ställningar finns att se fram 
emot. Söndagen den 12 maj 

välkomnas barn i åldern 3-6 
år till gymnasiets tv-studio 
där det serveras ”Krifs krafs 
hoho plask”.

På nationaldagen intar 
Longkalsong teaterscenen 
i Nödinge med en fantasi-
full familjeföreställning – 
”Maten är klar”. Det handlar 

om mat, vänskap och om att 
säga förlåt ibland.

– Vårens kulturprogram 
innehåller något för alla 
åldrar, avslutar Lisa Haeger.

– För bäbisar, barn och vuxna

Rikligt med kultur i vår

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nu på torsdag har påsklovslediga barn möjligheten att få se 
hällristningen på Stugåsberget och lyssna till en fornnordisk 
saga.

Populära Longkalsong kommer till Ale gymnasium på nationaldagen och visar familjeföre-
ställningen ”Maten är klar”.

NÖDINGE vid Kyrkbyskolan
Måndag 8 april kl 18.30

Cirkuskassan äs öppen speldagen 12:00 - 13:00, samt öppnar igen 
2 timmar före föreställningen. Du kan även boka dina biljetter på ticnet.se, 

samt ticnet callcenter 0771- 70 70.
www.cirkusmaximum.se

Följande personer har 
vunnit 2 cirkusbiljetter 
var till Cirkus Maximums 
föreställning i Nödinge, 
måndag 8 april kl 18.30
Elsa Vidal, Nol
Filip o Olle Eriksson, Skepplanda
Wilma Lindahl, Hålanda
Ronja Lind, Bohus
Melwin Pettersson, Lödöse
Beatrice Svensson, Älvängen
Lisbeth Hjalmarsson, Skepplanda
Erik Hellström, Nol
Jessica Berntsson, Lödöse
Emmie Nordesand, Lödöse

Frida Eriksson, Nödinge
Yvonne Olsson, Nödinge

Marianne Johansson, Skepplanda
Birgitta Gustavsson, Skepplanda
Linus Schubertsson, Bohus
Nina Carlsson, Lilla Edet
Berne Eriksson, Nol
Edvin Lindqvist, Nödinge
Isak ekman, Nol

Joakim Wessberg, Nödinge
Edit Vidal, Nol
Tyra Lindberg, Nol
Mathilda Zander, Nödinge
Lucas Carlberg, Älvängen
Emma Kinnvall, Skepplanda
Ebba Schuler, Nödinge

Julia Svennblad, Älvängen
Karin Palmqvist, Nol

Malin Ödlund, Nol
Solveig Johansson, Surte
Erik Hedwall, Älvängen
Ernes Saljunavic, Bohus

Kristian Ottosson, Älvängen
Eva Olsen, Bohus
Jacob Henriksson, Älvängen
Liam Hallström, Nol

Olle Berndtsson, Nödinge
Johannes Henriksson, Älvängen
Elise Friman, Nol

Katharina Forsberg, Hålanda

VINNARE AV BILJETTER TILL 
SVERIGES STÖRSTA CIRKUS
Följande personer har vunnit 
2 biljetter var till Cirkus 
Maximums föreställning i 
Ortsnamn, Plats, 
xx månad kl. xx.xx.

xx JUNI KL. xx.xx 

Namn Efternam, Ort
Namn Efternamn, Ort
Namn Efternam, Ort
Namn Efternamn, Ort
Namn Efternam, Ort
Namn Efternamn, Ort
Namn Efternam, Ort
Namn Efternamn, Ort
Namn Efternam, Ort
Namn Efternamn, Ort
Namn Efternam, Ort
Namn Efternamn, Ort
Namn Efternam, Ort
Namn Efternamn, Ort
Namn Efternam, Ort
Namn Efternamn, Ort
Namn Efternam, Ort
Namn Efternamn, Ort
Namn Efternam, Ort
Namn Efternamn, Ort

Namn Efternam, Ort
Namn Efternamn, Ort
Namn Efternam, Ort
Namn Efternamn, Ort
Namn Efternam, Ort
Namn Efternamn, Ort
Namn Efternam, Ort
Namn Efternam, Ort

xx JUNI KL. xx.xx 

Namn Efternam, Ort
Namn Efternamn, Ort
Namn Efternam, Ort
Namn Efternamn, Ort
Namn Efternam, Ort
Namn Efternamn, Ort
Namn Efternam, Ort
Namn Efternamn, Ort
Namn Efternam, Ort
Namn Efternamn, Ort
Namn Efternam, Ort
Namn Efternamn, Ort

Rätt lösning!

Ett samarbete mellan:

LOGOTYP
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Slottsromantik
4 dagar i Neetzow, Nordtyskland
Schlosshotel Neetzow 
Turen genom Mecklenburg-
Vorpommerns landskap är ett 
möte med forntiden: De karak-
täristiska kastanjealléerna längs 
vägarna, imponerande hansas-
täder, gamla badorter och en 
mängd slott vittnar om ett 
område med en enorm historisk 
betydelse. I den lilla landsbyn 
Neetzow och gömd bakom en 
allé av gamla sällsynta träd lig-
ger ett romantisk slott med egen 
slottspark och slottssjö. Fasaden 
på slottet liknar en borg och har 
ett stort, karaktäristiskt torn. 
Besök halvön Usedom med 42 
km vita sandstränder och fiske-
lägen. 

Pris per person i dubbelrum

1.749:-
Pris utan reskod 1.899:-

Lilienthal

Ankomst: Valfri t.o.m. 10/7 
och 16/7-29/10 2013. 
  
 

Schlosshotel Neetzow 

endast 2.299:-

Norges fantastiska fjordar
6 dagar i Bales trand

★★★  
Hotellet ligger naturskönt på en 
liten halvö, och alla rum har utsikt 
mot antingen Norges längsta 
fjord; Sognefjorden eller fjällen. 

från 3.299:-

Ankomst: Valfri 1-27/5 
och 4/9-26/10 2013. 
Juni:  1. 6. 11. 16. 21. 26. 
Juli:  1. 6. 11. 16. 21. 26. 31. 
Aug.:  5. 10. 15. 20. 25. 30. 

Pris per person i dubbelrum

1 barn 
6-14 år 

½ priset 

Smålands idyll
3 dagar i Gislaved

★★★  
I Emil i Lönnebergas Småland med älgar, vidsträckta skogar och 
sjöar, fält och röda hus med vita knutar ligger ert charmerande 
stadshotell mitt i Gislaved centrum vid Stortorget med personlig 
prägel och gedigen historia. Ullared knappt en timme ifrån!

949:-

Badhus

Ankomst: Valfri 1/4-28/5 och 
30/8-18/12 2013. 

Pris per person i dubbelrum

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

STARRKÄRR. Skratta & Sjung 
är tillbaka.

Den här gången blir det 
celebert besök från norr.

Ewert Ljusberg står för 
underhållningen i Starrkärrs 
bygdegård söndagen den 7 
april.

Aleborna har en garanterat rolig sön-
dagseftermiddag att se fram emot. 
Ewert Ljusberg är en av våra största 
vissångare och underhållare. Med sin 
starka karisma och sina roande tänk-
värda program lockar han publiken 
ut på vådliga färder mellan komik och 
tragik. Juryn som gav honom Fred 
Åkerström-stipendiet 1989 beskrev 
honom som ”en fullödig konstnär och 
entertainer som tar ut svängarna med 
en repertoarbredd och röstresurser 
som speglar viskonstens alla möjlighe-
ter från lyrik till frustande burleskeri, 
från kraftfull dramatik och medmänsk-
ligt engagemang till dialektala klurig-
heter och träffsäkra parodier”.

– Epitetet Skratta & Sjung över-
ensstämmer till hundra procent med 
Ewert Ljusberg. Jag är så glad att Ewert 
ville förlänga sin västsvenska vistelse 
och komma till Starrkärrs bygdegård. 
På lördagen gästar han nämligen Sång 
& Sånt i Kungälv varför tillfället att få 
honom till Ale var helt rätt, säger pro-
gramvärden Lennart Thorstensson.

Ewert Ljusberg gjorde sig känd för 
den breda allmänheten i tv-program-
met ”Har du hört den förut” där han 
tillsammans med Margareta Kjell-
berg underhöll tittarna under en lång 
följd av år på 80- och 90-talet.

– Ewert är en fantastiskt duktig his-
torieberättare och det kommer publi-
ken i Starrkärrs bygdegård blir varse 
om, säger Lennart Thorstensson.

Antalet platser är begränsade till 100 
personer. Samtliga biljetter säljs vid 
entrén.

– Det stämmer. Vi har inget förköp 
utan man löser entré i dörren. Jag ser 
fram emot en riktigt gemytlig efter-
middag i bygdegården och förhopp-
ningsvis har vi anledning att hälsa 
våren välkommen, avslutar Lennart 
Thorstensson.

Ewert Ljusberg kommer till Starr-
kärrs bygdegård på söndag för att 
underhålla publiken under rubriken 
”Skratta & Sjung”.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Skratta & 
Sjung är tillbaka

Ewert Ljusberg till Starrkärr

NÖDINGE. Jubilee heter årets fö-
reställning av Cirkus Maximum. 

Det är nämligen cirkusdirektör 
Bengt Källquists 30:e produk-
tion. 

På måndag gästar cirkus-
ensemblen Nödinge.

Årets cirkusföreställning beskrivs som 
något utöver det vanliga.

– Under mina 29 tidigare säsonger med 
Cirkus Maximum har jag kunnat konsta-
tera att det lönar sig att satsa på kvalitet. 
Jag har helt enkelt inte råd att spara, inte 
råd att engagera mindre bra nummer. Det 
skulle publiken märka, säger Bengt Käll-
quist.

– Man ska framförallt inte underskatta 
publiken. Min filosofi är, och har alltid 
varit, att endast det bästa är gott nog åt 
Cirkus Maximums publik. 

Av den anledningen har Bengt Käll-
quist engagerat de brasilianska motor-
cykelekvilibristerna Diorios för ännu en 
säsong. Och i år är deras nummer snäppet 

djärvare och mer våghalsigt. 
– Diorios gjorde en enorm succé förra 

året, konstaterar Bengt Källquist.
– Bifallet var kollosalt och vid ett fem-

tiotal tillfällen fick vi stående ovatio-
ner, vilket är mycket ovanligt i cir-
kussammanhang. Tonåringar, som 
egentligen inte är så intresserade 
av cirkus, var helt överväldigade, 
och pappor, som följt med mest för 
familjens skull, var lika entusiastiska. 

Ett annat toppnummer i Jubilee 
är Sorellas, det dyraste luftnum-
mer som Bengt Källquist hittills 
engagerat. Två unga akrobater från 
Tyskland och Schweiz, som uppträtt 
över hela världen i alla stora sam-
manhang, demonstrerar en lång rad 
djärva tricks i sin trapets strax under 
tälttaket. 

Det är dokumenterat svårt att 
hitta duktiga kvinnliga akroba-
ter, men i år har Cirkus Maximum 
funnit några verkliga publikdomptö-
rer i Duo Yingling. Det är två unga 
kinesiskor, som bjuder på kraftak-
robatik i den högre skolan – styrke- 
och balansnummer i högt tempo.

Cirkusclownen har länge varit stöpt i 
en mycket traditionell form. Bengt Käll-
quist menar att den klassiske manege-
clownen har haft sin tid och att publiken 
kräver något nytt. 

– Don Christian utgjorde i fjol ett 
nytänkande inom denna genre. Och i år 
får vi möta Totti, som kommer från en 
känd spansk clownfamilj, men som skapat 
sig ett eget, modernt koncept. En stor 
och kraftig kille, som utstrålar ett enormt 
gemyt, vänlighet och värme.

Detta och mycket, mycket mer har 
publiken som kommer till cirkustältet i 
Nödinge på måndag att se fram emot. 
Kapellmästare är som vanligt polacken 
Krysztof Majewski som tillsammans 
med sina duktiga musiker bjuder på en 
splitterny repertoar.

Cirkus Maximum turnerar över hela 
landet, från Ystad i söder till Kiruna i norr. 
Sammanlagt hinner man besöka cirka 185 
platser innan säsongsfinalen i mitten av 
september. 50 fordon, där av 20 stora last-
fordon, krävs för att frakta runt alla djur 
och de cirka 100 personer, som är involve-
rade i föreställningen.

❐❐❐

Cirkus Maximum kommer till Nödinge  

Cirkus Maximums jubileumsföreställning visas i Nödinge nu på måndag.

Biljetter till Metropolitan 27 april kl 18.00 

Entré 80 kr

Entré 80 kr • Fika ingår

Entré 80 kr

Entré 60 kr • Matiné

3D

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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Slottsromantik
4 dagar i Neetzow, Nordtyskland
Schlosshotel Neetzow 
Turen genom Mecklenburg-
Vorpommerns landskap är ett 
möte med forntiden: De karak-
täristiska kastanjealléerna längs 
vägarna, imponerande hansas-
täder, gamla badorter och en 
mängd slott vittnar om ett 
område med en enorm historisk 
betydelse. I den lilla landsbyn 
Neetzow och gömd bakom en 
allé av gamla sällsynta träd lig-
ger ett romantisk slott med egen 
slottspark och slottssjö. Fasaden 
på slottet liknar en borg och har 
ett stort, karaktäristiskt torn. 
Besök halvön Usedom med 42 
km vita sandstränder och fiske-
lägen. 

Pris per person i dubbelrum

1.749:-
Pris utan reskod 1.899:-

Lilienthal

Ankomst: Valfri t.o.m. 10/7 
och 16/7-29/10 2013. 
  
 

Schlosshotel Neetzow 

endast 2.299:-

Norges fantastiska fjordar
6 dagar i Bales trand

★★★  
Hotellet ligger naturskönt på en 
liten halvö, och alla rum har utsikt 
mot antingen Norges längsta 
fjord; Sognefjorden eller fjällen. 

från 3.299:-

Ankomst: Valfri 1-27/5 
och 4/9-26/10 2013. 
Juni:  1. 6. 11. 16. 21. 26. 
Juli:  1. 6. 11. 16. 21. 26. 31. 
Aug.:  5. 10. 15. 20. 25. 30. 

Pris per person i dubbelrum

1 barn 
6-14 år 

½ priset 

Smålands idyll
3 dagar i Gislaved

★★★  
I Emil i Lönnebergas Småland med älgar, vidsträckta skogar och 
sjöar, fält och röda hus med vita knutar ligger ert charmerande 
stadshotell mitt i Gislaved centrum vid Stortorget med personlig 
prägel och gedigen historia. Ullared knappt en timme ifrån!

949:-

Badhus

Ankomst: Valfri 1/4-28/5 och 
30/8-18/12 2013. 

Pris per person i dubbelrum

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

STARRKÄRR. Skratta & Sjung 
är tillbaka.

Den här gången blir det 
celebert besök från norr.

Ewert Ljusberg står för 
underhållningen i Starrkärrs 
bygdegård söndagen den 7 
april.

Aleborna har en garanterat rolig sön-
dagseftermiddag att se fram emot. 
Ewert Ljusberg är en av våra största 
vissångare och underhållare. Med sin 
starka karisma och sina roande tänk-
värda program lockar han publiken 
ut på vådliga färder mellan komik och 
tragik. Juryn som gav honom Fred 
Åkerström-stipendiet 1989 beskrev 
honom som ”en fullödig konstnär och 
entertainer som tar ut svängarna med 
en repertoarbredd och röstresurser 
som speglar viskonstens alla möjlighe-
ter från lyrik till frustande burleskeri, 
från kraftfull dramatik och medmänsk-
ligt engagemang till dialektala klurig-
heter och träffsäkra parodier”.

– Epitetet Skratta & Sjung över-
ensstämmer till hundra procent med 
Ewert Ljusberg. Jag är så glad att Ewert 
ville förlänga sin västsvenska vistelse 
och komma till Starrkärrs bygdegård. 
På lördagen gästar han nämligen Sång 
& Sånt i Kungälv varför tillfället att få 
honom till Ale var helt rätt, säger pro-
gramvärden Lennart Thorstensson.

Ewert Ljusberg gjorde sig känd för 
den breda allmänheten i tv-program-
met ”Har du hört den förut” där han 
tillsammans med Margareta Kjell-
berg underhöll tittarna under en lång 
följd av år på 80- och 90-talet.

– Ewert är en fantastiskt duktig his-
torieberättare och det kommer publi-
ken i Starrkärrs bygdegård blir varse 
om, säger Lennart Thorstensson.

Antalet platser är begränsade till 100 
personer. Samtliga biljetter säljs vid 
entrén.

– Det stämmer. Vi har inget förköp 
utan man löser entré i dörren. Jag ser 
fram emot en riktigt gemytlig efter-
middag i bygdegården och förhopp-
ningsvis har vi anledning att hälsa 
våren välkommen, avslutar Lennart 
Thorstensson.

Ewert Ljusberg kommer till Starr-
kärrs bygdegård på söndag för att 
underhålla publiken under rubriken 
”Skratta & Sjung”.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Skratta & 
Sjung är tillbaka

Ewert Ljusberg till Starrkärr

NÖDINGE. Jubilee heter årets fö-
reställning av Cirkus Maximum. 

Det är nämligen cirkusdirektör 
Bengt Källquists 30:e produk-
tion. 

På måndag gästar cirkus-
ensemblen Nödinge.

Årets cirkusföreställning beskrivs som 
något utöver det vanliga.

– Under mina 29 tidigare säsonger med 
Cirkus Maximum har jag kunnat konsta-
tera att det lönar sig att satsa på kvalitet. 
Jag har helt enkelt inte råd att spara, inte 
råd att engagera mindre bra nummer. Det 
skulle publiken märka, säger Bengt Käll-
quist.

– Man ska framförallt inte underskatta 
publiken. Min filosofi är, och har alltid 
varit, att endast det bästa är gott nog åt 
Cirkus Maximums publik. 

Av den anledningen har Bengt Käll-
quist engagerat de brasilianska motor-
cykelekvilibristerna Diorios för ännu en 
säsong. Och i år är deras nummer snäppet 

djärvare och mer våghalsigt. 
– Diorios gjorde en enorm succé förra 

året, konstaterar Bengt Källquist.
– Bifallet var kollosalt och vid ett fem-

tiotal tillfällen fick vi stående ovatio-
ner, vilket är mycket ovanligt i cir-
kussammanhang. Tonåringar, som 
egentligen inte är så intresserade 
av cirkus, var helt överväldigade, 
och pappor, som följt med mest för 
familjens skull, var lika entusiastiska. 

Ett annat toppnummer i Jubilee 
är Sorellas, det dyraste luftnum-
mer som Bengt Källquist hittills 
engagerat. Två unga akrobater från 
Tyskland och Schweiz, som uppträtt 
över hela världen i alla stora sam-
manhang, demonstrerar en lång rad 
djärva tricks i sin trapets strax under 
tälttaket. 

Det är dokumenterat svårt att 
hitta duktiga kvinnliga akroba-
ter, men i år har Cirkus Maximum 
funnit några verkliga publikdomptö-
rer i Duo Yingling. Det är två unga 
kinesiskor, som bjuder på kraftak-
robatik i den högre skolan – styrke- 
och balansnummer i högt tempo.

Cirkusclownen har länge varit stöpt i 
en mycket traditionell form. Bengt Käll-
quist menar att den klassiske manege-
clownen har haft sin tid och att publiken 
kräver något nytt. 

– Don Christian utgjorde i fjol ett 
nytänkande inom denna genre. Och i år 
får vi möta Totti, som kommer från en 
känd spansk clownfamilj, men som skapat 
sig ett eget, modernt koncept. En stor 
och kraftig kille, som utstrålar ett enormt 
gemyt, vänlighet och värme.

Detta och mycket, mycket mer har 
publiken som kommer till cirkustältet i 
Nödinge på måndag att se fram emot. 
Kapellmästare är som vanligt polacken 
Krysztof Majewski som tillsammans 
med sina duktiga musiker bjuder på en 
splitterny repertoar.

Cirkus Maximum turnerar över hela 
landet, från Ystad i söder till Kiruna i norr. 
Sammanlagt hinner man besöka cirka 185 
platser innan säsongsfinalen i mitten av 
september. 50 fordon, där av 20 stora last-
fordon, krävs för att frakta runt alla djur 
och de cirka 100 personer, som är involve-
rade i föreställningen.

❐❐❐

Cirkus Maximum kommer till Nödinge  

Cirkus Maximums jubileumsföreställning visas i Nödinge nu på måndag.

Biljetter till Metropolitan 27 april kl 18.00 

Entré 80 kr

Entré 80 kr • Fika ingår

Entré 80 kr

Entré 60 kr • Matiné

3D

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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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

ViPR Athletic nästa stora gruppträningstrend
NOL. ViPR Athletic kan 
vara nästa stora grupp-
träningstrend.

Sportlife Nol tillhörde 
de första i Sverige att 
lansera den nya trä-
ningsformen.

– Med enkla rörelser 
tränar du både kondi-
tion och styrka, säger 
Concepts instruktör 
Jenny Ahlin.

ViPR är ett funktionellt trä-
ningsverktyg som har smygit 

sig in på de flesta tränings-
anläggningarna. Gummi-
röret väger allt från 4 till 20 
kg. Med jämna mellanrum 
kommer Sportlife nu att lan-
sera det allt mer efterfrågade 
gruppträningspasset ViPR 
Athletic. Gästinstruktörer 
ser till att kondition, styrka, 
balans och rörlighet tränas 
under 45 intensiva minuter.

– ViPR Athletic vänder 
sig till den breda målgrup-
pen, här behöver du inte 
köra i takt med musiken, 

utan bara hänga med i ditt 
eget tempo. Man kör igenom 
hela systemet och fokuserar 
inte på enskilda muskler. Jag 
åker runt i landet och lan-
serar programmet, intresset 
är stort och jag är tämligen 
övertygad om att detta är 
nästa stora trend, säger Jenny 
Ahlin.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Malin Josefsson, PT i Nol, 
en av de som tesat på ViPR 
Athletic.

Jenny Ahlin och Stina Onsdal 
från Concept lanserar ViPR 
Athletic hos Sportlife.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se
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Söndagen den 17 april
Mässa i Surte kyrka kl.11.oo R Bäck
Lovsångsmässa i Nödinge kyrka kl.17.oo R Bäck
Medverkande ungdomar och Kompband. Kyrkkaffe
 
Onsdagsträff 10 april
Surte församlingshem 14.00
Gudmar Grosshög visar bilder och berättar…
Välkomna!

ÄLVÄNGEN. Den populära 
maskutställningen ”Det 
Andra Ansiktet” visas nu 
äntligen på Repslagarmu-
seet. Söndagen den 14 april 
är det vernissage.

Utställningen ”Det 
Andra Ansiktet” väcker 
frågor kring vad det innebär 
att vara människa och ingå i 
ett socialt sammanhang, om 
djup och yta, öppenhet och 
försvar. Den handlar om de 
masker och koder vi använ-
der för att skapa vår identitet 
och om vår strävan efter 
att våga vara alla våra jag. 
Utställningen har produce-
rats av Västarvet och skapats 
av Torbjörn Alström. En 
del av utställningen är fram-
tagen i samarbete med ung-
domar från Paradisskolan i 
Trollhättan.

Konstnären och maskma-
karen Torbjörn Alström tar 
oss med på en suggestiv 
resa i vår gemensamma 
föreställningsvärld. Utställ-
ningen hämtar inspiration 
från den italienska och den 
balinesiska masktraditionen, 
men också från Jungs sym-
bolvärld och Modiglianis 
måleri. Mannen bakom 
detta projekt är konstnären 
och maskmakaren Torbjörn 
Alström, med djupgående 
erfarenhet av ämnet från 
både scen- och bildkonst-
området. 

”Det Andra Ansiktet” 
kommer att visas för elever 
i Ale kommun under skoltid 
i början av veckorna 16-20. 
Övrig tid är allmänheten 
välkommen. Därefter fort-
sätter utställningen sin turné 
i Västra Götaland.

I första hand är det klass 
8 som kommer att delta i 
workshops. De kommer 
under ledning av västarvets 
pedagog Anna Sjölander 
tillverka sina egna masker 
av skrotmaterial såsom 
metall- och plastburkar, ägg-
kartonger, pinnar, korkar, 
kassettband, knappar med 
mera. En del av maskerna 
som tillverkas i workshopen 
kommer att kunna beskådas 
under utställningen. 

Utställningen med dess 
workshops har blivit en stor 
succé där den tidigare har 
visats, bland annat i Troll-
hättan, Tibro, Vara, Herr-
ljunga och Backa. Det går att 
följa utställningen på Face-
book/Det andra ansiktet.

Samtidigt med maskut-
ställningen blir det vernis-
sage på Repslagarmuseets 
årliga teckningstävling för 
kommunens grundsko-
lor. Teckningstävlingen 
kom ursprungligen till för 
att hedra vår mest kände 
konstnär i kommunen Ivar 
Arosenius och otaliga är de 
härliga bilder på Lillan och 
katter med mera som Ales 
duktiga elever har tecknat 
under årens lopp.

Denna gång är dock upp-
giften lite annorlunda med 
temat ”Det Andra Ansiktet”. 

Vi får se prov på ett fler-
tal teckningar där barnen 
har försökt måla sina olika 
ansikten, sina olika jag. 
Någon har målat den sida 
man skäms för, andra den 
sida man är stolt över eller 
den sida av sig själv man 
skulle vilja vara men inte är 
eller förmår att vara. Vi får 
se bilder av mobbing med 
mera. Barnen har målat det 
som är svårt, men också 
sådant som gör livet värt att 
leva. 

Ett spektrum av känslor 
målade i många olika kulö-
rer. Teckningarna hänger på 
museet fram till söndagen 
den 28 april då vinnaren av 
tävlingen högtidligen pre-
senteras. Det går att rösta på 
sin favoritteckning till och 
med torsdag den 25 april.

Förutom äran och ett 
fint diplom får vinnaren 
1 000 kronor till sin klass, 
pengar som kan bli ett fint 
bidrag till en avslutningsfest 
eller vårutflykt. Samtidigt 
som man tittar på den fina 
maskutställningen kan man 
passa på att rösta på sin 
favorit.

❐❐❐

Söndagen den 14 april är det 
vernissage för utställningen 
”Det Andra Ansiktet” på 
Repslagarmuseet i Älv-
ängen.

– Och teckningstävling för skolelever
Maskutställning på Repslagarmuseet

ÄLVÄNGEN. Nu är det 
dags för Ales egen 
underhållningsorkester, 
Larmet, att hälsa våren 
välkommen med glada 
melodier. 

Melodier vi minns är 
temat för vårkonserten 
i Smyrnakyrkan sönda-
gen den 21 april.

– Vi har gjort en 
djupdykning i vårt 
digra notbibliotek och 
plockat fram ett antal 
både gamla och nya ör-
hängen, säger dirigent 
Göran Mårtensson.

Vem minns inte ”Memory” 
med Elaine Page eller Frank 
Sinatras version av ”New 
York, New York”? Dessa och 
många andra kända melo-
dier kommer att framföras 
på vårkonserten, söndagen 
den 21 april i Smyrnakyrkan. 
På scenen står blåsorkestern 
Larmet tillsammans med 
kören Lerum Vocalis.

– Vi har i flera år haft 
förmånen att samarbeta 
med den skönsjungande 
Lerumskören, berättar 
Göran Mårtensson.

Larmet spelar, som de 
flesta blåsorkestrar, all slags 
musik, men har under sin 
snart 40-åriga historia spe-
cialiserat sig på underhåll-
ningsmusik med tonvikt på 
jazz.

– Bredden i vår repertoar 
är påtaglig. Vi är inte låsta 
till en viss genre. Tonvikten 
ligger på underhållningsmu-

sik, betonar Göran Mårtens-
son.

Larmet består numera av 
ett femtontal spelglada musi-
kanter. Det finns emellertid 
plats för fler blåsmusiker och 
slagverkare.

– Definitivt! En fullvuxen 
blåsorkester brukar ha 45-50 
medlemmar. Vi siktar väl inte 
riktigt dit, men självklart väl-
komnar vi fler instrument, 
säger Göran Mårtensson.

– Vårkonsert med Larmet 
och Lerum Vocalis

Melodier man minns

Dirigent Göran Mårtensson.

Tillsammans med Lerum Vocalis bjuder blåsorkestern Larmet (bilden) på vårkonsert i Smyrnakyrkan söndagen den 21 april.

– Intresserade får gärna 
prata med någon orkester-
medlem i pausen vid vårkon-
serten eller ta kontakt med 
mig vid lämpligt tillfälle.

Vad gör Smyrnakyrkan 
till en bra konsertlokal?

– Den ligger centralt, det 
är lätt för aleborna att ta 
sig dit. Dessutom är loka-

len relativt stor och just 
för soundets skull så är det 
väldigt bra, avslutar Göran 
Mårtensson.

JONAS ANDERSSON

Trivselstund i Starrkärrs bygdegård med 

Ewert Ljusberg
Programvärd: Lennart Thorstensson

Entré 100:- betalas på plats
 

Välkomna!

Söndag 7 april kl 15 - 16.30

Sång, musik och vitsar

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 7

DYGNET RUNT

TRYGGHET  •  OMSORG  •  KOMPETENS 
Med anor från 1932

Predikoturer
Surte missionskyrka
Onsd 3/4 kl 15, Onsdags-
träff för daglediga. Anne 
Marie och Martin Öhrn; 
Vårt Schweiz. Onsd 3/4 kl 
21, Innebandy i Surtesko-
lan. Välkommen att vara 
med! Sönd 7/4 kl 11, Guds-
tjänst. Per Kjellberg. Enkelt 
fi ka. Planering av Vårmark-
nad. Månd 8/4 kl 19, Musik-
kåren, Lerum Surte Symp-
honic Band, övar. Onsd 10/4 
kl 18:30, Tonår; Spelkväll. 
Onsd 10/4 kl 19, Ekumenisk 
bön i Pingstkyrkan, Bohus. 
Onsd 10/4 kl 21, Inneban-
dy i Surteskolan. Välkom-
men att vara med! Boka in 
församlingens Vårmarknad, 
lörd 13/4 kl 10-14, Det blir 
lotterier, loppis/second hand 
och servering med våffl or 
och annat. Sena ändringar i 
detta program kan inträffa.
www.surtemissionskyrka.se 
är alltid uppdaterad.

Fuxerna-Åsbräcka
församling
Sönd kl 10, Högmäs-
sa, Nordblom. Tisd kl 09, 
Mässa i församlingshem-
met, Isacson. Onsd kl 18.30, 
Mässa, Nordblom.

Åsbräcka kyrka
Sönd kl 18, Mässa, Nord-
blom.

Guntorps missionskyrka
Onsd 3/4 kl 18.30, Spå-
rarScout & UpptäckarS-
cout. Torsd-Fred 4-5 april  
KyrkLan i Smyrnakyrkan. 
Sönd 7/4 kl 16, Gudstjänst 
Lars Gunther talar , Philip 
Larsson sjunger. Hälsning 
Från Påskfestivalen. Natt-
vard. Onsd 10/4 kl 18.30, 
Tonår & ÄventyrarScout.

Smyrnaförsamlingen i Älv-
ängen
Tisd 2/4 kl 8-9, Bön. Onsd 
3/4 kl 18-19, Bön. Kl 19, 
Smyrnakören övar. Torsd 
4/4 kl 11.30-13.00, Sopp-
lunch. Kl 18.15, Hobby (7-
12år) - Filmkväll. Kyrk-
LAN torsd-fred. Fred 5/4 
kl 19.30, Greenhouse (åk 7 
och uppåt). Kl 20.30, Effect 
- Öppet hus & Café för ung-
domar. Lörd 6/4 kl 10-13, 
Second Hand & Café. Kl 11, 
Caminul Felix från barnbyar 
i Rumänien sjunger och be-
rättar i Second Hand caféet. 
Sönd 7/4 kl 11, Gudstjänst, 

Marie Nordvall, sång och 
musik av "Projektkören". 
Nattvard. Äventyret (3-12 
år). Kyrkkaffe. Kl 12.30, 
"Barnfamiljen i församling-
en" - Samling för barnfamil-
jer med lunch, samtal och 
go gemenskap. Anmälan se-
nast 31/3 till Marie Nord-
vall, 0706-647375. Tisd 9/4 
kl 8-9, Bön. Kl 14, Bibel-
samtalsgruppen.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 7/4 kl 10, 
Gudstjänst Broman, kyrk-
kaffe. Onsd 10/4 kl 10, Stor-
café. Hålanda sönd 7/4 kl 
12, Mässa Broman. S:t Peder 
sönd 7/4 kl 17, Mässa Bro-
man. Tisd 9/4 kl 18, Mässa 
med fördjupningskväll. Ale-
Skövde sönd 7/4, se övriga. 
Tunge sönd 7/4, se övriga.

Nödinge församling
Torsd 4/4 kl 18, Nödinge 
kyrka Mässa R Bäck. 7/4 2:a 
i Påsktiden kl 11, Surte kyr-
ka Mässa R Bäck. Kl 17, Nö-
dinge kyrka Lovsångsmässa 
R Bäck. Månd 8/4 kl 18.30, 
Nödinge församlingshem 
Mässa H Hultén. Tisd 9/4 
kl 14, Nödinge Servicehus 
Gudstjänst R Bäck.

Starrkärr-Kilanda
församling
Tisd 2/4 Nols kyrka kl 
18.30, Rådslag, Vi samtalar 
om aktualiteter i Nol/Ala-
fors. Alla välkomna! Torsd 
4/4 Nols kyrka kl 18.30, 
Veckomässa, Nordblom. 
Sönd 7/4 Starrkärrs kyrka kl 
11, Mässa, Nordblom. Älv-
ängens kyrka kl 11, Mäss-
sa. Nols kyrka kl 17, För-
bönsgudstjänst, Nordblom. 
Månd 8/4 Starrkärrs försam-
lingshem kl 18.30, Friskvård 
för själen. Vad har du i pick-
nickkorgen? Råd och tips 
från Kristin Arhage dietist 
i Ale kommun. Smakprov! 
Kostnad 40:-.

Elimförsamlingen i Alafors
Torsd 4/4 kl 18, Bön och 
samtal, Ohlins. Sönd 7/4 kl 
11, Gudstjänst, Ohlins.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

TRE AV FYRA BARN  
ÖVERLEVER CANCER

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0   

Tel 020-902090

Taimi Määttä, Surte har 
avlidit. Född 1929 och efter-
lämnar maken Kaarlo samt 
sonen Keijo som närmast 
sörjande.

Carola Lindegren, Skepp-
landa har avlidit. Född 1944 
och efterlämnar maken Jan 
samt söner med familjer som 
närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
John Andersson. I Skepp-
landa kyrka hölls onsdagen 
27 mars begravningsguds-
tjänst för John Andersson, 
Hålan. Offi ciant var kom-
minister Bengt Broman.

Taimi Määttä. I Surte 
kapell hölls torsdagen 28 
mars begravningsgudstjänst 
för Taimi Määttä, Surte. Of-
fi ciant var kyrkoherde Harry 
Hultén.

Döda

Min älskade Maka
Vår kära Mor, Svärmor

och Farmor

Bärly Carola
Lindegren

f. Backfolk

* 14/10 1944

har idag stilla insomnat
och lämnat oss, släkt
och vänner i sorg och

saknad.

Skepplanda
26/3 2013

JAN
TORBJÖRN och

ANNIKA
Robin Marcus Julia

DANIEL och ANGELICA
Johanna Adam
Hugo Moa Alva

MATTIAS
 
Låt oss minnas de 

soliga dagar 

då sorg och smärta oss 

fjärran var 

Låt oss minnas de 

glädjedagar 

då vi alla tillsammans 

var 

 Herren är min herde

mig skall intet fattas

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 26

april kl.11.00 i
Skepplanda kyrka. Efter

akten inbjudes till
minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå,

tel. 0303-33 33 99 senast
tisdagen 23 april. Lika

välkommet som
blommor är en gåva till
BRIS, tel.08-598 888 00.

En av den kommande 
helgens texter handlar 
om att hämta en lärdom 

från krukmakarens drejskiva. 
Profeten Jeremia blir ombedd 
att gå ner till krukmakarverk-
staden. Där kommer Gud att 
tala till honom. Sagt och gjort.
Han står en stund och ser 
på, när krukmakaren arbe-
tar, hur han tar en klump lera 
och lägger på drejskivan. Han 
lägger den på mitten och så 
börjar den snurra. Han har 
redan förberett leran så att 
den är lagom mjuk. Undan för 
undan växer det fram ett fint 
lerkärl i hans händer.

Krukmakaren är en erfaren 
mästare som får fram olika 
sorters kärl av den grå leran. 
Det blir utsökt vackra former 
och konstruktioner. Men så 
händer detta, att ett kärl ibland 
misslyckas och går sönder. Ja, 
t o m för en erfaren mästare 
blir det så.
Då står det så underbart: Då 
gjorde han om det till ett nytt 
kärl, så som han ville ha det.
Detta är en viktig lärdom för 
oss: Mästaren kastar inte bort 
lerklumpen och säger att den 
är värdelös. Nej, han är rädd 
om leran. Han har ju arbetat 
med den och förberett den till 
att bli något fint.
Och nu kommer Herrens 
ord till Jeremia. Gud börjar 
tala. Han säger: Skulle inte 
jag kunna göra med er, Isra-
els folk, så som denne krukma-
kare gör? Som leran i krukma-
karens händer, så är ni i mina 
händer, Israels folk.
Vi vet att den här berättel-
sen, den tilldrog sig ungefär 
600 f Kr. Vi vet också att det 
här budskapet från början är 
riktat till Israels folk. Och Isra-
els folk har varit på Guds drej-
skiva i lång tid. Ibland har det 

kärlet gått sönder. Men Gud 
har inte förkastat sitt folk. Han 
har börjat om igen. Och han 
arbetar fortfarande med sitt 
folk. Men under tiden som 
han gör det, så har bollen gått 
vidare.
Gud har många drejskivor och 
många lerklumpar, som han 
arbetar med. Och vi får alla 
vara med och formas av hans 
händer. Var och en som vill får 
bli ett stycke lera som Gud ar-
betar med. Han håller på och 
formar den till ett underbart 
kärl. En annan profet, Jesaja, 
säger: Men du, Herre, är vår 
Fader. Vi är leran och du har 
format oss, vi är alla ett verk av 
din hand.
Det är en mycket stor förmån, 
att vi får räkna med Guds 
omsorg om oss var och en. 
Gud har skapat oss var och 
en med oerhört höga avsikter. 
Han vill bara det allra bästa 
med våra liv. Men om det 
ibland blir fel, om vi misslyck-
as och det inte blir som varken 
Gud eller vi har tänkt oss, låt 
oss då inte se oss tillbaka och 
fastna i grämelse och sorg eller 
bitterhet. Nej, låt oss då fästa 
blicken på den store Krukma-
karen i stället. Låt oss möta 
hans blick och höra hur han 
säger: Glöm det som förut var, 
tänk inte på det förgångna. Nu 
gör jag något nytt. Det spirar 
redan, märker ni det inte?   
Så formar Gud ett nytt kärl 
av det som blev misslyckat. Ja, 
han kan t o m ta de gamla bi-
tarna och skärvorna och göra 
ett konstverk av alltsammans. 
Det kan Gud göra, för han är 
MÄSTAREN med stort M. 
Läs gärna berättelsen i Jere-
mia 18:1-6.

Bengt Broman
Präst i Skepplanda-Hålanda 

församling

Betraktelse

Drejskivans lärdom
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Söndagen den 17 april
Mässa i Surte kyrka kl.11.oo R Bäck
Lovsångsmässa i Nödinge kyrka kl.17.oo R Bäck
Medverkande ungdomar och Kompband. Kyrkkaffe
 
Onsdagsträff 10 april
Surte församlingshem 14.00
Gudmar Grosshög visar bilder och berättar…
Välkomna!

ÄLVÄNGEN. Den populära 
maskutställningen ”Det 
Andra Ansiktet” visas nu 
äntligen på Repslagarmu-
seet. Söndagen den 14 april 
är det vernissage.

Utställningen ”Det 
Andra Ansiktet” väcker 
frågor kring vad det innebär 
att vara människa och ingå i 
ett socialt sammanhang, om 
djup och yta, öppenhet och 
försvar. Den handlar om de 
masker och koder vi använ-
der för att skapa vår identitet 
och om vår strävan efter 
att våga vara alla våra jag. 
Utställningen har produce-
rats av Västarvet och skapats 
av Torbjörn Alström. En 
del av utställningen är fram-
tagen i samarbete med ung-
domar från Paradisskolan i 
Trollhättan.

Konstnären och maskma-
karen Torbjörn Alström tar 
oss med på en suggestiv 
resa i vår gemensamma 
föreställningsvärld. Utställ-
ningen hämtar inspiration 
från den italienska och den 
balinesiska masktraditionen, 
men också från Jungs sym-
bolvärld och Modiglianis 
måleri. Mannen bakom 
detta projekt är konstnären 
och maskmakaren Torbjörn 
Alström, med djupgående 
erfarenhet av ämnet från 
både scen- och bildkonst-
området. 

”Det Andra Ansiktet” 
kommer att visas för elever 
i Ale kommun under skoltid 
i början av veckorna 16-20. 
Övrig tid är allmänheten 
välkommen. Därefter fort-
sätter utställningen sin turné 
i Västra Götaland.

I första hand är det klass 
8 som kommer att delta i 
workshops. De kommer 
under ledning av västarvets 
pedagog Anna Sjölander 
tillverka sina egna masker 
av skrotmaterial såsom 
metall- och plastburkar, ägg-
kartonger, pinnar, korkar, 
kassettband, knappar med 
mera. En del av maskerna 
som tillverkas i workshopen 
kommer att kunna beskådas 
under utställningen. 

Utställningen med dess 
workshops har blivit en stor 
succé där den tidigare har 
visats, bland annat i Troll-
hättan, Tibro, Vara, Herr-
ljunga och Backa. Det går att 
följa utställningen på Face-
book/Det andra ansiktet.

Samtidigt med maskut-
ställningen blir det vernis-
sage på Repslagarmuseets 
årliga teckningstävling för 
kommunens grundsko-
lor. Teckningstävlingen 
kom ursprungligen till för 
att hedra vår mest kände 
konstnär i kommunen Ivar 
Arosenius och otaliga är de 
härliga bilder på Lillan och 
katter med mera som Ales 
duktiga elever har tecknat 
under årens lopp.

Denna gång är dock upp-
giften lite annorlunda med 
temat ”Det Andra Ansiktet”. 

Vi får se prov på ett fler-
tal teckningar där barnen 
har försökt måla sina olika 
ansikten, sina olika jag. 
Någon har målat den sida 
man skäms för, andra den 
sida man är stolt över eller 
den sida av sig själv man 
skulle vilja vara men inte är 
eller förmår att vara. Vi får 
se bilder av mobbing med 
mera. Barnen har målat det 
som är svårt, men också 
sådant som gör livet värt att 
leva. 

Ett spektrum av känslor 
målade i många olika kulö-
rer. Teckningarna hänger på 
museet fram till söndagen 
den 28 april då vinnaren av 
tävlingen högtidligen pre-
senteras. Det går att rösta på 
sin favoritteckning till och 
med torsdag den 25 april.

Förutom äran och ett 
fint diplom får vinnaren 
1 000 kronor till sin klass, 
pengar som kan bli ett fint 
bidrag till en avslutningsfest 
eller vårutflykt. Samtidigt 
som man tittar på den fina 
maskutställningen kan man 
passa på att rösta på sin 
favorit.

❐❐❐

Söndagen den 14 april är det 
vernissage för utställningen 
”Det Andra Ansiktet” på 
Repslagarmuseet i Älv-
ängen.

– Och teckningstävling för skolelever
Maskutställning på Repslagarmuseet

ÄLVÄNGEN. Nu är det 
dags för Ales egen 
underhållningsorkester, 
Larmet, att hälsa våren 
välkommen med glada 
melodier. 

Melodier vi minns är 
temat för vårkonserten 
i Smyrnakyrkan sönda-
gen den 21 april.

– Vi har gjort en 
djupdykning i vårt 
digra notbibliotek och 
plockat fram ett antal 
både gamla och nya ör-
hängen, säger dirigent 
Göran Mårtensson.

Vem minns inte ”Memory” 
med Elaine Page eller Frank 
Sinatras version av ”New 
York, New York”? Dessa och 
många andra kända melo-
dier kommer att framföras 
på vårkonserten, söndagen 
den 21 april i Smyrnakyrkan. 
På scenen står blåsorkestern 
Larmet tillsammans med 
kören Lerum Vocalis.

– Vi har i flera år haft 
förmånen att samarbeta 
med den skönsjungande 
Lerumskören, berättar 
Göran Mårtensson.

Larmet spelar, som de 
flesta blåsorkestrar, all slags 
musik, men har under sin 
snart 40-åriga historia spe-
cialiserat sig på underhåll-
ningsmusik med tonvikt på 
jazz.

– Bredden i vår repertoar 
är påtaglig. Vi är inte låsta 
till en viss genre. Tonvikten 
ligger på underhållningsmu-

sik, betonar Göran Mårtens-
son.

Larmet består numera av 
ett femtontal spelglada musi-
kanter. Det finns emellertid 
plats för fler blåsmusiker och 
slagverkare.

– Definitivt! En fullvuxen 
blåsorkester brukar ha 45-50 
medlemmar. Vi siktar väl inte 
riktigt dit, men självklart väl-
komnar vi fler instrument, 
säger Göran Mårtensson.

– Vårkonsert med Larmet 
och Lerum Vocalis

Melodier man minns

Dirigent Göran Mårtensson.

Tillsammans med Lerum Vocalis bjuder blåsorkestern Larmet (bilden) på vårkonsert i Smyrnakyrkan söndagen den 21 april.

– Intresserade får gärna 
prata med någon orkester-
medlem i pausen vid vårkon-
serten eller ta kontakt med 
mig vid lämpligt tillfälle.

Vad gör Smyrnakyrkan 
till en bra konsertlokal?

– Den ligger centralt, det 
är lätt för aleborna att ta 
sig dit. Dessutom är loka-

len relativt stor och just 
för soundets skull så är det 
väldigt bra, avslutar Göran 
Mårtensson.

JONAS ANDERSSON

Trivselstund i Starrkärrs bygdegård med 

Ewert Ljusberg
Programvärd: Lennart Thorstensson

Entré 100:- betalas på plats
 

Välkomna!

Söndag 7 april kl 15 - 16.30

Sång, musik och vitsar

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 7

DYGNET RUNT

TRYGGHET  •  OMSORG  •  KOMPETENS 
Med anor från 1932

Predikoturer
Surte missionskyrka
Onsd 3/4 kl 15, Onsdags-
träff för daglediga. Anne 
Marie och Martin Öhrn; 
Vårt Schweiz. Onsd 3/4 kl 
21, Innebandy i Surtesko-
lan. Välkommen att vara 
med! Sönd 7/4 kl 11, Guds-
tjänst. Per Kjellberg. Enkelt 
fi ka. Planering av Vårmark-
nad. Månd 8/4 kl 19, Musik-
kåren, Lerum Surte Symp-
honic Band, övar. Onsd 10/4 
kl 18:30, Tonår; Spelkväll. 
Onsd 10/4 kl 19, Ekumenisk 
bön i Pingstkyrkan, Bohus. 
Onsd 10/4 kl 21, Inneban-
dy i Surteskolan. Välkom-
men att vara med! Boka in 
församlingens Vårmarknad, 
lörd 13/4 kl 10-14, Det blir 
lotterier, loppis/second hand 
och servering med våffl or 
och annat. Sena ändringar i 
detta program kan inträffa.
www.surtemissionskyrka.se 
är alltid uppdaterad.

Fuxerna-Åsbräcka
församling
Sönd kl 10, Högmäs-
sa, Nordblom. Tisd kl 09, 
Mässa i församlingshem-
met, Isacson. Onsd kl 18.30, 
Mässa, Nordblom.

Åsbräcka kyrka
Sönd kl 18, Mässa, Nord-
blom.

Guntorps missionskyrka
Onsd 3/4 kl 18.30, Spå-
rarScout & UpptäckarS-
cout. Torsd-Fred 4-5 april  
KyrkLan i Smyrnakyrkan. 
Sönd 7/4 kl 16, Gudstjänst 
Lars Gunther talar , Philip 
Larsson sjunger. Hälsning 
Från Påskfestivalen. Natt-
vard. Onsd 10/4 kl 18.30, 
Tonår & ÄventyrarScout.

Smyrnaförsamlingen i Älv-
ängen
Tisd 2/4 kl 8-9, Bön. Onsd 
3/4 kl 18-19, Bön. Kl 19, 
Smyrnakören övar. Torsd 
4/4 kl 11.30-13.00, Sopp-
lunch. Kl 18.15, Hobby (7-
12år) - Filmkväll. Kyrk-
LAN torsd-fred. Fred 5/4 
kl 19.30, Greenhouse (åk 7 
och uppåt). Kl 20.30, Effect 
- Öppet hus & Café för ung-
domar. Lörd 6/4 kl 10-13, 
Second Hand & Café. Kl 11, 
Caminul Felix från barnbyar 
i Rumänien sjunger och be-
rättar i Second Hand caféet. 
Sönd 7/4 kl 11, Gudstjänst, 

Marie Nordvall, sång och 
musik av "Projektkören". 
Nattvard. Äventyret (3-12 
år). Kyrkkaffe. Kl 12.30, 
"Barnfamiljen i församling-
en" - Samling för barnfamil-
jer med lunch, samtal och 
go gemenskap. Anmälan se-
nast 31/3 till Marie Nord-
vall, 0706-647375. Tisd 9/4 
kl 8-9, Bön. Kl 14, Bibel-
samtalsgruppen.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 7/4 kl 10, 
Gudstjänst Broman, kyrk-
kaffe. Onsd 10/4 kl 10, Stor-
café. Hålanda sönd 7/4 kl 
12, Mässa Broman. S:t Peder 
sönd 7/4 kl 17, Mässa Bro-
man. Tisd 9/4 kl 18, Mässa 
med fördjupningskväll. Ale-
Skövde sönd 7/4, se övriga. 
Tunge sönd 7/4, se övriga.

Nödinge församling
Torsd 4/4 kl 18, Nödinge 
kyrka Mässa R Bäck. 7/4 2:a 
i Påsktiden kl 11, Surte kyr-
ka Mässa R Bäck. Kl 17, Nö-
dinge kyrka Lovsångsmässa 
R Bäck. Månd 8/4 kl 18.30, 
Nödinge församlingshem 
Mässa H Hultén. Tisd 9/4 
kl 14, Nödinge Servicehus 
Gudstjänst R Bäck.

Starrkärr-Kilanda
församling
Tisd 2/4 Nols kyrka kl 
18.30, Rådslag, Vi samtalar 
om aktualiteter i Nol/Ala-
fors. Alla välkomna! Torsd 
4/4 Nols kyrka kl 18.30, 
Veckomässa, Nordblom. 
Sönd 7/4 Starrkärrs kyrka kl 
11, Mässa, Nordblom. Älv-
ängens kyrka kl 11, Mäss-
sa. Nols kyrka kl 17, För-
bönsgudstjänst, Nordblom. 
Månd 8/4 Starrkärrs försam-
lingshem kl 18.30, Friskvård 
för själen. Vad har du i pick-
nickkorgen? Råd och tips 
från Kristin Arhage dietist 
i Ale kommun. Smakprov! 
Kostnad 40:-.

Elimförsamlingen i Alafors
Torsd 4/4 kl 18, Bön och 
samtal, Ohlins. Sönd 7/4 kl 
11, Gudstjänst, Ohlins.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

TRE AV FYRA BARN  
ÖVERLEVER CANCER

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0   

Tel 020-902090

Taimi Määttä, Surte har 
avlidit. Född 1929 och efter-
lämnar maken Kaarlo samt 
sonen Keijo som närmast 
sörjande.

Carola Lindegren, Skepp-
landa har avlidit. Född 1944 
och efterlämnar maken Jan 
samt söner med familjer som 
närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
John Andersson. I Skepp-
landa kyrka hölls onsdagen 
27 mars begravningsguds-
tjänst för John Andersson, 
Hålan. Offi ciant var kom-
minister Bengt Broman.

Taimi Määttä. I Surte 
kapell hölls torsdagen 28 
mars begravningsgudstjänst 
för Taimi Määttä, Surte. Of-
fi ciant var kyrkoherde Harry 
Hultén.

Döda

Min älskade Maka
Vår kära Mor, Svärmor

och Farmor

Bärly Carola
Lindegren

f. Backfolk

* 14/10 1944

har idag stilla insomnat
och lämnat oss, släkt
och vänner i sorg och

saknad.

Skepplanda
26/3 2013

JAN
TORBJÖRN och

ANNIKA
Robin Marcus Julia

DANIEL och ANGELICA
Johanna Adam
Hugo Moa Alva

MATTIAS
 
Låt oss minnas de 

soliga dagar 

då sorg och smärta oss 

fjärran var 

Låt oss minnas de 

glädjedagar 

då vi alla tillsammans 

var 

 Herren är min herde

mig skall intet fattas

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 26

april kl.11.00 i
Skepplanda kyrka. Efter

akten inbjudes till
minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå,

tel. 0303-33 33 99 senast
tisdagen 23 april. Lika

välkommet som
blommor är en gåva till
BRIS, tel.08-598 888 00.

En av den kommande 
helgens texter handlar 
om att hämta en lärdom 

från krukmakarens drejskiva. 
Profeten Jeremia blir ombedd 
att gå ner till krukmakarverk-
staden. Där kommer Gud att 
tala till honom. Sagt och gjort.
Han står en stund och ser 
på, när krukmakaren arbe-
tar, hur han tar en klump lera 
och lägger på drejskivan. Han 
lägger den på mitten och så 
börjar den snurra. Han har 
redan förberett leran så att 
den är lagom mjuk. Undan för 
undan växer det fram ett fint 
lerkärl i hans händer.

Krukmakaren är en erfaren 
mästare som får fram olika 
sorters kärl av den grå leran. 
Det blir utsökt vackra former 
och konstruktioner. Men så 
händer detta, att ett kärl ibland 
misslyckas och går sönder. Ja, 
t o m för en erfaren mästare 
blir det så.
Då står det så underbart: Då 
gjorde han om det till ett nytt 
kärl, så som han ville ha det.
Detta är en viktig lärdom för 
oss: Mästaren kastar inte bort 
lerklumpen och säger att den 
är värdelös. Nej, han är rädd 
om leran. Han har ju arbetat 
med den och förberett den till 
att bli något fint.
Och nu kommer Herrens 
ord till Jeremia. Gud börjar 
tala. Han säger: Skulle inte 
jag kunna göra med er, Isra-
els folk, så som denne krukma-
kare gör? Som leran i krukma-
karens händer, så är ni i mina 
händer, Israels folk.
Vi vet att den här berättel-
sen, den tilldrog sig ungefär 
600 f Kr. Vi vet också att det 
här budskapet från början är 
riktat till Israels folk. Och Isra-
els folk har varit på Guds drej-
skiva i lång tid. Ibland har det 

kärlet gått sönder. Men Gud 
har inte förkastat sitt folk. Han 
har börjat om igen. Och han 
arbetar fortfarande med sitt 
folk. Men under tiden som 
han gör det, så har bollen gått 
vidare.
Gud har många drejskivor och 
många lerklumpar, som han 
arbetar med. Och vi får alla 
vara med och formas av hans 
händer. Var och en som vill får 
bli ett stycke lera som Gud ar-
betar med. Han håller på och 
formar den till ett underbart 
kärl. En annan profet, Jesaja, 
säger: Men du, Herre, är vår 
Fader. Vi är leran och du har 
format oss, vi är alla ett verk av 
din hand.
Det är en mycket stor förmån, 
att vi får räkna med Guds 
omsorg om oss var och en. 
Gud har skapat oss var och 
en med oerhört höga avsikter. 
Han vill bara det allra bästa 
med våra liv. Men om det 
ibland blir fel, om vi misslyck-
as och det inte blir som varken 
Gud eller vi har tänkt oss, låt 
oss då inte se oss tillbaka och 
fastna i grämelse och sorg eller 
bitterhet. Nej, låt oss då fästa 
blicken på den store Krukma-
karen i stället. Låt oss möta 
hans blick och höra hur han 
säger: Glöm det som förut var, 
tänk inte på det förgångna. Nu 
gör jag något nytt. Det spirar 
redan, märker ni det inte?   
Så formar Gud ett nytt kärl 
av det som blev misslyckat. Ja, 
han kan t o m ta de gamla bi-
tarna och skärvorna och göra 
ett konstverk av alltsammans. 
Det kan Gud göra, för han är 
MÄSTAREN med stort M. 
Läs gärna berättelsen i Jere-
mia 18:1-6.

Bengt Broman
Präst i Skepplanda-Hålanda 

församling

Betraktelse

Drejskivans lärdom
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.
tel. 0736-47 85 01 Stefan

Bilar köpes! Från 500-50000kr. 
Allt av intres. äv def, husvagn. 
Hämtas kont.
tel. 0737-61 44 78
el. 0737-42 90 92

Höskrinda, hövagn till traktor 
köpes i närheten av Skepplanda.
tel. 0706-62 24 86

SÄLJES

Ved säljes. Björk och blandved. 
Event. transport kan ordnas.
tel. 0706-61 05 49

Ö HYRA

Hus gärna lantligt läge i norra 
Ale av skötsam trädgårdsintres-
serad man.
tel. 0706-29 56 97

ÖVRIGT

Shettisen Trolle längtar efter 
en liten människa som vill gosa 
och borsta och ta en ridtur eller 
körtur då och då. Vuxen med 
hästvana som är med är en för-
utsättning. Trolle finns i Hältorp, 
Alafors.
tel. 0707-56 78 43

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

Massage klassisk
tel. 0702-15 63 29

Marias hemtjänst
Hemstäd, Fönsterputs, 
Flyttstäd och förekommande, 
sysslor i hemmet. Utför även 
företagsstädning. RUT tar halva 
kostnaden. F-skatt finns. 
Ring Maria
tel. 0736-67 30 17

Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till:
Alekuriren, Göteborgsv 94

446 33 Älvängen
senast torsdag kl 12, veckan innan publicering.

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.

tjänstertjännnssstttteeeerrrrrrr

Vem känner du 
   som snart fyller?

Stort tack till Conny och 
Anneli på Ale Bilservice för 
god hjälp med fordonen.

Nöjd kund i Marka

Veckans ros 
En stor ros till Ingemar i 
Båstorp som alltid ställer 
upp när det behövs som 
mest. Tusen tack från

Lars-Lennart i Starrkärr

Tack

Grattis
Alexander Wahlström
på din 8-årsdag den 9 april

Många kramar från
Mamma, Pappa och Alicia, 

Mormor & Morfar

Grattis
Celia

Vårat charmtroll
som fyller 3 år den 3 april
Många kramar & pussar

från Farmor & Farfar

Grattis på 7-årsdagen
Jakob

önskar Mormor & Morfar

Grattis
Agnes fyller 4 år 6 april
Ella fyller 6 år 8 april
Många grattiskramar

önskar Farmor, Fredrik & 
Angelica, Harry & Vally,

Elvy & Harry

Grattis
Olivia

i Bohus som
fyller 4 år den 6 april
Många kramar från

Farmor & Farfar

Den 6 april fyller vår lilla 
Alice 3 år.

Grattis på födelsedagen 
önskar Mamma Pappa

och lillebror Ville

P-O 50 år 9/4
Grattis önskar

Anneli, Mamma & Pappa, 
Anders & Carolin, Wilma & 
Ludvig, Jerker & Annelie, 
Tim & Adam, Marcus & 
Lina, Sigge & Sam, Oscar

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Ejvind Jepsen

Födda 

Filippa fick en lillebror!
25/9-2012 föddes

Sebastian
Stolta föräldrar

Camilla Hjärtinge
Alex Olsson
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.
tel. 0736-47 85 01 Stefan

Bilar köpes! Från 500-50000kr. 
Allt av intres. äv def, husvagn. 
Hämtas kont.
tel. 0737-61 44 78
el. 0737-42 90 92

Höskrinda, hövagn till traktor 
köpes i närheten av Skepplanda.
tel. 0706-62 24 86

SÄLJES

Ved säljes. Björk och blandved. 
Event. transport kan ordnas.
tel. 0706-61 05 49

Ö HYRA

Hus gärna lantligt läge i norra 
Ale av skötsam trädgårdsintres-
serad man.
tel. 0706-29 56 97

ÖVRIGT

Shettisen Trolle längtar efter 
en liten människa som vill gosa 
och borsta och ta en ridtur eller 
körtur då och då. Vuxen med 
hästvana som är med är en för-
utsättning. Trolle finns i Hältorp, 
Alafors.
tel. 0707-56 78 43

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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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

Massage klassisk
tel. 0702-15 63 29

Marias hemtjänst
Hemstäd, Fönsterputs, 
Flyttstäd och förekommande, 
sysslor i hemmet. Utför även 
företagsstädning. RUT tar halva 
kostnaden. F-skatt finns. 
Ring Maria
tel. 0736-67 30 17

Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till:
Alekuriren, Göteborgsv 94

446 33 Älvängen
senast torsdag kl 12, veckan innan publicering.

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.
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Anneli på Ale Bilservice för 
god hjälp med fordonen.
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Veckans ros 
En stor ros till Ingemar i 
Båstorp som alltid ställer 
upp när det behövs som 
mest. Tusen tack från

Lars-Lennart i Starrkärr
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Grattis
Alexander Wahlström
på din 8-årsdag den 9 april

Många kramar från
Mamma, Pappa och Alicia, 

Mormor & Morfar

Grattis
Celia

Vårat charmtroll
som fyller 3 år den 3 april
Många kramar & pussar

från Farmor & Farfar

Grattis på 7-årsdagen
Jakob

önskar Mormor & Morfar
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Agnes fyller 4 år 6 april
Ella fyller 6 år 8 april
Många grattiskramar

önskar Farmor, Fredrik & 
Angelica, Harry & Vally,

Elvy & Harry

Grattis
Olivia

i Bohus som
fyller 4 år den 6 april
Många kramar från

Farmor & Farfar

Den 6 april fyller vår lilla 
Alice 3 år.

Grattis på födelsedagen 
önskar Mamma Pappa

och lillebror Ville

P-O 50 år 9/4
Grattis önskar

Anneli, Mamma & Pappa, 
Anders & Carolin, Wilma & 
Ludvig, Jerker & Annelie, 
Tim & Adam, Marcus & 
Lina, Sigge & Sam, Oscar

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Ejvind Jepsen

Födda 

Filippa fick en lillebror!
25/9-2012 föddes

Sebastian
Stolta föräldrar

Camilla Hjärtinge
Alex Olsson
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

3 4 1 6 9 5
6 8 5 3 1

5 3

5 2 6 1
7 6 4 8

1 6 4 7

9 8 7
4 9 2

5 4 3 8

9
7 1 8 5

9 2 7 3

2 1 4
2 1 3
5 7 4 1 8

4 6
4 2 3
1 8 7 3 6

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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PT SMALLGROUP

Tillsammans med våra personliga tränings- 
rådgivare sätter vi upp realistiska mål och 
tränar i smågrupper om 4-8 personer.

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

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

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

1995KR

EN TUFFARE UTMANING

PT PRO  8-10 pers

2 DAGAR/VECKA UNDER 8 VECKOR

995KR

PT START  8-10 pers

KOM-IGÅNG-PAKET
1 DAG/VECKA UNDER 8 VECKOR
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HITTA DIN SPORTLIFEKLUBB PÅ WWW.SPORTLIFE.SE  |  ALLA MÄNNISKOR, ALLA ÅLDRAR  |  VARMT VÄLKOMNA

TRÄNA 
TILLSAMMANS
MED DITT BARN 
TRÄNA MED DITT BARN 11-14 år

199KR

INGEN BINDNINGSTID!

PT FAMILY

KÖP 1 PT-TIMMA GÅ 2 FÖR 1
För mer info kontakta receptionen.

VI HAR EN PT FÖR DIG!

BOKA REDAN IDAG!


