
Tillbaka i bandyallsvenskan.

Surte tillbaka 
i allsvenskan
BOHUS. Surte BK är 
tillbaka i bandyall-
svenskan. I fredags 
tackade klubben ja 
till bandyförbundets 
förfrågan.
Klassiska Falu BS tvingades i konkurs 
och Svenska bandyförbundet fi ck 
leta ersättare. Erbjudandet gick till 
Surte BK som hade överlägset bäst 
snittpoäng i division 1. Läs sid 19

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Älvängen

Nr 14  |  vecka 15  |  2013  |  År 18  |  100% täckning  |

www.axums.se

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

Invite stekpanna
28 cm

Invite ugnsform
30 x 22 cm

199:- 149:-

– det självklara valet!
Bygg- och anläggningsprogrammet

Vi har det största kontaktnätet med över 100 byggföretag i regionen  
– vi ordnar din praktikplats! 

Vi finns på Lindholmen, endast 8 minuter från centralen med direktbuss.

NATURLIGARE 
GODIS!

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla dagar 7-23

Gäller v 15

Exotic Snack 

990/hg
Ord. pris 135:-/kg

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

Fredag
12 april

Knallarna 
kommer!

  

Lödöse 0520-66 00 10
Ĺ ORÉAL ELVITAL

Gäller t o m 14/4-13

Shampoo
400 ml, big size

222222222229999999999999900000
/st

555555555000000000:::::::::-----2 st

Lördagsöppet 
varje vecka!
Telefonen är öppen för 

tidsbeställning lördagar kl 9-14

Öppet 6 dagar 
i veckan!

De sopar rent!

Lokaltidningen har träffat männen som utgör ett av Ale 
kommuns säkraste vårtecken, de som sopar bort vinter-
gruset från våra vägar. 

Läs sid 10

Tobias Enström.
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Vårens ortsutveck-
lingsmöten har in-
letts. Bohus, Alvhem 

och Älvängen var först ut. 
Det fanns två gemensamma 
nämnare, ungdomar och 
kollektivtrafi k. Med tanke 
på den stora trafi komlägg-
ningen som skedde den 
9 december förra året, då 
Alependeln togs i bruk så 
borde Västtrafi ks medver-
kan på ortsmötena ha varit 
närmast självklar. I Älvängen 
var trafi kchef Mikael Ols-
son på plats och jag tror 
han fi ck med sig en hel 
del att tänka på. Matar-
bussarna till pendeltåget 
fungerar inte som planerat 
och allra värst har det varit 
för alvhemsborna, men där 
för kommunledningen själv 
ta emot kritiken. Börjar du 
klockan sju på morgonen i 
Göteborg är det inte längre 
möjligt att nyttja kollektiv-
trafi ken. Det går inte att ta 
sig i tid till varken Älvängen 
eller Lödöse södra, utan att 
använda egen bil och det 
var väl knappast tanken med 
tågtrafi ken?

I Älvängen finns det en 
kraftig kritik från boende 
i Maden-, Olofpersgår-
den- och Tolleredsområdet. 
Matarbussarna går glest 
och är inte alltid anpassad 
efter tågen. Räddningen 
stavas elbuss, men när denna 
kommer på tal blir det 
mest frågetecken. Ingen vet 

när den kommer, var den 
kommer att stanna, vilka 
sträckor den ska köra eller 
hur ofta den kommer att gå. 
Det må vara sant, men har 
man sagt A är det inte kon-
stigt att potentiella resenärer 
börjar ställa frågor om både 
B och C...

En annan reflektion är 
huruvida tonårsföräldrar 
i Bohus verkligen hade 
informerats om att det 
rådde ett ungdomstema på 
ortsutvecklingsmötet? Det 
är synd att de som behöver 
informationen bäst ofta 
saknas i lokalen. Jag tror att 
presidierna måste bli bättre 
på att använda skolan och 
föreningslivet för att nå fram 
till rätt målgrupper.

Förutom rapporter från 
vårens första ortsutveck-
lingsmöten kan ni också läsa 
om hjältar som påverkar vår 
vardag mer än vi tror. 
Plötsligt märker vi bara 
att allt besvärande grus 
är borta från vägar och 
gångbanor. Vi blir lika 
glatt överraskade varje 
år, men vilka är dem som 
gör rent hus? Lokaltid-
ningen har träffat dem.

Dessutom berättar vi 
den glädjande nyheten 
att Surte BK återigen 
har blivit en allsvensk 
bandyklubb. När anrika 
Falu BS 
begärdes i 

konkurs uppstod en tom 
plats i allsvenskan. Frågan 
gick till sist till Surte BK, 
men Svenska bandyförbun-
det fick verkligen tänka till 
för att veta vem som egent-
ligen hade rätt att begära 
uppflyttning. Det saknades 
prejudikat. Bandyförbundet 
kom fram till att frågan först 
skulle gå till den klubb som 
var närmast att kvalificera 
sig från division 1. Plötsligt 
fick Surte nytta av sina 17 
förlustfria matcher... Retro-
aktiv rättvisa. Någon påstod 
att det aldrig hade hänt 
tidigare att ett lag vunnit 
samtliga matcher utom den 
sista och därmed missat 
chansen att avancera. Det 
var nog sant, för nu blev 
det ju faktiskt avancemang 
för Surte BK trots att laget 
förlorade den sista matchen 
mot Otterbäcken – och det 
efterföljande kvalet!

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Retroaktiv rättvisa

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, 15 600 
ex, samtliga hushåll och företag i Ale. 

Storupplaga i hela Lilla Edet kommun, 
sista veckan varje månad, 19 800 ex. 
Tidningen produceras av Alekuriren AB.

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

Tryck 
Bold Printing Borås 2013.
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

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

TYGLADAN
VÅRENS NYHETER 
- FÄRDIGSYTT & METERVARA

MARKIS 95:-/m

VAXDUK
30:-/m

600m² gardintyg, modetyg,  
inredning & kläder

30:-/m
BALKLÄNNINGSTYGER  
Polyestersatin & Organza

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

av däck till bra priser.
Michelin, Kumho, Kormoran

Däck • Batterier • Reservdelar

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

Samarbete med TH Petersson AB
031-40 73 00

ALE & TORSL ANDA

Ale Torg 10, Nödinge. 0303-229433

BARNSKOR 
Köp 3 
betala 

för 2
Gäller på ordinarie prisBROMSEXPERTEN

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?

Kulturföreningen 
Svanen i Surte

Dagordning: Sedvanliga 
årsmötesförhandlingar.

Varmt välkomna Styrelsen

Måndag 15 april 
kl 19.00 

i Surte Glasbruksmuseum

ÅRSMÖTE

PRO Surte-Bohus
Inbjuder till:

Kvartalsmöte
Torsdagen den 18 mars

 kl 15.00
I Bohus servicehus

Program:
Sedvanliga mötesförhandlingar
Kaffe med dopp, underhållning

Varmt Välkomna!

SURTE-BOHUS

RÄTTELSE
Vårens Friskvårdsträff i  

Medborgarhuset, A-salen, Ledet 
Skall vara torsdagen den 11 april 

kl. 15.00

PRO Ale Norra

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA
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ÄLVÄNGEN. Alependeln 
må vara en succé, men 
resan till och från sta-
tionen irriterar.

Likaså fi nns det 
en stor oro för att 
vänthallen i Älvängen 
förblir ett tillhåll för 
ungdomar.

– Att gå från buss till 
tåg är en stor trafi k-
omläggning med en del 
barnsjukdomar, men 
vi är medvetna om 
problemen och jobbar 
med dem, säger Mikael 
Olsson, trafi kchef på 
Västtrafi k.

Som väntat upptog kollektiv-
trafiken mycket tid på orts-
mötet i Älvängen. Mikael 
Olsson, uppväxt i Skepplanda 
men numera utflyttad, gäs-
tade Aroseniusskolan och 
gjorde sitt bästa för att reda 
ut begreppen. Att matarbus-
sarna till och från vänthallen 
inte alltid är i harmoni med 
tågen är ett återkommande 

bekymmer. Boende i södra 
Älvängen som tidigare hade 
en stor tillgång av express-
bussar från vårdcentralen får 
numera vänta på de få bussar 
som matar resenärer till pen-
deltåget. Räddningen förvän-
tas bli ett unikt elbussprojekt 
som Ale kommun själva är 
motorn i.

– Tanken är att elbussen 
ska gå mellan Madenområdet 
och pendeltågstationen i Älv-
ängen. Tyvärr har det uppstått 
problem med drivlinan varför 
vi tror att premiärturen dröjer 
till augusti. Vi får hålla ut, 
men vi för en ständig dialog 
med Västtrafik om matarbus-
sarna som många har uttryckt 
sitt missnöje med, säger kom-
munalråd Mikael Berglund 
(M).

Att vänthallen har blivit 
ett oroligt tillhåll och att 
pendelstationerna i hela Ale 
utsätts för ständig skadegö-
relse kommer inte accepte-
ras. Västtrafik, Ale kommun, 
Securitas och polisen har 
träffats och ett antal åtgärder 
diskuteras.

– Kameraövervakning har 
vi fått tillstånd till och utrust-
ningen installeras inom kort. 
Det som gör oss mest förtviv-
lade är sabotaget mot hissarna. 
Det finns faktiskt människor 
som är beroende av dessa och 
som riskerar att bli strandsatta 
om dessa inte fungerar, menar 

Mikael Olsson.
Samhällsbyggnadsnämn-

dens ordförande, Jan A 
Pressfeldt (AD), fanns på 
plats för att berätta om den 
planerade byggnationen i 
Älvängen. 50 nya bostadsrät-
ter på det gamla busstorget, 
ett 40-tal nya lägenheter i ett 
trygghetsboende längs Äng-
gatan i Alebyggens regi, ett 
30-tal nya lägenheter i två 
flyglar bakom gula villan i 
norra Älvängen och 216 nya 
boende i sex flerfamiljshus på 
Kronogården. Det fanns lite 
att berätta om.

Åhörarna ville veta mer 
om det planerade trygghets-
boendet centralt i Älvängen. 
Kommer ett gift par få fort-
sätta bo ihop?

– I Ale har vi aldrig sepa-
rerat ett par, så vitt jag vet, vi 
har alltid hittat lösningar och 
det tänker vi fortsätta göra, 
svarade Mikael Berglund 
bestämt.

Det fanns också kritik mot 
att hastigheten på Göteborgs-
vägen genom centrum är 
alltför hög. Den miljöpriori-

terade sträckan skulle auto-
matiskt innebära sänkt fart, så 
har det inte blivit.

– Det är ett stort bekym-
mer och vi är inte alls nöjda. 
Frågan kommer vi från Ale 
kommun att lyfta med Tra-
fikverket. Vi får se vad de kan 
hitta på, säger Jan A Press-
feldt.

Torbjörn Andersson, 
verksamhetschef Teknik i 
sektor samhällsbyggnad, 
informerade om önskemå-
len som har funnits kring att 
smycka ut rondellerna.

– Numera har vi 19 ron-
deller i Ale kommun, men 
bara tre är kommunala. Vi 
vill gärna ha en gemensam 
utsmyckning och det ser kon-
stigt ut om bara tre lyfts fram. 
Trafikverket är nämligen väl-
digt restriktiva till utsmyck-
ning.

Thomas Berggren från 
Vakna gav sin syn på ung-
domssituationen i Ale i all-
mänhet och Älvängen i syn-
nerhet.

– Det är klart att jag som 

drogförebyggare blir bekym-
rad när ungdomar väljer 
droger istället för alla de 
positiva verksamheter som 
erbjuds. Nu har fullmäktige 
satsat ytterligare 500 000 kr 
på särskilda insatser och vi 
kommer att använda dessa 
klokt. Som vi har hört här 
idag är resecentrum ett pro-
blem, det ska vi försöka råda 
bot på, men vi kommer fram-
för allt att försöka få ungdo-
marna att byta fokus. Vi ska få 
dem att välja bättre saker och 
utan att de egentligen vet om 
det startar ett sådant arbete 
just nu, berättar Thomas 
Berggren som underströk att 
föräldraansvaret är viktigare 
än någonsin just nu.

– Innehållsrikt ortsmöte i Älvängen

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Mikael Olsson, trafi kchef Västtrafi k.

Jan A Pressfeldt (AD), 
samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande.

Mikael Berglund (M), kom-
munstyrelsens ordförande.

KAN MAN ”GOOGLA” DITT FÖRETAG?
Internet växer och är idag världens näst
största media, bara TV är större.

Vill man hitta något idag så ”googlar” man, 
telefonkatalogernas tid är sedan länge förbi.
Att alltid vara sökbar och att ge kunderna 
chansen till nödvändig information om ditt 
företag är ett måste.

Vi kan webben, låt oss hjälpa dig med din 
exponering på nätet.
Vi utformar en unik hemsida efter din verksamhet 
och får er att synas.

Intressant? Kom upp på en kopp kaffe! 
Alternativt slå våra webbutvecklare Adam eller 
Emil en signal så berättar dem mer och svarar 
gärna på dina frågor.

Du når Emil på 0303-333 736
och Adam på 0303-333 734.

Med vänliga hälsningar

Emil och Adam på Alekuriren
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I förra numret skrev 
vi om Josefine Johans-
son, 10 från Alafors som 
blivit antagen till Svenska 
balettskolan i Göteborg 
till hösten.

Tyvärr smög det sig in 
ett par faktafel. 

Sammanlagda antalet 
sökande till Göteborg var 
56 elever och inte 300 som 
det stod i artikeln. 300 var 
siffran för hela landet. 

Josefine är inte heller 
den första från Ale som 
kommit in på utbild-
ningen. 

Alekuriren ber om 
ursäkt för felen.

Rättelse!

EN DAG MED VÄSTTRAFIK

900 000 resor
375 000 resenärer
38 000 mil körs av fordonen
250 spårvagnar
1800 bussar
90 tåg
35 båtar

Alependeln, elbussar och droger
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Alla medlemmar är

välkomna!

Men det fi nns hopp. 
Våren skulle ju till 
exempel vara något 

nytt. Nja, all hundskit, som 
slöa hundägare låter ligga, 
är ju inget nytt. När nu snön 
smält bort så ligger skiten där 
i all sin bruna glans. För ett 
tag sedan blev jag likaså irri-
terad över alla cigarettfi mpar 
som kommit fram. Utanför 
min fastighet kunde jag för 
några dagar sedan räkna in 
14 st ! Varför just här. Kanske 
någon som tänder ciggen 
hemmavid och sedan rökat 
färdigt (kanske på väg till 
bussen) just utanför mitt. Det 
är ju bara att släppa fi mpen på 
gatan, kanske inget nytt det 

heller.
Nu har man börjat den 

årliga städningen av gator 
och vägar. Kanske en del läm-
ningar då försvinner. Hund-
skiten på gräsmattorna sprids 
väl ut som någon form av icke 
önskad gödning när gräsklip-
parna kommer igång igen. 
Tacksam att man slipper köra 
dessa maskiner.

Man kan ju undra vad 
hundägare och rökare har för 
självpåtagna rättigheter. Ta 
med er skiten hem !

I min förra “krönika” 
ondgjorde jag mig över en 
medlem/fastighetsägare 
som håller Vägföreningens 
styrelsen sysselsatt med sina 

skriverier. 
Han har inte 

slutat. Nu senast kom det 
en skrivelse, faktiskt bara 2 
A4-sidor denna gång, enligt 
uppgift. Nu är det förening-
ens hemsida som sågas jäms 
med gräset. Alltså inget nytt 
där heller.

Kanske kan det kommande 
ortsutvecklingsmötet den 16 
april i Bygdegården komma 
med något nytt ! Låt oss 
hoppas.

Om jag och Alekuriren 
orkar så kommer nästa “krö-
nika” att handla om alla slöa 
husägare.

Som avslutning, ett tack till 
“Skyltverket” (fast det kanske 
heter Trafikverket) för att ni 
fixade skyltningen till Skepp-
landa.

Inge Nytt

Du har varit dina parti-
kamraters ombud på 
den socialdemokra-

tiska partikongressen i Gö-
teborg några dygn och varit 
delaktig i framtagande av ditt 
partis nya ”Framtidskontrakt” 
som ni skall gå till val på nästa 
år. Säkerligen en spännande 
och intressant upplevelse 
och ett hedersuppdrag som 
du är väl lämpad till, socialt 
engagerad som du är.

Men: är det inte ett stort 
steg tillbaka ni tagit i det 
stora socialdemokratiska 
arbetarpartiet SAP när vän-
sterfalangen i ert parti, under 
hård ledning av LO, så tydligt 
präglat många av de viktiga 
framtidsfrågorna? Låt mig ta 
några exempel av era beslut 
som återgivits och kom-
menterats i massmedia, bland 
annat av Aftonbladets ledar-
skribent Lena Melin:

Tyrone: Ni är emot vin-
ster i välfärden, det ska bara 
vara ”non-profit-företag” 
som skall få lov att utföra 
vårdtjänster i den socialde-
mokratiska företagsvärden. 
Men vad händer när utövarna 
inte får avkastning (ränta) 
på det kapital som satts in i 
vården för investeringar i nya 

metoder och nya effektiva 
operationsutrustningar som 
de offentliga vårdcentralerna 
och sjukhusen idag inte 
mäktar med? Hur många nya 
kreativa vårdgivare får vi då? 
Och vad händer med de redan 
befintliga vårdcentraler och 
sjukhus som idag drivs av pri-
vata företag, oftast synnerli-
gen effektivt och som ger vård 
åt 100.000-tals människor i 
vårt land? Och varför ger ni 
er på den kvinnodominerade 
vården, som ger 10.000-tals 
kvinnor kvalificerade jobb 
i Sverige? Att ert tidigare 
mantra om ”feministiskt 
parti” har upphört förstår jag 
mycket väl! Men: ni är ju inte 
helt emot vinster i närings-
livet, eller ”profit” som era 
bokstavstrogna säger. Eller? 
För det tycks vara helt okej 
att bygga nya sjukhus, skolor, 
arenor, vägar, järnvägar, 
kraftverk av privata kunniga 
och kompetenta storföretag 
med stor kapitalbas (det fanns 
tidigare fackföreningsägda 
och även statliga men de blev 
snabbt bortkonkurrerade 
när deras monopol tvinga-
des upphöra!) Lite kuriosa: 
Byggjätten NCC, ett av dessa 
byggföretag, gjorde förra året 

en vinst på drygt 800 miljoner 
k! Och NCC Roads (som 
bygger och underhåller vägar) 
gjorde en vinst på 413 milj kr! 
Då hördes inga protester eller 
krav på ingripanden från vän-
sterhåll eftersom alla innerst 
inne vet att det bara är vinst-
givande företag med stort 
eget kapital (som kommer 
från gjorda vinster) som kan 
överleva. Jag ser med mycket 
större oro på det faktum att 
moderbolaget till det kvinno-
dominerade Care och Carema 
Sjukvård och Bemanning som 
driver sjukhus och vårdcen-
traler runt om i Sverige enligt 
senaste årsredovisningen 
redovisade en förlust om 230 
miljoner kr. 

Skolan
Och skolan, Tyrone! Vad har 
ni emot friskolorna? Är det 
för att de drivs rationellt eko-
nomiskt och oftast erbjuder 
en bättre pedagogik och som 
med sina resultat får de kom-
munala (offentligt) drivna 
skolorna i många fall att 
framstå som skräckexempel på 
dåligt ledarskap, dålig organi-
sation och misskötsel av eko-
nomi och resultatstyrning? 
Varför ge sig på ett system 

som fungerar ypperligt och 
som är ledande på många 
områden? Och ändå ger eko-
nomiskt överskott (”profit”)! 
Resultatstatistiken är oerhört 
talande. – Om LO får sin vilja 
igenom, det vill säga om (S) 
vinner valet nästa år så tvingas 
drygt 100.000 elever i den 
svenska grundskolan att byta 
till annan (oftast sämre) skola 
när deras friskola tvingas 
stänga.

Hemtjänsten
Och hemtjänsten, Tyrone! 
Varför är ni emot att den 
drivs av privata företag, 
oftast drivna av kvinnor? 
Förutom det praktiska, och 
självklara, att folk ska få välja 
vem som sköter och vårdar 
dem i deras hem så finns här 
en kuslig påminnelse om ett 
system som kollapsade 1989 
bakom Muren och taggtråd 
i det östra Europa. Nej, låt 
Vänsterpartiet ensamt behålla 
denna pinsamma koppling 
tillbaka i historien! Och 
varför, Tyrone, vill ni slopa 
avdragsrätten för hushållsnära 
tjänster (RUT-avdraget)? Vill 
ni att människor åter tvingas 
anlita svart arbetskraft när 
man av ålder och krämpor 

måste ha hjälp i hemmet? 
Och förresten, Tyrone: 

Restaurangmomsen vill ni 
höja till det dubbla. Okej, den 
sänkning som genomfördes 
av Alliansregeringen, trots era 
protester, kostade en hel del 
men den har redan helt klart 
skapat massor med nya jobb 
år unga människor, inte minst 
invandrare. Man kan nästan 
tala om succé! Varför ger ni er 
på ungdomar och invandrare 
och skapar ytterligare ung-
domsarbetslöshet??

Och du, Tyrone: Hur i 
hela fridens namn skall ni 
lyckas förmå arbetsgivarna att 
anställa oerfarna ungdomar 
under 26 år genom att för-
dubbla arbetsgivaravgifterna 
för dessa? Alternativet är ju 
att sänka lönerna men det vill 
ingen på den borgerliga sidan. 
Är det vad ni socialdemokra-
ter vill? Eller vill ni acceptera 
att ungdomsarbetslösheten 
biter sig fast ännu hårdare? 

Och hur har du det egent-
ligen med inställningen till 
företagsamheten, Tyrone? 
Röstade du emot alla stolliga 
förslag på (s)-kongressen, 
livligt påhejad av LO, mot 
privata alternativ och som 
kan komma att innebära den 

största nedläggningen av väl-
färdsverksamheter i Sverige 
någonsin? LO har skickligt 
fått det socialdemokratiska 
arbetarpartiet att åter sätta 
vinst och privat företagande i 
motsatsförhållande till välfärd 
och välstånd. Ett vinstförbud 
eliminerar helt enkelt det 
privata välfärdsföretagan-
det. Och kvar blir bara det 
offentligas välfärdsmonopol. 
Själv bytte jag till den privata 
ADINA-hälsan i Nol när 
jag för länge sedan trött-
nade på köerna och brist på 
kompetens hos de offentliga 
vårdcentralerna i Skepplanda 
och Älvängen och har ingen 
lust återgå när ni förbjuder 
de privata alternativen! Jag 
har dock hört att de blivit 
betydligt bättre, det har 
konkurrensen från de privata 
vårdgivarna tvingat fram! Och 
privat tandläkare, också skat-
tefinansierad, 
har jag alltid 
haft sedan jag 
slapp ur Folk-
tandvårdens 
käftar! 

Jan A. Pressfeldt
Aledemokraterna

Ännu inget nytt i Skepplanda

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 17 april 2013 har Lilla 
Edets kommunfullmäktige sammanträde 
i Stora Salongen, Kulturhuset Eden/ 
Folkets hus kl. 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a. föl-
jande ärenden:

Information om hur energianvändningen 
påverkar dig i ditt liv.

Bert Åkesson Maria Olegård
ordförande sekreterare

Sammanträdet är offentligt och dagord-
ning och handlingar finns att läsa på 
kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 10 april 
2013.

Välkommen hem, Tyrone Hansson (S)!

Den som vågar mest vinner!
Vi inleder kvällen med mat och mingel i den 
gamla herrgårdsbyggnaden, Refräng & Co 
är på plats och underhåller med sång och 
musik. Därefter bjuder vi på en fartfylld och 
engagerande föreläsning av Christer Olsson, 
som bland annat fick Stora Talarpriset 2010. 
Han kommer att prata om hur den som 
vågar mest vinner!

Slutligen kommer vi att dela ut priser till 
Årets företagare inom en rad kategorier.
 
Anmälan
Anmäl dig till Jannike Åhlgren, jannike.
ahlgren@ale.se, alternativt anmäl dig via 
den digitala inbjudan som går ut till vårt 
nyhetsbrevsregister. 

Anmälningsavgiften på 125:-/person betalas i samband med anmälan in på 
Företagarnas BG: 165-1934, uppge företagsnamn, samt namn på de personer 
som vill komma. Senast den 22/2 ska din avgift vara registrerad för att vi ska 
veta att du vill delta.

Programvärd: Företagarna i Ale & Ale kommun

Vid frågor kontakta Jannike Åhlgren, jannike.ahlgren@ale.se
eller Barbro Ericson, ericson.barbro@gmail.com

 www.ale.se

,

Hjärtligt välkomna till en inspirerande kväll!

Onsdagen den 24 april kl 18.30 - 21.30 
i Klädkällarens lokaler i Stora Viken

NÄRINGSLIVSKVÄLL I ALE
Är du företagare i Ale? Välkommen på
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Alla medlemmar är

välkomna!

Men det fi nns hopp. 
Våren skulle ju till 
exempel vara något 

nytt. Nja, all hundskit, som 
slöa hundägare låter ligga, 
är ju inget nytt. När nu snön 
smält bort så ligger skiten där 
i all sin bruna glans. För ett 
tag sedan blev jag likaså irri-
terad över alla cigarettfi mpar 
som kommit fram. Utanför 
min fastighet kunde jag för 
några dagar sedan räkna in 
14 st ! Varför just här. Kanske 
någon som tänder ciggen 
hemmavid och sedan rökat 
färdigt (kanske på väg till 
bussen) just utanför mitt. Det 
är ju bara att släppa fi mpen på 
gatan, kanske inget nytt det 

heller.
Nu har man börjat den 

årliga städningen av gator 
och vägar. Kanske en del läm-
ningar då försvinner. Hund-
skiten på gräsmattorna sprids 
väl ut som någon form av icke 
önskad gödning när gräsklip-
parna kommer igång igen. 
Tacksam att man slipper köra 
dessa maskiner.

Man kan ju undra vad 
hundägare och rökare har för 
självpåtagna rättigheter. Ta 
med er skiten hem !

I min förra “krönika” 
ondgjorde jag mig över en 
medlem/fastighetsägare 
som håller Vägföreningens 
styrelsen sysselsatt med sina 

skriverier. 
Han har inte 

slutat. Nu senast kom det 
en skrivelse, faktiskt bara 2 
A4-sidor denna gång, enligt 
uppgift. Nu är det förening-
ens hemsida som sågas jäms 
med gräset. Alltså inget nytt 
där heller.

Kanske kan det kommande 
ortsutvecklingsmötet den 16 
april i Bygdegården komma 
med något nytt ! Låt oss 
hoppas.

Om jag och Alekuriren 
orkar så kommer nästa “krö-
nika” att handla om alla slöa 
husägare.

Som avslutning, ett tack till 
“Skyltverket” (fast det kanske 
heter Trafikverket) för att ni 
fixade skyltningen till Skepp-
landa.

Inge Nytt

Du har varit dina parti-
kamraters ombud på 
den socialdemokra-

tiska partikongressen i Gö-
teborg några dygn och varit 
delaktig i framtagande av ditt 
partis nya ”Framtidskontrakt” 
som ni skall gå till val på nästa 
år. Säkerligen en spännande 
och intressant upplevelse 
och ett hedersuppdrag som 
du är väl lämpad till, socialt 
engagerad som du är.

Men: är det inte ett stort 
steg tillbaka ni tagit i det 
stora socialdemokratiska 
arbetarpartiet SAP när vän-
sterfalangen i ert parti, under 
hård ledning av LO, så tydligt 
präglat många av de viktiga 
framtidsfrågorna? Låt mig ta 
några exempel av era beslut 
som återgivits och kom-
menterats i massmedia, bland 
annat av Aftonbladets ledar-
skribent Lena Melin:

Tyrone: Ni är emot vin-
ster i välfärden, det ska bara 
vara ”non-profit-företag” 
som skall få lov att utföra 
vårdtjänster i den socialde-
mokratiska företagsvärden. 
Men vad händer när utövarna 
inte får avkastning (ränta) 
på det kapital som satts in i 
vården för investeringar i nya 

metoder och nya effektiva 
operationsutrustningar som 
de offentliga vårdcentralerna 
och sjukhusen idag inte 
mäktar med? Hur många nya 
kreativa vårdgivare får vi då? 
Och vad händer med de redan 
befintliga vårdcentraler och 
sjukhus som idag drivs av pri-
vata företag, oftast synnerli-
gen effektivt och som ger vård 
åt 100.000-tals människor i 
vårt land? Och varför ger ni 
er på den kvinnodominerade 
vården, som ger 10.000-tals 
kvinnor kvalificerade jobb 
i Sverige? Att ert tidigare 
mantra om ”feministiskt 
parti” har upphört förstår jag 
mycket väl! Men: ni är ju inte 
helt emot vinster i närings-
livet, eller ”profit” som era 
bokstavstrogna säger. Eller? 
För det tycks vara helt okej 
att bygga nya sjukhus, skolor, 
arenor, vägar, järnvägar, 
kraftverk av privata kunniga 
och kompetenta storföretag 
med stor kapitalbas (det fanns 
tidigare fackföreningsägda 
och även statliga men de blev 
snabbt bortkonkurrerade 
när deras monopol tvinga-
des upphöra!) Lite kuriosa: 
Byggjätten NCC, ett av dessa 
byggföretag, gjorde förra året 

en vinst på drygt 800 miljoner 
k! Och NCC Roads (som 
bygger och underhåller vägar) 
gjorde en vinst på 413 milj kr! 
Då hördes inga protester eller 
krav på ingripanden från vän-
sterhåll eftersom alla innerst 
inne vet att det bara är vinst-
givande företag med stort 
eget kapital (som kommer 
från gjorda vinster) som kan 
överleva. Jag ser med mycket 
större oro på det faktum att 
moderbolaget till det kvinno-
dominerade Care och Carema 
Sjukvård och Bemanning som 
driver sjukhus och vårdcen-
traler runt om i Sverige enligt 
senaste årsredovisningen 
redovisade en förlust om 230 
miljoner kr. 

Skolan
Och skolan, Tyrone! Vad har 
ni emot friskolorna? Är det 
för att de drivs rationellt eko-
nomiskt och oftast erbjuder 
en bättre pedagogik och som 
med sina resultat får de kom-
munala (offentligt) drivna 
skolorna i många fall att 
framstå som skräckexempel på 
dåligt ledarskap, dålig organi-
sation och misskötsel av eko-
nomi och resultatstyrning? 
Varför ge sig på ett system 

som fungerar ypperligt och 
som är ledande på många 
områden? Och ändå ger eko-
nomiskt överskott (”profit”)! 
Resultatstatistiken är oerhört 
talande. – Om LO får sin vilja 
igenom, det vill säga om (S) 
vinner valet nästa år så tvingas 
drygt 100.000 elever i den 
svenska grundskolan att byta 
till annan (oftast sämre) skola 
när deras friskola tvingas 
stänga.

Hemtjänsten
Och hemtjänsten, Tyrone! 
Varför är ni emot att den 
drivs av privata företag, 
oftast drivna av kvinnor? 
Förutom det praktiska, och 
självklara, att folk ska få välja 
vem som sköter och vårdar 
dem i deras hem så finns här 
en kuslig påminnelse om ett 
system som kollapsade 1989 
bakom Muren och taggtråd 
i det östra Europa. Nej, låt 
Vänsterpartiet ensamt behålla 
denna pinsamma koppling 
tillbaka i historien! Och 
varför, Tyrone, vill ni slopa 
avdragsrätten för hushållsnära 
tjänster (RUT-avdraget)? Vill 
ni att människor åter tvingas 
anlita svart arbetskraft när 
man av ålder och krämpor 

måste ha hjälp i hemmet? 
Och förresten, Tyrone: 

Restaurangmomsen vill ni 
höja till det dubbla. Okej, den 
sänkning som genomfördes 
av Alliansregeringen, trots era 
protester, kostade en hel del 
men den har redan helt klart 
skapat massor med nya jobb 
år unga människor, inte minst 
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att ungdomsarbetslösheten 
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kan komma att innebära den 

största nedläggningen av väl-
färdsverksamheter i Sverige 
någonsin? LO har skickligt 
fått det socialdemokratiska 
arbetarpartiet att åter sätta 
vinst och privat företagande i 
motsatsförhållande till välfärd 
och välstånd. Ett vinstförbud 
eliminerar helt enkelt det 
privata välfärdsföretagan-
det. Och kvar blir bara det 
offentligas välfärdsmonopol. 
Själv bytte jag till den privata 
ADINA-hälsan i Nol när 
jag för länge sedan trött-
nade på köerna och brist på 
kompetens hos de offentliga 
vårdcentralerna i Skepplanda 
och Älvängen och har ingen 
lust återgå när ni förbjuder 
de privata alternativen! Jag 
har dock hört att de blivit 
betydligt bättre, det har 
konkurrensen från de privata 
vårdgivarna tvingat fram! Och 
privat tandläkare, också skat-
tefinansierad, 
har jag alltid 
haft sedan jag 
slapp ur Folk-
tandvårdens 
käftar! 

Jan A. Pressfeldt
Aledemokraterna

Ännu inget nytt i Skepplanda

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 17 april 2013 har Lilla 
Edets kommunfullmäktige sammanträde 
i Stora Salongen, Kulturhuset Eden/ 
Folkets hus kl. 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a. föl-
jande ärenden:

Information om hur energianvändningen 
påverkar dig i ditt liv.

Bert Åkesson Maria Olegård
ordförande sekreterare

Sammanträdet är offentligt och dagord-
ning och handlingar finns att läsa på 
kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 10 april 
2013.

Välkommen hem, Tyrone Hansson (S)!

Den som vågar mest vinner!
Vi inleder kvällen med mat och mingel i den 
gamla herrgårdsbyggnaden, Refräng & Co 
är på plats och underhåller med sång och 
musik. Därefter bjuder vi på en fartfylld och 
engagerande föreläsning av Christer Olsson, 
som bland annat fick Stora Talarpriset 2010. 
Han kommer att prata om hur den som 
vågar mest vinner!

Slutligen kommer vi att dela ut priser till 
Årets företagare inom en rad kategorier.
 
Anmälan
Anmäl dig till Jannike Åhlgren, jannike.
ahlgren@ale.se, alternativt anmäl dig via 
den digitala inbjudan som går ut till vårt 
nyhetsbrevsregister. 

Anmälningsavgiften på 125:-/person betalas i samband med anmälan in på 
Företagarnas BG: 165-1934, uppge företagsnamn, samt namn på de personer 
som vill komma. Senast den 22/2 ska din avgift vara registrerad för att vi ska 
veta att du vill delta.

Programvärd: Företagarna i Ale & Ale kommun

Vid frågor kontakta Jannike Åhlgren, jannike.ahlgren@ale.se
eller Barbro Ericson, ericson.barbro@gmail.com

 www.ale.se

,

Hjärtligt välkomna till en inspirerande kväll!

Onsdagen den 24 april kl 18.30 - 21.30 
i Klädkällarens lokaler i Stora Viken

NÄRINGSLIVSKVÄLL I ALE
Är du företagare i Ale? Välkommen på

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

April

Grannsamverkan är en enkel och kostnadsfri metod 
för dig och dina grannar att samverka mot brott och 
öka gemenskapen i området där du bor.
 
Grannsamverkan fungerar lika bra om du bor i 
radhus, parhus, lägenhet eller fristående villa i 
tättbebyggt område likväl som på landsbygd.
 
Läs mer på www.ale.se eller kontakta kommunens 
brotts-och säkerhetshandläggare Lotti Klug på 
0303-33 01 21 för mer information och uppstart!

VÄRLDSBOKDAGEN 23 APRIL 
- biblioteket lanserar ny webbplats och vårens böcker 
presenteras
Det var år 1995 som FN-organet Unesco 
bestämde att 23 april skulle bli hela världens 
festdag för firandet av böcker, författare och 
läsning samt  värnandet om upphovs-rätten 
och människors fria tillgång till information.
 
På Världsbokdagen lanseras bibliotekets 
nya webbplats för sökningar i katalogen, 
evenemang och lästips. Webbplatsen heter 
Bibliotek i väst och är ett samarbete mellan 
biblioteken i Ale, Kungälv, Stenungsund, Orust, 
Tjörn och Öckerö. Du hittar den nya webbplatsen på adressen biv.se 
från tisdag 23 april.
 
På Världsbokdagen presenteras också vårens böcker. Välkommen att få 
lästips ur vårboksfloden.
Ale bibliotek, Nödinge kl. 18.00. Fri entré.

DIGITALA TISDAGAR  
på Ale bibliotek, Nödinge
Digitala tisdagar är till för dig som vill lära dig använda datorn och 
internet i vardagen
Anmälan på biblioteket eller telefon 0303-33 02 16
>> 16 april 15.00-16.00 Prova på dator och Internet
>> 23 april 14.00-16.00 SEB informerar om sina internettjänster
Se hela vårens digitala tisdagar på ale.se/bibliotek eller hämta 
programmet på ditt bibliotek.

NÖDINGE SOCKENS HEMBYGDSFÖRENING  
- Vad man kan göra av Mormorsrutor
Utställning på Skepplanda bibliotek 25/3 - 29/4

SURTE FOTOKLUBB
Utställning i Ale gymnasiums entré
>> 3 – 30 april

MUSIKAL – ANNIE
>> Fredag 19 april kl 18.30
>> Söndag 21 april kl 17
Kulturskolans musikalinriktning spelar Annie, den klassiska 
musikalen om en föräldralös flicka i 1930-talets Amerika. Teatern, Ale 
gymnasium, Nödinge. Entré 50 kr, under 26 år 20 kr. Förköp på Ale 
bibliotek 0303-330216.

UTSTÄLLNINGEN - DET ANDRA ANSIKTET
Den populära maskutställningen ”Det andra ansiktet” visas nu 
på Repslagarmuseet. Vernissagen äger rum söndag 14 april kl 13.
 
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 
använder för att skapa 
vår identitet och om vår 
strävan efter att våga vara alla våra jag. Utställningen har producerats 
av Västarvet och skapats av konstnären och maskmakaren Torbjörn 
Alström som tar oss med på en suggestiv resa i vår gemensamma 
föreställningsvärld. 
Utställningen kommer att visas för elever i årskurs 8 under skoltid 
i början av veckorna 16-20. Övrig tid är allmänheten välkommen. 
Eleverna kommer att delta i workshops under ledning av västarvets 
pedagog och tillverka sina egna masker av skrotmaterial. 
Utställningen pågår tom 15 maj och följer museets öppettider i övrigt. 
Fri entré till utställningen. För mer info: Repslagarmuseet 0303-749910.

PÅ GÅNG I ALEVälkommen på 
ortsutvecklingsmöte
Hålanda
Onsdag 17 april kl 19.00
Hålanda bygdegård
•  Eva Herlenius verksamhetschef, redogör  

för dagsläget och framtidsplaner för  
vårdcentralen Älvängen-Skepplanda.

•  Jan A Pressfeldt ordf. samhällsbyggnads- 
nämnden, redogör för de nya riktlinjerna  
för byggnation på landsbygden samt svarar  
på frågor.

•  Möjlighet till att ta upp nya frågor och  
diskutera svar på frågor från tidigare möten.

Fika serveras i pausen!

Välkomna hälsar
Boel Holgersson, Kerstin Grund och Wimar Sundéen

Nol
Torsdag 18 april kl 19.00 i Nols Folkets hus
•  Lotti Klug brott- och säkerhetshandläggare, 

informerar om trygghetsvandringen.

•  Lars-Ove Hellman VD för AB Alebyggen, 
berättar AB Alebyggens planer för Nol.

•  Isabell Korn ordförande i kultur- och 
fritidsnämnden närvarar för diskussion om 
konstgräsplan i Nol.

• Aktuella ärenden.

Vi bjuder på kaffe, fralla och kaka!

Välkomna hälsar
Rose- Marie Fihn, Ingmarie Torstensson och 
Christer Holgersson

Skepplanda
Tisdag 16 april kl 19.00,  
Skepplanda Bygdegård
•  Mikael Olsson trafikchef Västtrafik, kommer 

att redogöra och svara på frågor om 
trafiksituationen.

•  Jan A Pressfeldt ordf. 
samhällsbyggnadsnämnden, talar om 
riktlinjer för byggnation på landsbygden  
med mera.

•  Isabell Korn ordf. kultur- och fritidsnämnden 
samt bibliotekschefen i Skepplanda 
informerar om det nya biblioteket.

•  Eva Herlenius chef för vårdcentralen 
Älvängen-Skepplanda, informerar om det 
senaste i vården vad gäller Skepplanda med 
omnejd.

•  Mikael Berglund kommunalråd, närvarar för 
att svara på tidigare frågor och nya under 
kvällen.

Har ni några frågor mejla gärna till  
sven@rydensbil.se eller 0705-33 60 22
Vi bjuder som vanligt på fika under kvällen.

Välkomna hälsar
Sven Rydén ordförande, Johnny Sundling 1:e 
vice ordförande, Klas Nordh 2:e vice ordförande

Onsdag 10 april kl 17.30-19.30
Nols Företagscenter, Industrivägen 1 
Nu är det återigen dags för en kväll i 
nyföretagandets tecken. Du som har en 
idé, är nystartad eller bara funderar på 
vad det skulle innebära att vara egen 
företagare är välkommen att delta!
Hjärtligt välkommen!

Frågor? Kontakta jannike.ahlgren@ale.se

Informationsmöte:

Starta eget!

Vill du skydda 
dig mot oväntat 
besök i sommar?

Dags att starta upp 
grannsamverkan redan nu!
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ALVHEM. Pendeltåget 
i all ära, problemet är 
matartrafi ken till pen-
delstationerna.

Alvhemsborna väd-
rade sitt missnöje på 
torsdagskvällens orts-
utvecklingsmöte.

– Det är en jättebra 
diskussion som ni för. 
Vi lovar att samla ihop 
alla synpunkter och 
ta med oss dem till 
Västtrafi k. Vi måste 
få matartrafi ken att 
fungera, förklarade 
kommunalrådet Mikael 
Berglund (M).

Det var många mötesdelta-
gare som hade synpunkter 
på kollektivtrafiken och Leif 
Gustavsson läste upp en rad 
exempel på tidsangivelser 
som utgör hinder för boende 
i Alvhem med omnejd att 
kunna nyttja pendeltåget i 
större omfattning än vad som 
nu är fallet. Matarbussarnas 
tidtabell överensstämmer 
inte till fullo vare sig med 
Alependeln eller de region-
tåg som avgår från Lödöse 
Södra. Tyvärr hade Väst-
trafik ingen representant på 
mötet varför kommunled-
ningen fick bemöta kritiken.

– I tidigare diskussio-
ner med Västtrafik hade vi 
kraven i ena handen och 
pengapåsen i den andra. 
Tyvärr har vi inte det mot-
medlet längre. Jag kan 
erkänna att vi inte ligger på 
Västtrafiks tio-i-topp-lista. 
Vi kräver att anslutnings-
trafiken ska fungera, det är 
viktigt och det påtalar vi för 
Västtrafik i olika forum, sade 
Mikael Berglund.

En åhörare beskrev omöj-
ligheten att åka kollektivt till 

arbetet i Göteborg om man 
börjar klockan sju på mor-
gonen. Alvhemsborna måste 
i sådant fall ta bilen till pen-
deltågsstationen, någon buss 
kör inte så tidigt på morgo-
nen.

– Allting bygger på att man 
ska ha kvar bilen också. Det 
är kittet mellan som fattas, 
konstaterade en mötesdelta-
gare.

– Att vi kan åka pendel-
tåg till Göteborg och Troll-
hättan på ett smidigt sätt är 
fantastiskt, nu ska vi bara få 
de andra bitarna att fungera 
lika fantastiskt, poängterade 
kommunalrådet.

Samhällsbyggnadsnämn-
dens ordförande Jan A 
Pressfeldt (AD) redogjorde 
för de nya riktlinjerna för 
byggnation på landsbygden.

– Reglerna ska vara enk-
lare att förstå, sade Press-
feldt.

Exploateringsingenjör 
Jörgen Sundén berättade 
om kommunens planer på 
att förvärva det gamla sta-
tionsområdet i Alvhem, som 
fortfarande är i Trafikverkets 
ägo. 

– Det området vill vi 
använda till industrimark, 
sade Sundén.

Lätt att låna
Ordföranden i Kultur- och 
fritidsnämnden, Isabell 
Korn (M), och biblioteks-
chef Eva Bünger informe-
rade om meröppna bibliotek 
som är på gång i Surte och 
Skepplanda.

– Med ert lånekort och en 
kod kan ni besöka biblioteket 
även när det är stängt. Biblio-
teken kommer emellertid att 
ha kvar samma bemanning 
och öppettider som tidigare, 

– Vädrade sitt missnöje över kollektivtrafi ken

Alvhemsborna på hugget

FOTOUTSTÄLLNING
med

SURTE FOTOKLUBB
Nödinge Bibliotek
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betonade Isabell Korn.
– Meröppna bibliotek är 

en modell som har utveck-
lats i Danmark och som har 
funnits i Skåne under en 
längre tid. Nu smittar det 
av sig uppåt i landet. Med 
den teknik som biblioteken 
förfogar över idag är det lätt 
att låna och lämna böcker på 
egen hand, förklarade Eva 
Bünger.

Efter den obligatoriska 
kaffepausen avhandlades 
kvällens sista punkt på dag-
ordningen, nämligen utveck-
lingen för Älvängen/Skepp-
landa vårdcentral. Verksam-
hetschef Eva Herlenius 
berättade om den flytt som 
kommer att ske till hösten 
från nuvarande lokaler i 
södra Älvängen till Handels-
plats Älvängen. Eva passade 
också på att redogöra för 
livet före och efter att vård-
valet infördes 2010.

– Innan dess var all vård 

offentlig. Jag tycker det är 
bra att vården blivit konkur-
rensutsatt, det innebär att 
vi måste vara på tå och ha 
kunden i centrum. Idag kan 
du som patient lista om dig 
365 gånger om året.

Personliga upplevelser
Många i salongen tog tillfäl-
let i akt att komma till tals för 
att delge församlingen sina 
personliga upplevelser då 
de varit i kontakt med Älv-
ängen/Skepplanda vårdcen-
tral. Satsningen på drop in 
rosades, däremot ansåg flera 
i publiken att bemötandet 
måste bli bättre.

– Jag lovar att vi jobbar 
med de här bitarna och jag 
tar tacksamt emot era syn-
punkter, sade Eva Herlenius.

Sist men inte minst 
avhandlades bullerskyddet 
utmed E45. 16 samman-
hängande sektioner med trä 
upprör ortsborna.

– Problemet är att ni stod 
här för ett år sedan och sade 
att det skulle bli glas, dund-
rade en åhörare och vände 
sig till Mikael Berglund.

– Ansvaret ligger hos Tra-

fikverket och det är tyvärr 
inget som vi kan göra något 
åt, avslutade Berglund.

I ALVHEM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Exploateringsingenjör Jör-
gen Sundén informerade om 
kommunens planer på att 
förvärva det gamla stations-
området i Alvhem och göra 
det till industrimark.

Eva Herlenius, verksamhets-
chef på Älvängen/Skepp-
landa vårdcentral, gästade 
ortsutvecklingsmötet på 
Gläntevi i Alvhem.

ALVHEM. På årets 
hittills varmaste dag 
arrangerade Ale GK för 
första gången en tips-
promenad.

Det blev succé.
150 personer kom för 

att vandra i storslagen 
natur samtidigt som 
de fi ck svara på frågor 
som Thomas Lund-
ström knåpat ihop.

Ale Golfklubb arrangerade 
i söndags en mycket lyckad 
tipspromenad. Betydligt fler 
deltagare än vad arrangören 
hade vågat hoppas på kom 
ut i det vackra solskenet. 
Låt vara den kyliga vind som 
gjorde sig påmind emellanåt.

– Fantastiskt roligt att se 
så mycket folk här, dessutom 
många nya ansikten. Detta 
har vi inte gjort för sista 
gången, förklarade en belå-
ten Thomas Lundström.

Efter promenaden ser-
verade restaurangen kaffe 
med hembakat och lunch. 
Kaj Merstrand och perso-
nal öppnade för säsongen i 
tisdags.

– Nu hoppas vi att våren 

kommer, så att golfare och 
övriga gäster letar sig hit 
igen, säger Kaj.

Bland de vuxna var Per-
Erik Eriksson bäst med 11 
rätt och bland barnen delades

förstapriset av syskonen 
Niklas och Hanna Hall-
berg, båda med full pott. 
Dock var Niklas närmast på 
utslagsfrågan.

I ALVHEM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Succé för Ale GK:s tipspromenad

Många hade hörsammat Ale GK:s inbjudan om tipspromenad 
på Kungsgården i söndags. 150 deltagare räknades in.

Ale GK:s ordförande Merja Forsäng välkomnade deltagarna 
till tipspromenaden.

Frågefi xaren Thomas 
Lundström såg också till att 
rätta de inlämnade svarsku-
pongerna.
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rensutsatt, det innebär att 
vi måste vara på tå och ha 
kunden i centrum. Idag kan 
du som patient lista om dig 
365 gånger om året.

Personliga upplevelser
Många i salongen tog tillfäl-
let i akt att komma till tals för 
att delge församlingen sina 
personliga upplevelser då 
de varit i kontakt med Älv-
ängen/Skepplanda vårdcen-
tral. Satsningen på drop in 
rosades, däremot ansåg flera 
i publiken att bemötandet 
måste bli bättre.

– Jag lovar att vi jobbar 
med de här bitarna och jag 
tar tacksamt emot era syn-
punkter, sade Eva Herlenius.

Sist men inte minst 
avhandlades bullerskyddet 
utmed E45. 16 samman-
hängande sektioner med trä 
upprör ortsborna.

– Problemet är att ni stod 
här för ett år sedan och sade 
att det skulle bli glas, dund-
rade en åhörare och vände 
sig till Mikael Berglund.

– Ansvaret ligger hos Tra-

fikverket och det är tyvärr 
inget som vi kan göra något 
åt, avslutade Berglund.

I ALVHEM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Exploateringsingenjör Jör-
gen Sundén informerade om 
kommunens planer på att 
förvärva det gamla stations-
området i Alvhem och göra 
det till industrimark.

Eva Herlenius, verksamhets-
chef på Älvängen/Skepp-
landa vårdcentral, gästade 
ortsutvecklingsmötet på 
Gläntevi i Alvhem.

ALVHEM. På årets 
hittills varmaste dag 
arrangerade Ale GK för 
första gången en tips-
promenad.

Det blev succé.
150 personer kom för 

att vandra i storslagen 
natur samtidigt som 
de fi ck svara på frågor 
som Thomas Lund-
ström knåpat ihop.

Ale Golfklubb arrangerade 
i söndags en mycket lyckad 
tipspromenad. Betydligt fler 
deltagare än vad arrangören 
hade vågat hoppas på kom 
ut i det vackra solskenet. 
Låt vara den kyliga vind som 
gjorde sig påmind emellanåt.

– Fantastiskt roligt att se 
så mycket folk här, dessutom 
många nya ansikten. Detta 
har vi inte gjort för sista 
gången, förklarade en belå-
ten Thomas Lundström.

Efter promenaden ser-
verade restaurangen kaffe 
med hembakat och lunch. 
Kaj Merstrand och perso-
nal öppnade för säsongen i 
tisdags.

– Nu hoppas vi att våren 

kommer, så att golfare och 
övriga gäster letar sig hit 
igen, säger Kaj.

Bland de vuxna var Per-
Erik Eriksson bäst med 11 
rätt och bland barnen delades

förstapriset av syskonen 
Niklas och Hanna Hall-
berg, båda med full pott. 
Dock var Niklas närmast på 
utslagsfrågan.

I ALVHEM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Succé för Ale GK:s tipspromenad

Många hade hörsammat Ale GK:s inbjudan om tipspromenad 
på Kungsgården i söndags. 150 deltagare räknades in.

Ale GK:s ordförande Merja Forsäng välkomnade deltagarna 
till tipspromenaden.

Frågefi xaren Thomas 
Lundström såg också till att 
rätta de inlämnade svarsku-
pongerna.
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Ungdomsfrågor på agendan 
hör inte till vanligheterna 
på ortsutvecklingsmötena 
i Bohus. Tyvärr lyste den 

unga målgruppen med sin 
frånvaro och antalet tonårs-
föräldrar gick att räkna på 
en hand. Diskussionen kom 
därför aldrig riktigt igång.

Problematiken med ökat 
drogmissbruk i hela landet, 
som även berör Ale, för-
anledde tisdagens besök av 
fritidsassistenten Andreas 
Holmgren och Ale fritids 
enhetschef Calle Enelund. 

– Framför allt är det använ-
dandet av hasch, mariana och 
spice som ökar. Priserna har 
dumpats med omkring 50 
procent, vilket skapat pro-
blem i Göteborg och krans-
kommunerna. Många vågar 
prova och det är en väg in i 
ett farligt beteende. I Ale har 
pendeltågsstationerna tyvärr 
blivit ett tillhåll för droghan-
del och det gäller för oss att 
försökta störa ut verksamhe-
ten. Vi är jätteoroliga, men vi 

har bra resurser för att kunna 
hantera problemet och vända 
den här trenden, säger Calle 
Enelund, som lyfter sam-
arbetet inom SSPF (social-
tjänst, skola, polis och fritid) 
som en stor tillgång.

Lugnande besked 
Han poängterar att man 
alltid kan kontakta Ale fritid 
genom kommunens växel 
om man upplever något som 
verkar konstigt. 

– Då kan våra fältarbetare 
åka ut och se till platsen, så 
vi är tacksamma för all hjälp 
vi kan få.

Andreas Holmgren, som 
jobbar på fritidsgården 
Arken på Bohusskolan, upp-
lever att situationen bland 
ortens ungdomar är under 
kontroll.

– Det ska finnas någon-
stans att ta vägen och till oss 
kan det komma omkring 50 
ungdomar på en kväll. Att 
Bohusskolan är så pass liten 
gör att man känner varandra 
och det blir en bra stämning. 
Det finns fall det förekom-
mer droger, men de är få till 
antalet och vi känner ingen 
jätteoro. På Ale fritid är man orolig 

för det ökade droganvändan-
det, men har bra resurser 
för att kunna hantera 
problemet. Det menade Calle 
Enelund, enhetschef.

– Men på fritidsgården Arken råder full aktivitet

Inga nya byggplaner i Bohus
När man sedan lämnade 

ungdomsperspektivet och 
fortsatte med utbyggnads-
planer avslöjades inga nyhe-
ter. 

Planerna på bostäder i 
Skårdal skans har avbrutits 
och istället blivit ett mil-
jöärende. Marken innehåller 
höga blyhalter som behöver 
tas om hand, men någon 
handlingsplan finns inte i 
nuläget.

– Det är inte mycket som 
händer på orten just nu, 
säger Tyrone Hansson (S), 
vice ordförande i Samhälls-
byggnadsnämnden och fort-
sätter:

– Vi behöver fundera över 
vad som är motorn. Vad ska 
få folk att vilja bosätta sig och  
få nya butiker att öppna? Vad 
driver utvecklingen i Bohus?

Ortsborna ville veta 
vad som planeras vid den 
gamla ”grusgropen” uppe 
på höjden, men några klara 
besked fick de inte.

– Det finns en förfrågan 
från ett företag i Göteborg 
att exploatera där, men det 
planeras inga bostäder utan 
blir troligen ett verksamhets-
område

Magnus Blombergs-
son, stadsarkitekt, berättade 
om vilka förutsättningar det 
finns att bygga i Bohus. 

– Kan vi förtäta i centrum? 
Hur långt från pendelstatio-
nen är folk beredda att bo? 
Bohus centrum, med kom-
munens bästa kollektivtrafik, 
tror jag kan bli ett attraktivt 
område för arbetsplatser. 

Han ville veta vad bohus-
borna tycker är bra samt vad 
som kan bli bättre. På plussi-
dan nämndes bra föreningar 
och fin natur. Önskvärt är 
en bättre trafiksituation för 
cyklister och gående vid den 
stora cirkulationsplatsen på 
E45, samt fler bostäder.

– Det behövs fler större 
bostäder eftersom många 
familjer växer ur sina hus, 
menade en mötesdeltagare.

Stadsarkitekten Magnus 
Blombergsson berättade om 
förutsättningarna att bygga 
i Bohus.

Vad är motorn i Bohus? Det 
frågade sig Samhällsbygg-
nadsnämndens vice ordfö-
rande Tyrone Hansson (S). 

BOHUS. Situationen bland ungdomar i Bohus är 
under kontroll, mycket tack vare en väl fungeran-
de fritidsgård.

Det försäkrade fritidsassistenten Andreas 
Holmgren på tisdagens ortmöte.

Framtidsplanerna i övrigt stannade dock vid 
frågan om vad som driver Bohus utveckling.

Vigerne Invest

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

Visning 
söndag 14 

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

ALE. Under 2012 tog 
Ale kommun emot 28 
fl yktingar och man 
uppfyllde därmed 
målet.

Även i år verkar 
man hålla avtalet, 
som innebär garan-
terad bostad för 25 
nyanlända personer.

Förra året slöts nya avtal 
som innebär att Ale 
kommun årligen ansvarar 
för att ordna bostäder till 
25 flyktingar av den totala 
kvoten på 30. Resterande 
fem räknar man med bosät-

ter sig på eget initiativ. 
Under 2012 tog kom-

munen emot 28 flyktingar, 
varav tre ordnade sitt eget 
boende. Alebyggen upplät 
sammanlagt sju lägenhe-
ter till sex familjer samt en 
ensamstående. 

Samma avtal löper på 
octh gäller även för 2013.

– Vi har påbörjat mot-
tagandet och fram till som-
maren väntar vi ett antal 
anknytningsflyktingar. Vår 
planering ser ut att fungera 
i år också, säger Magnus 
Billborg, enhetschef för 
försörjningsstödet i Ale. 

För att kunna hålla 
avtalet om bostäder för 
25 personer krävs mellan 
fem och sju lägenheter 
per år, beroende på boyta 
och antal familjer. Det är 
omsättningen som avgör 
hur många lägenheter som 
blir lediga. 

– Vi har även haft kon-
takt med större privata 
hyresvärdar, men än så 
länge ordnas bostäderna 
enbart genom det kommu-
nala bolaget Alebyggen, 
säger Magnus Billborg.

JOHANNA ROOS

– Ale tog emot 28 nyanlända under 2012

Flyktingavtal hölls

Andreas Holmgren berät-
tade att fritidsgården Arken 
har omkring 50 besökare 
per kväll.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Gäller t o m 14 april 2013, med reservation för slutförsäljning

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

PELARGONVECKA 
BÅDE VANLIGA OCH OVANLIGA SORTER

Nyhet! 
Pelargonjord

Nyinkommet!
Sättpotatis 

Pelargonnäring 
Giva 750ml         49:-
Plantjord 4 för 100:-
50L
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NÖDINGE. En fräck kupp 
genomfördes mot Kicks 
på Ale Torg tidigt på 
onsdagsmorgonen.

Larmet gick klockan 
03.35.

Med hjälp av en per-
sonbil lyckades gär-
ningsmännen förstöra 
butikens jalusi, därefter 
krossades rutor och 
stöldgods tillgreps.

Ett vittne såg hur tre perso-
ner med hjälp av en bil dra 
loss det jalusi som ska skydda 
Kicks butik från inbrott och 
skadegörelse. Vittnet såg 
sedan hur gärningsmännen 
krossade rutor, tog sig in 

i butiken och packade ner 
gods i stora plastsäckar. 

– Plastsäckarna placera-
des i det mörka fordonet och 
därefter körde gärningsmän-
nen från platsen i riktning 
mot E45. Där slutar spåren, 
säger polisens presstalesman 
Ulla Brehm.

Polisen genomförde spa-
ning i området, men utan 
resultat. Avspärrning gjordes 
samt en teknisk undersök-
ning.

– Finns det tips från all-
mänheten tar polisen tack-
samt emot dessa på 114 14, 
säger Ulla Brehm.

JONAS ANDERSSON

Klockan 03.35 på onsdagsmorgonen fi ck polisen larm om 
ett inbrott på Kicks i Nödinge. Tre gärningsmän tog sig in i 
butiken och försvann från platsen med diverse gods.

Fräck kupp mot Kicks

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Måndag 1 april

Försök till bilstöld
Ett vittne ser hur okända 
gärningsmän försöker stjäla 
hennes sons bil i Nol. Vittnet 
sliter upp dörren till fordonet 
och gärningsmännen lämnar 
platsen. Hundpatrull tillkallas, 
men utan resultat.

Flera fall av skadegörelse i 
form av sprängda brevlådor i 
Älvängen rapporteras till poli-
sen. I ett av fallen finns mycket 
bra spaningstips.

Polisen griper en efterlyst 
person i Nödinge. Mannen gör 
sig samtidigt skyldig till narko-
tikabrott.

Tisdag 2 april

Släpvagn tillgripen
En släpvagn tillgrips från Däck 
Lasse i Nol.

Onsdag 3 april

Inbrott i båthus
Inbrott i ett båthus i Nol. En 
gummibåt och en utombords-
motor tillgrips.

Torsdag 4 april

Kabelstöld
Inbrott i Ale Els ställverk i Älv-
ängen. Elkabel tillgrips.

Lördag 6 april

Gräsbrand
En gräsbrand rapporteras från 
Södra Klöverstigen i Nödinge.

Antalet anmälda brott under 
perioden 1/4 – 8/4: 37. Av dessa 
är fyra bilinbrott och en bil-
stöld.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

ALE. Bohus Rädd-
ningstjänstförbund har 
utfärdat ett eldnings-
förbud.

På grund av en 
längre periods torka 
och ogynnsamt väder-
leksförhållande kan en 
brand i skog eller mark 
bli mycket svår att 
begränsa.

– När fjolårsgräset 
antänds så går det 
oerhört fort, förklarar 
Anders Finn, rädd-
ningschef i beredskap.

Beslutet om förbud mot eld-
ning utomhus inom Ale och 
Kungälvs kommuner togs 
dagarna innan påsk.

– Veckan innan hade vi 
enormt många gräsbränder. 
Det var folk som skulle elda 
hemma på tomten och som 
sedan tappade kontrollen. 
Våra resurser utarmades och 
äventyrade möjligheterna att 
hjälpa nödställda vid exem-
pelvis en trafikolycka, brand i 
byggnad och så vidare, säger 
Anders Finn.

Förbudet avser eldning 
utomhus. Med eldning 
utomhus avses alla typer av 
uppgörande av eld samt grill-

ning på mark. Det görs ingen 
skillnad på villatomten eller 
övriga markområden.

– Grillning i en för ända-
målet framtagen grill, vid en 
särskilt anordnad grillplats, 
samt användning av spritkök 
eller dylikt är dock tillåtet, 

betonar Anders Finn.
Har allmänheten hör-

sammat eldningsförbudet?
– Vi har sett en radikal 

minskning av gräsbränder 
sedan förbudet verkställdes. 
Vi är mycket tacksamma för 
att kommuninvånarna res-

pekterar beslutet.
Vad händer om man 

bryter mot eldningsförbu-
det?

– Då blir det ett polisiärt 
ärende och vederbörande 
kan dömas till böter med 
stöd av ”Lag om skydd mot 
olyckor”.

Hur länge gäller eld-
ningsförbudet?

– Det beror helt och hållet 
på väderleken. Fortlöpande 

information ges på kom-
munens hemsida, avslutar 
Anders Finn.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Extremt 
torrt i naturen

Gräsbränderna i Ale duggade tätt under mars månad vilket föranledde Bohus Räddnings-
tjänstförbund att utfärda ett totalt eldningsförbud. Beslutet gäller tills vidare.

Anders Finn, räddningschef i 
beredskap.
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Eldningsförbud råder!
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NÖDINGE. En fräck kupp 
genomfördes mot Kicks 
på Ale Torg tidigt på 
onsdagsmorgonen.

Larmet gick klockan 
03.35.

Med hjälp av en per-
sonbil lyckades gär-
ningsmännen förstöra 
butikens jalusi, därefter 
krossades rutor och 
stöldgods tillgreps.

Ett vittne såg hur tre perso-
ner med hjälp av en bil dra 
loss det jalusi som ska skydda 
Kicks butik från inbrott och 
skadegörelse. Vittnet såg 
sedan hur gärningsmännen 
krossade rutor, tog sig in 

i butiken och packade ner 
gods i stora plastsäckar. 

– Plastsäckarna placera-
des i det mörka fordonet och 
därefter körde gärningsmän-
nen från platsen i riktning 
mot E45. Där slutar spåren, 
säger polisens presstalesman 
Ulla Brehm.

Polisen genomförde spa-
ning i området, men utan 
resultat. Avspärrning gjordes 
samt en teknisk undersök-
ning.

– Finns det tips från all-
mänheten tar polisen tack-
samt emot dessa på 114 14, 
säger Ulla Brehm.

JONAS ANDERSSON

Klockan 03.35 på onsdagsmorgonen fi ck polisen larm om 
ett inbrott på Kicks i Nödinge. Tre gärningsmän tog sig in i 
butiken och försvann från platsen med diverse gods.

Fräck kupp mot Kicks

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Måndag 1 april

Försök till bilstöld
Ett vittne ser hur okända 
gärningsmän försöker stjäla 
hennes sons bil i Nol. Vittnet 
sliter upp dörren till fordonet 
och gärningsmännen lämnar 
platsen. Hundpatrull tillkallas, 
men utan resultat.

Flera fall av skadegörelse i 
form av sprängda brevlådor i 
Älvängen rapporteras till poli-
sen. I ett av fallen finns mycket 
bra spaningstips.

Polisen griper en efterlyst 
person i Nödinge. Mannen gör 
sig samtidigt skyldig till narko-
tikabrott.

Tisdag 2 april

Släpvagn tillgripen
En släpvagn tillgrips från Däck 
Lasse i Nol.

Onsdag 3 april

Inbrott i båthus
Inbrott i ett båthus i Nol. En 
gummibåt och en utombords-
motor tillgrips.

Torsdag 4 april

Kabelstöld
Inbrott i Ale Els ställverk i Älv-
ängen. Elkabel tillgrips.

Lördag 6 april

Gräsbrand
En gräsbrand rapporteras från 
Södra Klöverstigen i Nödinge.

Antalet anmälda brott under 
perioden 1/4 – 8/4: 37. Av dessa 
är fyra bilinbrott och en bil-
stöld.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

ALE. Bohus Rädd-
ningstjänstförbund har 
utfärdat ett eldnings-
förbud.

På grund av en 
längre periods torka 
och ogynnsamt väder-
leksförhållande kan en 
brand i skog eller mark 
bli mycket svår att 
begränsa.

– När fjolårsgräset 
antänds så går det 
oerhört fort, förklarar 
Anders Finn, rädd-
ningschef i beredskap.

Beslutet om förbud mot eld-
ning utomhus inom Ale och 
Kungälvs kommuner togs 
dagarna innan påsk.

– Veckan innan hade vi 
enormt många gräsbränder. 
Det var folk som skulle elda 
hemma på tomten och som 
sedan tappade kontrollen. 
Våra resurser utarmades och 
äventyrade möjligheterna att 
hjälpa nödställda vid exem-
pelvis en trafikolycka, brand i 
byggnad och så vidare, säger 
Anders Finn.

Förbudet avser eldning 
utomhus. Med eldning 
utomhus avses alla typer av 
uppgörande av eld samt grill-

ning på mark. Det görs ingen 
skillnad på villatomten eller 
övriga markområden.

– Grillning i en för ända-
målet framtagen grill, vid en 
särskilt anordnad grillplats, 
samt användning av spritkök 
eller dylikt är dock tillåtet, 

betonar Anders Finn.
Har allmänheten hör-

sammat eldningsförbudet?
– Vi har sett en radikal 

minskning av gräsbränder 
sedan förbudet verkställdes. 
Vi är mycket tacksamma för 
att kommuninvånarna res-

pekterar beslutet.
Vad händer om man 

bryter mot eldningsförbu-
det?

– Då blir det ett polisiärt 
ärende och vederbörande 
kan dömas till böter med 
stöd av ”Lag om skydd mot 
olyckor”.

Hur länge gäller eld-
ningsförbudet?

– Det beror helt och hållet 
på väderleken. Fortlöpande 

information ges på kom-
munens hemsida, avslutar 
Anders Finn.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Extremt 
torrt i naturen

Gräsbränderna i Ale duggade tätt under mars månad vilket föranledde Bohus Räddnings-
tjänstförbund att utfärda ett totalt eldningsförbud. Beslutet gäller tills vidare.

Anders Finn, räddningschef i 
beredskap.
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Eldningsförbud råder!
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SKEPPLANDA. Hur var 
det på bronsåldern 
egentligen?

Efter att ha vandrat 
från simhallen till häll-
ristningen på Stugås-
berget togs barnen med 
på en resa 2000 år 
tillbaka i tiden.

Museipedagog Ma-
rie Schmidt berättade 
en saga som var både 
spännande och läskig 
på samma gång.

Tre olika grupper fick lyssna 
till Marie Schmidts föredrag 
om bronsåldern. Vädret var 
det bästa tänkbara, solen 
sken från en klarblå himmel.

– Vilken tur! Vi är jätte-
glada att så många lovlediga 
skolbarn ville ta del av detta 
arrangemang, förklarade kul-
tursamordnare Sofie Ritt-
feldt.

Väl på plats vid hällrist-
ningen fick deltagarna se på 
bilder och känna på saker 
som förekom under brons-
åldern.

– Vi får använda vår fan-
tasi och tänka oss in i hur 
människorna levde då, sade 
Marie som dagen till ära bar 
en dräkt från slutet av brons-
åldern.

– Den är gjord i ylle, 
poängterade Marie.

Hällristningen väckte 
barnens nyfikenhet. En del 
tyckte att den föreställde en 
drake, en annan liknade mål-
ningen vid en krokodil.

– Jag vill påstå att detta är 
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JONAS ANDERSSON

– Lovlediga barn besökte hällristning

En resa tillbaka till bronsåldern
Påsklovsaktiviteten med vandring från simhallen till hällristningen på Stugåsberget lockade 
många intresserade barn.
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bronsåldern.

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

www.mecaalvangen.se

Ä L V Ä N G E N

NU ÄR DET DAGS
FÖR SOMMARDÄCK!

Vi har däck i alla 
prislägen och till alla 

modeller!

MÄRKESVERKSTAD FÖR 

ALLA MÄRKEN!
SERVICE • AC REPARATION

RESERVDELAR & TILLBEHÖR
SLÄPVAGNSSERVICE
4-HJULSINSTÄLLNING
DIAGNOSUTRUSTNING

ELEKTRONIK • DÄCKCENTER

DÄCK-
BYTE!

Väg 1967 Ale Höjd och väg 1968
Brandsbobergen, Ale kommun
Trafikverket har tagit fram två förstudier om åtgärder
vid väg 1967 Ale Höjd i Nödinge och vid väg 1968
Brandsbobergen i Nol.

Tid och plats: Mellan den 10 april och den 30 april 2013
kan du under ordinarie öppettider granska
förstudiernas samrådshandling på:

● Trafikverket, Kruthusgatan 17, Göteborg
● Kommunhuset i Alafors, Ledetvägen 6, Alafors

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

Samrådshandlingen finns också på
www.trafikverket.se/projekt, se Västra Götaland.

Synpunkter: Dina synpunkter ska ha kommit till
Trafikverket, Ärendemottagningen, Region Väst, Box
810, 781 28 Borlänge eller till
trafikverket@trafikverket.se senast den 3 maj 2013.
Märk synpunkterna med TRV 2012/84045.

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

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt

långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

www.trafikverket.se

Samrådshandling om förstudie
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NOL. Under påsklovet 
när skolgårdarna står 
tomma passar kommu-
nens parkarbetare på 
att sopa bort grus.

I onsdags fanns fyra 
man och lika många 
maskiner på plats utan-
för Nolskolan för att 
städa undan de sista 
spåren av vintern.
Ett lika säkert vårtecken som 
tussilagon i dikeskanten är 
väggruset som samlas i drivor 
efter att den sista snön smält 
undan. 

Parkarbetarna jobbar just 
nu hårt med att få undan 
gruset och lagom till val-
borgsmässoafton har asfalten 
blivit ren och slät igen.  

För Tobias Enström, 

Tony Hansson, Hans Hen-
rysson och Oskar Henriks-
son har sommarsäsongen 
precis börjat och i mitten 
av maj ska de kommunala 
vägarna och platserna vara 
fria från väggrus.

Tobias har både hörsel-
kåpor och skyddsmask på 
sig när han med hjälp av en 
maskin blåser fram gruset 
från husväggen. Skyddsut-
rustningen behövs eftersom 
ljudet är öronbedövande och 
dammet ryker i den starka 
vårsolen. 

Därefter kommer Tony 
körandes i traktorn med en 
sopmaskin på släp som suger 
upp gruset. 

De använder även en 
mindre traktor för ställen 

där den stora inte kommer 
åt. Gruset som samlats upp i 
behållaren töms i en hög ute 
på parkeringsplatsen bakom 
Nolskolan för att sedan 
hämtas och körs till tippen. 

Gillar utomhusmiljön
Tobias har jobbat som park-
arbetare för Ale kommun 
i fyra år och tycker att det 
är ett fritt och omväxlande 
arbete.

– Det är skönt att jobba 
utomhus och kul att träffa 
allmänheten.  

Tony, som jobbat i 14 år, 
menar att det kan vara krång-
ligt på sina ställen där det rör 
sig mycket människor.

– Folk är väl lite si och så 
med att flytta på sig och det 
kan vara lite lurigt. Det blir 
ju som en krigszon när vi 
kommer dundrandes med 
våra maskiner.

Det ryker, dammar och 
låter när parkarbetarna är 
igång, men när de lämnat 
och gruset är borta har våren 
kommit med besked. 

Vilken är den vanligaste 
frågan ni får?

– ”Har ni gjort nåt idag?” 
Många vet nog inte vad vi 
håller på med, säger Hans 
och skrattar.

– Parkarbetarna sopar grus så att dammet yr 

Städar bort vintern

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Arbetslaget. Tobias Enström, Tony Hansson, Hans Henrysson och Oskar Henriksson passade 
på att sopa grus på Nolskolans skolgård när barnen hade påsklov. 

NOL. För den som vill 
låsa in sin cykel vid 
pendelstationen är 
detta nu möjligt i Nol 
och Nödinge.

– Faller testprojektet 
väl ut kan vi diskutera 
cykelboxar vid fl er sta-
tioner, säger Sebastian 
Svedgren, infrastruk-
turingenjör.

Brunfärgade plåtboxar inne-
hållande fem låsbara förva-
ringsutrymmen har placerats 
ut vid pendelstationerna i 
Nol och Nödinge. De finns 

i anslutning till de befintliga 
cykelväderskydden och fyller 
en liknande funktion – fast 
med högre säkerhet.

– Många cyklar är dyra 
och man kanske inte vill ställa 
den oskyddad vid stationen. 
Med ett eget hänglås kan 
man enkelt låsa in cykeln i 
ett av förvaringsutrymmena. 
Det finns en praktisk ränna 
att ställa hjulen i och man får 
plats med både barnsits och 
cykelkorg. Det är också bra 
att kunna låsa in hjälmen och 
kanske en väska, säger Sebas-
tian Svedgren, infrastruktur-

ingenjör i Ale kommun. 
Det är än så länge ett test-

projekt och om det faller väl 
ut kan man eventuellt disku-
tera cykelboxar på fler pen-
delstationer.  

– Behovet av cykelparke-
ringar är stort, framför allt 
i Nol och Nödinge och det 
här är även ett sätt att frigöra 
utrymme.  

Närmast ska ett grön-
skande sedumtak anläggas 
ovanpå cykelboxarna för att 
de på ett trivsamt sätt ska 
smälta in i omgivningen. 

JOHANNA ROOS

Tänkt utanför boxen. Ale kommun är förmodligen först i Sverige med cykelboxar av det här 
slaget, menar Sebastian Svedgren, infrastrukturingenjör.

– Testprojekt vid Nol och Nödinges pendelstation

Cykelboxar på plats

När du köper bostad via vår fastighetsför-
medling kan du teckna nytt hypotekslån 
räntefritt i 2 månader. Gäller tom 30/6 2013 
för max 2 Mkr med bindningstid minst 2 år.

Vi har Sveriges mest nöjda bank- och bolåne- 
kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex.

Ring mig på 0303-33 16 44
Susanne Karlsson, Privatrådgivare Bank

Räntefritt hypotekslån  

, g

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

Metallic tillägg
5 000 kr

Bränsleförbrukning blandad körning 5,1 – 5,3 liter/100 km. CO2-utsläpp 119 – 124 g/km. Kan ej kombineras med avtagbar dragkrok. *Kompletteras med en telefonspecifi k adapter från Volkswagen Tillbehör. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

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

Obs! Begränsat antal bilar.
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STARRKÄRR. Nästa 
vecka hoppas kyrko-
gårdsvaktmästaren 
Håkan Svensson på att 
vintern ska ha släppt 
taget så att vårblom-
morna kan planteras på 
kyrkogården. 

Livet och döden gör 
sig ständigt påminda 
medan han ser efter 
såväl byggnader som 
sorgsna själar.

Det är torsdag förmiddag 
och Håkan Svensson förbe-
reder en begravning i kapel-
let. Röda och gula rosor 
pryder en vitmålad kista. 
Tomma stolsrader väntar på 
anhöriga som ska ta ett sista 
farväl. Han blickar ut över 
kyrkogården som ligger ljus 
under vårsolen. En majestä-
tisk ek kastar skugga över en 
välkrattad familjegrav. 

Igår deltog Håkan i män-
niskors sorg vid en begrav-
ning, två urnsättningar och 
lika många själaringningar. 

– Man vänjer sig aldrig. 
Den dagen man inte längre 
berörs av att vara kyrkvakt-
mästare, då ska man sluta. 
Empati är något man måste 
ha i mitt arbete. 

Ibland gräver han en grav 
för någon yngre än honom 

själv. Att tillåta sig att känna 
och samtidigt vara ett stöd 
är det inte alla som klarar 
av. Sorgen får ta sin plats, 
precis som glädjen, därför 
är lyhördhet något som han 
värderar högt. 

– Det mänskliga mötet, 
som man brukar säga, är en 
stor del av mitt arbete och 
fastän det är mycket sorg 
inblandat så är det väldigt 
trevligt att träffa människor. 
Däremot börjar jag själv 
aldrig prata med någon, 
utan väntar tills de tar första 
steget, eftersom jag inte vet 
var de befinner sig och vad de 
vill prata om. Det är viktigt 
att vara flexibel och hjälp-
sam.

Stort jaktintresse
Han berättar att han redan i 
skolåldern tog väldigt illa vid 
sig när någon blev retad eller 
slagen och han stod upp för 
de svaga. 

– Det värsta jag vet är 
översittare som trycker ner 
andra människor. Livet är för 
kort för det. 

För ett par år sedan hade 
han även hand om bröllop 
och dop, ljusa kontraster till 
allt det mörka, men nu är det 
enbart begravningar.

– Det kan jag sakna ibland, 

men jag saknar inte att köra 
tre mil en lördag för att vara 
här i en timme och sedan åka 
lika långt tillbaka.

Hemma i Koberg har han 
nämligen fullt upp med att ta 
hand om sina 20 jakthundar. 
När jaktsäsongen börjar i 
september är han den förste 
att ge sig ut på vildsvinsjakt 
på Koberg. 

Att han har så många 
hundar beror på att han inte 
har hjärta att ta bort de gamla 
som inte längre kan följa med 
på jakt. men som fortfarande 
är pigga. 

Fler besökare
– Jag har en byggt en 2200 
kvadratmeter stor utegård 
till dem, eftersom jag inte 
hinner gå ut och rasta alli-
hop, berättar han.

Håkan tycker mycket 

om sitt arbete som kyrko-
gårdsvaktmästare, men det 
gäller att vara en allkonstnär. 
Gravar ska grävas och blom-
mor planteras, fastigheten 
ska underhållas, gräs ska 
klippas och träd beskäras. 

Under vinterhalvåret står 
verkstadsarbete på schemat 
när alla maskiner ska servas 
och renoveras för att vara i 
toppskick inför sommarsä-
songen.   

På Starrkärrs kyrkogård 
finns omkring 2000 gravar, 
varav 300-400 som under-
hålls av församlingen genom 
gravrättsavtal.

– Andra veckan i april 
brukar vi plantera vårblom-
mor, men i år får vi vänta 
ytterligare någon vecka 
eftersom det fortfarande är 
60 centimeter tjäle i marken. 

Vintern kan dock inte 
hindra gravsättningarna, som 
sker året om. Innan graven 
kan grävas tinas marken med 
ett värmetråg som läggs ut 
ett dygn i förväg. 

Med våren och sommaren 
kommer också besökarna 
tillbaka till kyrkogården för 
att plantera blommor och 
vattna vid sina anhörigas 
gravar.

– Under sommaren kan vi 
ha upp till 100 personer på 
en dag som kommer hit för 
att vattna. 

Dagens begravning börjar 
närma sig och Håkan ska gå 
och byta om från de mörk-
blå vaktmästarkläderna till 
kostym, men först ska flag-
gan hissas.

Han vinkar hejdå och 
joggar sedan med lätta steg 
genom allén.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Månsidig. Håkan Svens-
son, kyrkogårdsvaktmäs-
tare främst i Starrkärr- och 
Kilanda kyrka, gör allt från 
att klippa gräs till att ordna 
inför begravningar.

Hundvän. Vid sidan om sitt arbete i kyrkan har Håkan ett stort jaktintresse och äger inte 
mindre än 20 jakthundar.

– Kyrkogårdsvaktmästaren Håkan 
Svensson är en allkonstnär

Med empati som främsta redskap

ADRESS FURUVÄGEN 6 BOAREA CA 137+46 M² / 6 ROK
TOMTYTA 1634 M² ACCEPTERAT PRIS 2 875 000 KR VISAS
TO 11/4 17.30-18.30, SÖ 14/4 13.00-14.00 RING OCH BOKA
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42

FRILIGGANDE VILLA - ALAFORS
Stor familjevilla i ett fantastiskt soligt sydvästläge. Ostört
och insynsskyddat med utsikt över Alafors.

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.

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
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”Bettan” skapar trygghet
”Bettan” och ”Julle” är radarparet som varenda aleungdom känner till.

Som uppsökande fritidsassistenter skapar de trygghet där ungdomarna är.
I den gamla blå polisbussen har många viktiga samtal ägt rum.

Vilken är din och kollegan 
Daniel ”Julle” Julins främ-
sta uppgift som uppsö-
kande fritidsassistenter?

– Vi är länken mellan vuxen- 
och ungdomsvärlden. Vi är 
ingen ordningsmakt som är 
ute efter att sätta dit någon, 
utan arbetar för att skapa 
trygghet. Fördelen med att 
vi inte är socialtjänst är att 
vi kan backa upp ungdo-
marna och vara lite obekväma 
och mana på de olika instan-
serna. Vi jobbar ofta fredag- 
och lördagskvällar till halv två 
på natten och träffar de som 
aldrig annars får göra sin röst 
hörd och det är sällan någon 
som är otrevlig. Det handlar 
om att ge och ta respekt. Alla 
har rätt till ett samtal och att 
inte bli dömda på förhand. Vi 
har ett enormt kontaktnät och 
kan hjälpa till att komma över 
tröskeln att be om hjälp. 
Hur är det att vara ung i 
Ale kommun?

– Det är många spän-
nande fenomen som speg-
lar Ale. Styrkan i att kom-
munen består av flera småor-

ter är att många kulturer får 
ta plats. Man behöver inte åka 
långt för att träffa nya kom-
pisar och man är inte bunden 
till en speciell fritidsgård eller 
förening. Det har föränd-
rats mycket sedan jag började 
jobba på 80-talet, då allt var 
mer knutet till orten. Ungdo-
mar idag ser mycket mer möj-
ligheter att röra på sig och har 
stenkoll på kollektivtrafiken. 
Hur ser ett typiskt kvälls-
pass ut?

– Vi börjar i Skepplanda och 
jobbar oss neråt. Nu det 
senaste har vi prioriterat Älv-
ängens resecentrum där det 
varit en del problem. Det är 
tacksamt när folk hör av sig 
till oss om man märker att 
något inte står rätt till, då 
åker vi dit och kollar läget. 
Senare på natten åker vi ner 
till Göteborg, där man ofta 
träffar fältarbetare från andra 
kommuner. Många viktiga 
samtal med ungdomarna har 
ägt rum i vår blåa gamla polis-
buss som vi kör omkring med. 
Vad tror du behövs för att 
komma till rätta med drog-

problematiken bland unga?

– Vi skulle vilja ha en öppen 
mottagning dit man kan 
komma och få en första kon-
takt utan att behöva gå den 
jobbiga vägen genom social-
tjänsten. Ett ”Mini-Maria”, 
som finns i Göteborg, önskar 
jag fanns här också. Om det är 
lättare att söka hjälp är chan-
serna större att fånga upp 
ungdomarna i ett tidigt skede.
Vilka råd vill du ge till för-
äldrar?

– Våga vara vuxen och våga 
fråga. Prata med andra vuxna. 
Att vara intresserad och ta sig 
tid att lyssna är bland det vik-
tigaste. 
Vad gör du för att koppla 
av när du är ledig?

– Att få egentid är viktigt. Jag 
går ut på en promenad för att 
fylla på med energi. Annars 
är jag väldigt idrottsintres-
serad och sitter i styrelsen 
för Lödöse Nygård IK. Även 
Elfsborg ligger mig varmt om 
hjärtat.

VECKANS 

PROFIL

Namn: Elisabeth ”Bettan” Persson
Ålder: 47
Bor: Lödöse
Gör: Fritidsassistent med uppsö-
kande verksamhet inom Ale fritid. 
Ses ofta: I en blå buss på olika 
ställen i Ale tillsammans med kol-
legan Daniel ”Julle” Julin.
Familj: Ja
Intressen: Idrott (främst LN IK där 
hon sitter i styrelsen) men även 
Elfsborg. Egentid är viktigt för att 
tanka på med energi.
Brinner för: Mitt jobb
Ogillar: Falska människor
Äter helst: Skaldjur
Lyssnar på: Bruce Springsteen och 
Ulf Lundell
Reser gärna till: New York
Motto: Värna om egentid!
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Det är vi som 
är Axelssons!

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:- utgångspris
Visas 14/4. Ring för bokning
Bärs Lid 8

Mobil: 0705-377 619

Skepplan
da

Renoverat
Välkommen till detta speciella hus i 
Lödöse nära varvet och älven. 
Tillbyggd entré och nytt kök och badrum. 
Tre sovrum, toalett och stor hall på 
övre plan och öppen planlösning med 
vardagsrum och kök i entréplan. 
Stor källare med många möjligheter. 
Nära till nya pendeln.
Välkommen på visning! 145+55 kvm. 

Pris 1.200.000:- utgångspris

Mobil: 0705-377 619

Lödöse

Bästa läget!
Välkommen till denna välplanerade villa 
med underbart läge som gränsar till det 
nya området Ekeberg. Stor och rejäl tomt 
om ca 2800 kvm ger plats för både lek 
och spel. Villan är i gott skick och erbjuder 
stora möjligheter till egen prägel. 
Panna fr 2003. Badrum fr 2004.
Ska ses och upplevas på plats. 115 kvm. 

Pris 1.550.000:- 
Visas 16/4.

Mobil: 0727-316 360

Lödöse Se gärna våra 
samtliga 46 

objekt på vår 
hemsida!

www.axelssonsfast.se

Funderingar på att 
sälja ditt hus i vår?

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

0303-74 66 90
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Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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NOL. 30 år fi ck räcka.
Nu har Lasse Olsson 

pensionerat sig.
Tore Nilsson har 

övertagit Däck Lasse 
i Nol.

I tre decennier har Lasse 
Olsson skiftat hjul och bytt 
däck för alebornas räkning. 
I framtiden blir det desto 
mindre av den varan även 
om den nya ägaren till Däck 
Lasse får lov att ringa in sin 
föregångare om det kör ihop 
sig.

– Det är helt okej. Annars 
tänker jag vara ledig och ha 
det gott. Det finns mycket 
annat att ägna sig åt, hittills 
har jag inte fått någon absti-
nens, säger Lasse som för 
övrigt är en av eldsjälarna i 
Alebacken.

När Lasse Olsson tog över 
firman i Nol för 30 år sedan 
fick han en automatstation 
på köpet. Till en början var 
det Uno-X som senare över-
gick och blev Hydro.

– Bensinen upphörde för 
fyra år sedan. Därefter har 
det varit en renodlad däck-
verkstad, förklarar Lasse.

Kändes rätt
Redan för ett par år sedan 
började Lasse Olsson fun-
dera på att sälja sin rörelse. 
Kroppen sade ifrån.

– Jag kände att man hade 
lite ont här och där. Jag hade 
flera som visade intresse av 
att köpa verksamheten, men 
det var inte förrän när Tore 
Nilsson hörde av sig som det 
kändes rätt. Det hade det inte 
gjort tidigare, berättar Lasse.

Tore Nilsson bor i kom-
munen och har drivit Utby 
Bensin & Service under en 
lång följd av år. Sedan 2004 
har Tore servat Preems auto-
matstationer och samtidigt 
haft försäljning av släpkärror.

– Försäljning och repa-
rationer av släp är något jag 
valt att lyfta in i den här verk-
samheten. Någon uthyrning 
blir det dock inte tal om, den 
biten överlåter jag till mina 
grannar på Shell.

Just nu råder det högtryck 
hos Däck Lasse då många ska 
till att skifta från vinter- till 
sommarhjul. 

– För dem som kör med 
dubbdäck ska skiftet vara 
gjort senast den 15 april 
såvida det inte råder vinter-
väglag vill säga.

1,6 millimeter är minsta 

tillåtna mönsterdjup på som-
mardäck. Alltför många åker 
runt med för dåliga däck 
anser Tore Nilsson.

– Risken för vattenplaning 
ökar markant. Jag blir verkli-
gen konfunderad när jag ser 
personer som åker runt i fina 
bilar, försedda med barnsto-
lar, men där däcken är mer 
eller mindre blankslitna. Jag 
förstår inte hur man tänker.

Till den ständigt omde-
batterade frågan, dubbade 
eller odubbade vinterdäck?

– Dubbat, säger Lasse.
– Ja, tveklöst! Det finns 

inget som är bättre, avslutar 
Tore Nilsson.

I NOL

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Däck Lasse i Nol har fått en ny ägare. Efter 30 har Lasse 
Olsson pensionerat sig och istället överlåtit verksamheten 
till Tore Nilsson (t v).

– Tore Nilsson har tagit över verksamheten
Däck Lasse rullar vidare i ny regi

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
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ÄLVÄNGEN. Personer 
fyllda 65 år och som är 
listade hos Älvängen/
Skepplanda vårdcentral 
får i brevlådan en inbju-
dan till ett hälsosamtal.

Vid besöket tas ett 
antal prover, bland an-
nat sker mätning av 
blodtryck och blod-
socker.

– Det är frivilligt och 
upp till individen själv 
att boka tid hos oss, 
säger Lise Söderlind 
och Lene Strandberg, 
som är de distriktsskö-
terskor som ombesörjer 
Seniorhälsan.

Hisingen, Kungälv och Ale 
bildar tillsammans område 3 
i Västra Götalandsregionen 
där Seniorhälsan nu är på 
försök. 

– Vi har börjat i liten 

skala och skickat ut de 
första breven till våra listade 
patienter som fyllt 65 år. 
Därefter ska vi gå vidare med 
dem som fyllt 70, berättar 
Lene Strandberg.

Syftet är att fånga upp de 
seniorer som befinner sig i 
risksonen med exempelvis 
förhöjt blodtryck eller någon 
annan åkomma.

– Det ska också vara en 
vägledning till fysisk aktivi-
tet. Vi har kontakt med Bir-
gitta Fredén, folkhälsosam-
ordnare i Ale kommun, som 
ständigt tipsar oss om vad 
som är på gång, säger Lene 
Strandberg.

I brevet som skickas ut 
till den berörda målgruppen 
finns ett frågeformulär bifo-
gat. Tanken är att mottaga-
ren ska fylla i svaren, som ett 
underlag för det kommande 
samtalet.

– Vi hoppas och tror att 
denna särskilda funktion 
med Seniorhälsan ska upp-
skattas. Både Lene och jag 
har erfarenhet av att jobba 
med äldre. 

Hur har responsen varit 
så här långt?

– De patienter som vi 
har träffat har varit positiva, 
säger Lise Söderlind.

– Besöket tar ungefär 

en halvtimme och vi har en 
framtagen samtalsguide som 
vi följer. Patienterna erbjuds 
ett hälsosamtal, men ser vi 
att vederbörande är i behov 
av exempelvis läkartid eller 

låt oss säga rökavvänjning 
så förmedlar vi naturligtvis 
den kontakten. Allt beror på 
vad samtalet leder fram till, 
avslutar Lise Söderlind.

JONAS ANDERSSON

– Älvängen/Skepplanda VC 
deltar i försöksprojekt

Seniorer bjuds in till hälsosamtal

Seniorhälsan innebär att alla listade patienter som fyller 65, 70, 75 och 80 år blir kallade till ett hälsosamtal på Älvängen/
Skepplanda vårdcentral med distriktssköterskorna Lene Strandberg och Lise Söderlind.
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”Bettan” skapar trygghet
”Bettan” och ”Julle” är radarparet som varenda aleungdom känner till.

Som uppsökande fritidsassistenter skapar de trygghet där ungdomarna är.
I den gamla blå polisbussen har många viktiga samtal ägt rum.

Vilken är din och kollegan 
Daniel ”Julle” Julins främ-
sta uppgift som uppsö-
kande fritidsassistenter?

– Vi är länken mellan vuxen- 
och ungdomsvärlden. Vi är 
ingen ordningsmakt som är 
ute efter att sätta dit någon, 
utan arbetar för att skapa 
trygghet. Fördelen med att 
vi inte är socialtjänst är att 
vi kan backa upp ungdo-
marna och vara lite obekväma 
och mana på de olika instan-
serna. Vi jobbar ofta fredag- 
och lördagskvällar till halv två 
på natten och träffar de som 
aldrig annars får göra sin röst 
hörd och det är sällan någon 
som är otrevlig. Det handlar 
om att ge och ta respekt. Alla 
har rätt till ett samtal och att 
inte bli dömda på förhand. Vi 
har ett enormt kontaktnät och 
kan hjälpa till att komma över 
tröskeln att be om hjälp. 
Hur är det att vara ung i 
Ale kommun?

– Det är många spän-
nande fenomen som speg-
lar Ale. Styrkan i att kom-
munen består av flera småor-

ter är att många kulturer får 
ta plats. Man behöver inte åka 
långt för att träffa nya kom-
pisar och man är inte bunden 
till en speciell fritidsgård eller 
förening. Det har föränd-
rats mycket sedan jag började 
jobba på 80-talet, då allt var 
mer knutet till orten. Ungdo-
mar idag ser mycket mer möj-
ligheter att röra på sig och har 
stenkoll på kollektivtrafiken. 
Hur ser ett typiskt kvälls-
pass ut?

– Vi börjar i Skepplanda och 
jobbar oss neråt. Nu det 
senaste har vi prioriterat Älv-
ängens resecentrum där det 
varit en del problem. Det är 
tacksamt när folk hör av sig 
till oss om man märker att 
något inte står rätt till, då 
åker vi dit och kollar läget. 
Senare på natten åker vi ner 
till Göteborg, där man ofta 
träffar fältarbetare från andra 
kommuner. Många viktiga 
samtal med ungdomarna har 
ägt rum i vår blåa gamla polis-
buss som vi kör omkring med. 
Vad tror du behövs för att 
komma till rätta med drog-

problematiken bland unga?

– Vi skulle vilja ha en öppen 
mottagning dit man kan 
komma och få en första kon-
takt utan att behöva gå den 
jobbiga vägen genom social-
tjänsten. Ett ”Mini-Maria”, 
som finns i Göteborg, önskar 
jag fanns här också. Om det är 
lättare att söka hjälp är chan-
serna större att fånga upp 
ungdomarna i ett tidigt skede.
Vilka råd vill du ge till för-
äldrar?

– Våga vara vuxen och våga 
fråga. Prata med andra vuxna. 
Att vara intresserad och ta sig 
tid att lyssna är bland det vik-
tigaste. 
Vad gör du för att koppla 
av när du är ledig?

– Att få egentid är viktigt. Jag 
går ut på en promenad för att 
fylla på med energi. Annars 
är jag väldigt idrottsintres-
serad och sitter i styrelsen 
för Lödöse Nygård IK. Även 
Elfsborg ligger mig varmt om 
hjärtat.

VECKANS 

PROFIL

Namn: Elisabeth ”Bettan” Persson
Ålder: 47
Bor: Lödöse
Gör: Fritidsassistent med uppsö-
kande verksamhet inom Ale fritid. 
Ses ofta: I en blå buss på olika 
ställen i Ale tillsammans med kol-
legan Daniel ”Julle” Julin.
Familj: Ja
Intressen: Idrott (främst LN IK där 
hon sitter i styrelsen) men även 
Elfsborg. Egentid är viktigt för att 
tanka på med energi.
Brinner för: Mitt jobb
Ogillar: Falska människor
Äter helst: Skaldjur
Lyssnar på: Bruce Springsteen och 
Ulf Lundell
Reser gärna till: New York
Motto: Värna om egentid!

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
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Det är vi som 
är Axelssons!

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:- utgångspris
Visas 14/4. Ring för bokning
Bärs Lid 8

Mobil: 0705-377 619

Skepplan
da

Renoverat
Välkommen till detta speciella hus i 
Lödöse nära varvet och älven. 
Tillbyggd entré och nytt kök och badrum. 
Tre sovrum, toalett och stor hall på 
övre plan och öppen planlösning med 
vardagsrum och kök i entréplan. 
Stor källare med många möjligheter. 
Nära till nya pendeln.
Välkommen på visning! 145+55 kvm. 

Pris 1.200.000:- utgångspris

Mobil: 0705-377 619

Lödöse

Bästa läget!
Välkommen till denna välplanerade villa 
med underbart läge som gränsar till det 
nya området Ekeberg. Stor och rejäl tomt 
om ca 2800 kvm ger plats för både lek 
och spel. Villan är i gott skick och erbjuder 
stora möjligheter till egen prägel. 
Panna fr 2003. Badrum fr 2004.
Ska ses och upplevas på plats. 115 kvm. 

Pris 1.550.000:- 
Visas 16/4.

Mobil: 0727-316 360

Lödöse Se gärna våra 
samtliga 46 

objekt på vår 
hemsida!

www.axelssonsfast.se

Funderingar på att 
sälja ditt hus i vår?

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

0303-74 66 90

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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NOL. 30 år fi ck räcka.
Nu har Lasse Olsson 

pensionerat sig.
Tore Nilsson har 

övertagit Däck Lasse 
i Nol.

I tre decennier har Lasse 
Olsson skiftat hjul och bytt 
däck för alebornas räkning. 
I framtiden blir det desto 
mindre av den varan även 
om den nya ägaren till Däck 
Lasse får lov att ringa in sin 
föregångare om det kör ihop 
sig.

– Det är helt okej. Annars 
tänker jag vara ledig och ha 
det gott. Det finns mycket 
annat att ägna sig åt, hittills 
har jag inte fått någon absti-
nens, säger Lasse som för 
övrigt är en av eldsjälarna i 
Alebacken.

När Lasse Olsson tog över 
firman i Nol för 30 år sedan 
fick han en automatstation 
på köpet. Till en början var 
det Uno-X som senare över-
gick och blev Hydro.

– Bensinen upphörde för 
fyra år sedan. Därefter har 
det varit en renodlad däck-
verkstad, förklarar Lasse.

Kändes rätt
Redan för ett par år sedan 
började Lasse Olsson fun-
dera på att sälja sin rörelse. 
Kroppen sade ifrån.

– Jag kände att man hade 
lite ont här och där. Jag hade 
flera som visade intresse av 
att köpa verksamheten, men 
det var inte förrän när Tore 
Nilsson hörde av sig som det 
kändes rätt. Det hade det inte 
gjort tidigare, berättar Lasse.

Tore Nilsson bor i kom-
munen och har drivit Utby 
Bensin & Service under en 
lång följd av år. Sedan 2004 
har Tore servat Preems auto-
matstationer och samtidigt 
haft försäljning av släpkärror.

– Försäljning och repa-
rationer av släp är något jag 
valt att lyfta in i den här verk-
samheten. Någon uthyrning 
blir det dock inte tal om, den 
biten överlåter jag till mina 
grannar på Shell.

Just nu råder det högtryck 
hos Däck Lasse då många ska 
till att skifta från vinter- till 
sommarhjul. 

– För dem som kör med 
dubbdäck ska skiftet vara 
gjort senast den 15 april 
såvida det inte råder vinter-
väglag vill säga.

1,6 millimeter är minsta 

tillåtna mönsterdjup på som-
mardäck. Alltför många åker 
runt med för dåliga däck 
anser Tore Nilsson.

– Risken för vattenplaning 
ökar markant. Jag blir verkli-
gen konfunderad när jag ser 
personer som åker runt i fina 
bilar, försedda med barnsto-
lar, men där däcken är mer 
eller mindre blankslitna. Jag 
förstår inte hur man tänker.

Till den ständigt omde-
batterade frågan, dubbade 
eller odubbade vinterdäck?

– Dubbat, säger Lasse.
– Ja, tveklöst! Det finns 

inget som är bättre, avslutar 
Tore Nilsson.

I NOL

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Däck Lasse i Nol har fått en ny ägare. Efter 30 har Lasse 
Olsson pensionerat sig och istället överlåtit verksamheten 
till Tore Nilsson (t v).

– Tore Nilsson har tagit över verksamheten
Däck Lasse rullar vidare i ny regi
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ÄLVÄNGEN. Personer 
fyllda 65 år och som är 
listade hos Älvängen/
Skepplanda vårdcentral 
får i brevlådan en inbju-
dan till ett hälsosamtal.

Vid besöket tas ett 
antal prover, bland an-
nat sker mätning av 
blodtryck och blod-
socker.

– Det är frivilligt och 
upp till individen själv 
att boka tid hos oss, 
säger Lise Söderlind 
och Lene Strandberg, 
som är de distriktsskö-
terskor som ombesörjer 
Seniorhälsan.

Hisingen, Kungälv och Ale 
bildar tillsammans område 3 
i Västra Götalandsregionen 
där Seniorhälsan nu är på 
försök. 

– Vi har börjat i liten 

skala och skickat ut de 
första breven till våra listade 
patienter som fyllt 65 år. 
Därefter ska vi gå vidare med 
dem som fyllt 70, berättar 
Lene Strandberg.

Syftet är att fånga upp de 
seniorer som befinner sig i 
risksonen med exempelvis 
förhöjt blodtryck eller någon 
annan åkomma.

– Det ska också vara en 
vägledning till fysisk aktivi-
tet. Vi har kontakt med Bir-
gitta Fredén, folkhälsosam-
ordnare i Ale kommun, som 
ständigt tipsar oss om vad 
som är på gång, säger Lene 
Strandberg.

I brevet som skickas ut 
till den berörda målgruppen 
finns ett frågeformulär bifo-
gat. Tanken är att mottaga-
ren ska fylla i svaren, som ett 
underlag för det kommande 
samtalet.

– Vi hoppas och tror att 
denna särskilda funktion 
med Seniorhälsan ska upp-
skattas. Både Lene och jag 
har erfarenhet av att jobba 
med äldre. 

Hur har responsen varit 
så här långt?

– De patienter som vi 
har träffat har varit positiva, 
säger Lise Söderlind.

– Besöket tar ungefär 

en halvtimme och vi har en 
framtagen samtalsguide som 
vi följer. Patienterna erbjuds 
ett hälsosamtal, men ser vi 
att vederbörande är i behov 
av exempelvis läkartid eller 

låt oss säga rökavvänjning 
så förmedlar vi naturligtvis 
den kontakten. Allt beror på 
vad samtalet leder fram till, 
avslutar Lise Söderlind.

JONAS ANDERSSON

– Älvängen/Skepplanda VC 
deltar i försöksprojekt

Seniorer bjuds in till hälsosamtal

Seniorhälsan innebär att alla listade patienter som fyller 65, 70, 75 och 80 år blir kallade till ett hälsosamtal på Älvängen/
Skepplanda vårdcentral med distriktssköterskorna Lene Strandberg och Lise Söderlind.
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NOL. Hos Amelia Glavinger 
får blivande brudar och stu-
denter sitt lystmäte.

Lokalerna som Din Dröm-
klänning förfogar över i Nols 
Företagscenter är fyllda med 
vackra festklänningar.

– Jag har drivit e-handel 
sedan några år tillbaka, nytt 
är det visningsrum som stod 
klart i februari, berättar 
Amelia för lokaltidningen.

Amelia Glavinger är utbildad inom 
försäljning och marknadsföring. 
Hon jobbade som säljare på Metro 
när hon plötsligt bestämde sig för 
att sadla om.

– Jag gick från en trygg anställ-
ning och kastade mig in i en helt ny 
bransch. Jag var gravid när jag star-
tade eget och kort därefter köpte vi 
hus i Nol, berättar Amelia som har 
sina rötter i Torslanda.

Det fanns ett starkt skäl till att 
det blev just klänningar som Amelia 
Glavinger gav sig i kast med.

– Alla kunder som jag kommer 
i kontakt med är glada och förvän-

tansfulla. Det gör jobbet väldigt 
roligt, säger Amelia.

Många är de som har upptäckt 
Din Drömklänning på Internet. Nu 
kände sig Amelia Glavinger mogen 
att utveckla verksamheten.

– Jag har länge fått förfrågningar 
från kunder om de kan komma och 
besöka mig för att testa och prova 
klänningar. Önskemålet är nu till-
godosett.

– En kund som kommer hit kan 
lätt prova femton klänningar. Det är 
jättebra att de får se klänningarna i 
verkligheten och känna på kvalitén. 
Det är också bra att ha ett visnings-
rum då en blivande brud ofta har 
med sig ett sällskap, det kan vara 
kompisar, mamma, syskon, svärmor 
och så vidare.

Merparten av Amelias kunder 
väljer att designa sin egen dröm-
klänning. Det går nämligen att 
kombinera det bästa från olika 
modeller.

– Varannan klänning som jag 
säljer är måttsydd precis efter kun-
dens önskemål. Det går också att 
få alla tillbehör, som underkjolar, 
slöjor, handskar och smycken precis 

på det sätt man önskar.
Amelia Glavinger deltog på 

Bröllopsmässan i Göteborg i febru-
ari och sedan dess har det varit fullt 
upp.

– Maj är månaden då student-
balarna äger rum och därför är 
det många som beställer sin 
klänning vid den här tidpunk-
ten. Chiffongklänningar som 
faller elegant har blivit väldigt 
populärt, men vi säljer alla 
typer av modeller. När det 
gäller färgval så är blått i alla 
nyanser gångbart liksom rött, 
rosa och champagne.

Finns det någon tydlig 
trend för brudklänningar?

– Här säljs precis allt, från 
enkla romantiska spetsklän-
ningar till en prinsessliknande 
kreation med det största av släp 
och detaljer på. Det är olika 
tycke och smak, men till slut 
är det ändå passformen som 
avgör. Jag säljer främst klän-
ningar med korsettsnörning 
just för att den ska sitta figur-
nära och att man känner att 
den sitter på plats och formar 

kroppen snyggt.
Amelia Glavinger arrangerar 

regelbundna visningsdagar, en 
lördag eller söndag i månaden.

– Då bokar man en tid hos mig 
och får en timmes personlig rådgiv-

ning och kunden kan prova så 
många klänningar hon vill, 
säger Amelia,

Inga kläder för män?
– Jo, kavaj, frack och 

byxor kan också beställas, 
avslutar Amelia Glavinger.

ÄLVÄNGEN. 100 an-
ställda har blivit 65.

Den europeiska 
fi nanskrisen slår nu 
hårt även mot Ale. 

På grund av en kraf-
tigt minskad order-
ingång på ett av tre 
affärsområden tvingas 
Brogren Industries i 
Älvängen säga upp yt-
terligare 23 anställda.

LB:s Mekaniska i Älvängen 
bytte i slutet av förra året 
namn till Brogren Indu-
stries och trots att företaget 
nu har tvingats till en större 
uppsägning av personal 
finns det mycket positivt att 
berätta om.

– Vi är idag verksamma på 
tre affärsområden och det är 
bara på ett av dessa som den 
löpande produktionen nu 
minskar. På övriga två har 
vi en positiv utveckling. Vi 
har heller inte drabbats av 
några kundförluster, utan 
det är av allt att döma en 
tillfällig nedgång. 2013 är 
en utmaning, men med 
denna förändring hoppas vi 
ha hittat rätt kostym. Vi har 
gjort tunga investeringar 
och står definitivt redo när 
konjunkturen vänder uppåt, 
säger vd Börje Andemård.

Brogren Industries har 
satsat hårt på kompetensut-
veckling och är idag en av få 
certifierade underleveran-
törer till flygindustrin, en 

bransch som ställer mycket 
stora krav.

– Vår unika spetskom-
petens gör oss till en viktig 
leverantör även i framtiden, 
inte minst inom flygindu-
strin där vi bara har börjat 
vår resa, lovar vd Börje 
Andemård.

Brogren Industries hade 
som mest 100 anställda, 
men tvingades redan under 
hösten att anpassa personal-
styrkan.  Nu lämnar ytterli-
gare 23 personer företaget, 
men med 65 anställda är 
Brogren Industries fortfa-
rande en av Ale kommuns 
största privata arbetsgivare.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Brogren Industries tvingas anpassa

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Din Drömklänning fi nns i Nol

Amelia fi xar stassen
för bröllop och bal
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Amelia Glavinger driver 
Din Drömklänning i 

Nols Företagscenter. 
Förutom handel via 

Internet har Amelia 
nu öppnat upp ett 
visningsrum där 
kunderna kan 
boka personlig 
rådgivning 
och prova så 
många klän-
ningar de 
önskar.

VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
www.kungalvssolskydd.se

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
ÖPPET: MÅN-TORS 14-18,  FRE 14-16PL
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PRISET GÄLLER ETT BEGRÄNSAT ANTAL EVENTBILAR. * Easy Driving gäller vid köp av en ny Chevrolet Spark, Aveo, Cruze, Captiva, Orlando eller Malibu med 
registreringsdatum fr.o.m 1 april 2012. 3 års fri service med Easy Driving gäller i 3 år eller upp till 4500 mil. Fria hjulskiften gäller vid köp av vinterdäck i samband 
med bilköpet. Chevrolet Cruze Kombi 1,6 LT. Bränsleförbrukning vid blandad körning 7,9 l/100 km och C02-utsläpp 208 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. Mer 
info på www.chevrolet.se. Reservation för mellanförsäljning.

CHEVROLET CRUZE 1.6 LT, KOMBI årsmodell -13

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

CRUZE Alltid med

Vårerbjudande på familjefavoriten!

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

 

NU 149.900 KR

AC, RADIO MP3, PARKERINGSASSISTANS, FARTHÅLLARE, ELHISSAR 
FRAM OCH BAK M M.

ORD PRIS 174.900 KR
METALLIC TILLÄGG 5.000 KR

NÖDINGE. Om två 
veckor smäller det.

Förväntningarna på 
årets Festivalborg är 
skyhöga och konferen-
ciererna David Alk-
houry, 16 och Nathali 
Altamirano, 23 har fullt 
upp med att förbereda 
sig.
– Vi kommer att försöka ha 
en röd tråd genom hela kväl-
len och blanda in mycket 
humor, berättar Nathali 
Altamirano.

Hon jobbar som pro-
jektarbetare på Mötesplats 
ungdom och kommer att 
tillsammans med David Alk-
houry, som går på Ale gym-
nasium, att guida besökarna 
genom en oförglömlig val-
borgsmässoafton. 

Förutom hiphopgrup-
perna Medina och Norlie & 
KKV, som är de stora drag-
plåstren, blir det även musik 
av lokala band. Reborn 
Redemption, Caveman 
meets fire, Backlights och Sir 
cane the council står redo att 
inta Festivalborgscenen. 

– Det kommer att bli 
helt grymt. Både Medina 
och Norlie & KKV tror jag 
lockar mycket ungdomar, 
säger Nathali och David till-
lägger:

– Det är stort att Medina 
kommer. De har mycket 
energi och har även arabiska 
inslag i musiken. De kommer 
nog att få igång publiken.

Positiv utmaning
Inför omkring tusen perso-
ner kommer de två konfe-

renciererna att presentera 
artisterna, men även hålla i 
prisutdelningar och nervosi-
teten börjar så smått att göra 
sig påmind. 

– Det är en utmaning som 
kommer att stärka självför-
troendet, menar David. 

Fram tills den 30 april 
gäller det att öva så att repli-
kerna sitter, samtidigt som 
det ska finnas utrymme för 
spontanitet.  

– Det ska bli jätteroligt, 
men lite nervöst är det allt, 
säger Nathali.  

Hon tycker att det känns 
roligt att många är engage-
rade och även att företag är 
med och sponsrar med priser. 

– Hela arrangemanget är 
så klockrent.

JOHANNA ROOS

ÄLVÄNGEN. Söndagen 
den 21 april stundar 
musikshow i Älvängens 
Folkets Hus.

Älva Plus gör sitt 
första offi ciella fram-
trädande.

– Det blir blandade 
låtar från 60-talet och 
framåt, säger övnings-
ledaren Stig ”Stuffa-
Stig” Karlsson.

Älva Plus består av tjejtrion 

Lykke Eriksson, Emma 
Dreifeldt och Josefin 
Olsson. Tjejerna har övat 
tillsammans ett 25-tal gånger 
och nu är de redo att möta 
publiken.

– Det blir en show på cirka 
en och en halv timme. Det 
kommer att bjudas på garan-
terat lättsam underhållning 
med välkända melodier, både 
gamla och lite mer moderna, 
säger Stig Karlsson.

Musiken som Älva Plus 

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

– Efter den här showen 
hoppas jag att tjejerna får 
fler uppdrag. Det går allde-
les utmärkt att anlita Älva 
Plus till kalas, spelningar på 
äldreboenden och så vidare, 
avslutar Stig Karlsson.

JONAS ANDERSSON

Lykke Eriksson, Emma Dreifeldt och Josefi n Olsson bildar tillsammans bandet Älva Plus som 
bjuder in till musikshow i Älvängens Folkets Hus söndagen den 21 april.

Musikshow i Folkets Hus

– David Alkhoury och Nathali Altamirano leder kvällen

Festivalborg 
närmar sig

Redo att inta scenen. David Alkhoury och Nathali Altamirano är årets konferencierer på 
Festivalborg.

ALE. Elever från för-
skoleklass och upp till 
årskurs nio ska under 
nästa läsår få mer 
skapande verksamheter 
i skolan. 

Det har möjliggjorts 
tack vare att Ale kom-
mun tilldelats 688 000 
kronor i statsbidrag 
från Kulturrådet. 

Trumworkshop med en 
musiker och dansare från 
Zimbawe ska lära barn i för-
skolan och första klass om 
den afrikanska kulturen.

Genom ett filmprojekt för 
alla elever i årskurs åtta ska 
man arbeta aktivt mot krän-
kande behandling.

En ung poet håller work-
shops i kreativt skrivande, 

som ett inspirerande inslag i 
svenskundervisningen.  

Detta är bara några av pro-
jekten som tack vare stats-
bidraget på 688 000 kronor 
ska förverkligas under nästa 
läsår. Det innebär att alla 
Ales grundskoleelever samt 
barn i förskolan får ytterli-
gare en kulturupplevelse per 
år.

– Det är tredje omgången 
vi söker, men första gången 
för så många som 2929 
elever. Syftet är att eleverna 
ska få mer skapande verk-
samheter i skolan, men även 
att skapa jobbtillfällen för 
kulturarbetare, säger Katrin 
Busck, verksamhetschef för 
utveckling och elevhälsa.

Ansökan och upplägg från 
kommunen har arbetats fram 

i ”skapande-skola-gruppen” 
under ledning av kulturse-
kreteraren Lisa Haeger. 

– Ale tilldelades 688 000 kronor från Kulturrådet

Mer kultur i skolan

TEMAN
Med läroplan och kursplan som ut-
gångspunkt kommer eleverna att 
arbeta med teman enligt följande:

F-1 Samhällskunskap
Åk 2 Naturvetenskap
Åk 3-4 Historia
Åk 5-6 Främja likabehandling
Åk 7 Svenska
Åk 8 Likabehandling, motverka 
kränkande behandling
Åk 9 Likabehandling, etnisk 
tillhörighet

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Vi utför service/reparationer på din bil
Montering & balansering – Hjulskifte – Däckförvaring 

EXTRAÖPPET - DROP IN - HJULSKIFTE
Lördag 13 april - Söndag 14 april kl 11.00 - 15.00

Hjulskifte    200 kr    
Däckförvaring    300 kr
Byte bromsklossar fram eller bak  500 kr per axel + material
Byte bromsbackar bak (handbroms)  1000 kr + material
Kamremsbyte från    1000 kr + material

CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 Alvhem BOKNING: 0520 655 181
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NOL. Hos Amelia Glavinger 
får blivande brudar och stu-
denter sitt lystmäte.

Lokalerna som Din Dröm-
klänning förfogar över i Nols 
Företagscenter är fyllda med 
vackra festklänningar.

– Jag har drivit e-handel 
sedan några år tillbaka, nytt 
är det visningsrum som stod 
klart i februari, berättar 
Amelia för lokaltidningen.

Amelia Glavinger är utbildad inom 
försäljning och marknadsföring. 
Hon jobbade som säljare på Metro 
när hon plötsligt bestämde sig för 
att sadla om.

– Jag gick från en trygg anställ-
ning och kastade mig in i en helt ny 
bransch. Jag var gravid när jag star-
tade eget och kort därefter köpte vi 
hus i Nol, berättar Amelia som har 
sina rötter i Torslanda.

Det fanns ett starkt skäl till att 
det blev just klänningar som Amelia 
Glavinger gav sig i kast med.

– Alla kunder som jag kommer 
i kontakt med är glada och förvän-

tansfulla. Det gör jobbet väldigt 
roligt, säger Amelia.

Många är de som har upptäckt 
Din Drömklänning på Internet. Nu 
kände sig Amelia Glavinger mogen 
att utveckla verksamheten.

– Jag har länge fått förfrågningar 
från kunder om de kan komma och 
besöka mig för att testa och prova 
klänningar. Önskemålet är nu till-
godosett.

– En kund som kommer hit kan 
lätt prova femton klänningar. Det är 
jättebra att de får se klänningarna i 
verkligheten och känna på kvalitén. 
Det är också bra att ha ett visnings-
rum då en blivande brud ofta har 
med sig ett sällskap, det kan vara 
kompisar, mamma, syskon, svärmor 
och så vidare.

Merparten av Amelias kunder 
väljer att designa sin egen dröm-
klänning. Det går nämligen att 
kombinera det bästa från olika 
modeller.

– Varannan klänning som jag 
säljer är måttsydd precis efter kun-
dens önskemål. Det går också att 
få alla tillbehör, som underkjolar, 
slöjor, handskar och smycken precis 

på det sätt man önskar.
Amelia Glavinger deltog på 

Bröllopsmässan i Göteborg i febru-
ari och sedan dess har det varit fullt 
upp.

– Maj är månaden då student-
balarna äger rum och därför är 
det många som beställer sin 
klänning vid den här tidpunk-
ten. Chiffongklänningar som 
faller elegant har blivit väldigt 
populärt, men vi säljer alla 
typer av modeller. När det 
gäller färgval så är blått i alla 
nyanser gångbart liksom rött, 
rosa och champagne.

Finns det någon tydlig 
trend för brudklänningar?

– Här säljs precis allt, från 
enkla romantiska spetsklän-
ningar till en prinsessliknande 
kreation med det största av släp 
och detaljer på. Det är olika 
tycke och smak, men till slut 
är det ändå passformen som 
avgör. Jag säljer främst klän-
ningar med korsettsnörning 
just för att den ska sitta figur-
nära och att man känner att 
den sitter på plats och formar 

kroppen snyggt.
Amelia Glavinger arrangerar 

regelbundna visningsdagar, en 
lördag eller söndag i månaden.

– Då bokar man en tid hos mig 
och får en timmes personlig rådgiv-

ning och kunden kan prova så 
många klänningar hon vill, 
säger Amelia,

Inga kläder för män?
– Jo, kavaj, frack och 

byxor kan också beställas, 
avslutar Amelia Glavinger.

ÄLVÄNGEN. 100 an-
ställda har blivit 65.

Den europeiska 
fi nanskrisen slår nu 
hårt även mot Ale. 

På grund av en kraf-
tigt minskad order-
ingång på ett av tre 
affärsområden tvingas 
Brogren Industries i 
Älvängen säga upp yt-
terligare 23 anställda.

LB:s Mekaniska i Älvängen 
bytte i slutet av förra året 
namn till Brogren Indu-
stries och trots att företaget 
nu har tvingats till en större 
uppsägning av personal 
finns det mycket positivt att 
berätta om.

– Vi är idag verksamma på 
tre affärsområden och det är 
bara på ett av dessa som den 
löpande produktionen nu 
minskar. På övriga två har 
vi en positiv utveckling. Vi 
har heller inte drabbats av 
några kundförluster, utan 
det är av allt att döma en 
tillfällig nedgång. 2013 är 
en utmaning, men med 
denna förändring hoppas vi 
ha hittat rätt kostym. Vi har 
gjort tunga investeringar 
och står definitivt redo när 
konjunkturen vänder uppåt, 
säger vd Börje Andemård.

Brogren Industries har 
satsat hårt på kompetensut-
veckling och är idag en av få 
certifierade underleveran-
törer till flygindustrin, en 

bransch som ställer mycket 
stora krav.

– Vår unika spetskom-
petens gör oss till en viktig 
leverantör även i framtiden, 
inte minst inom flygindu-
strin där vi bara har börjat 
vår resa, lovar vd Börje 
Andemård.

Brogren Industries hade 
som mest 100 anställda, 
men tvingades redan under 
hösten att anpassa personal-
styrkan.  Nu lämnar ytterli-
gare 23 personer företaget, 
men med 65 anställda är 
Brogren Industries fortfa-
rande en av Ale kommuns 
största privata arbetsgivare.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Brogren Industries tvingas anpassa

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Din Drömklänning fi nns i Nol
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Amelia Glavinger driver 
Din Drömklänning i 

Nols Företagscenter. 
Förutom handel via 

Internet har Amelia 
nu öppnat upp ett 
visningsrum där 
kunderna kan 
boka personlig 
rådgivning 
och prova så 
många klän-
ningar de 
önskar.

VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
www.kungalvssolskydd.se

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
ÖPPET: MÅN-TORS 14-18,  FRE 14-16PL
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PRISET GÄLLER ETT BEGRÄNSAT ANTAL EVENTBILAR. * Easy Driving gäller vid köp av en ny Chevrolet Spark, Aveo, Cruze, Captiva, Orlando eller Malibu med 
registreringsdatum fr.o.m 1 april 2012. 3 års fri service med Easy Driving gäller i 3 år eller upp till 4500 mil. Fria hjulskiften gäller vid köp av vinterdäck i samband 
med bilköpet. Chevrolet Cruze Kombi 1,6 LT. Bränsleförbrukning vid blandad körning 7,9 l/100 km och C02-utsläpp 208 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. Mer 
info på www.chevrolet.se. Reservation för mellanförsäljning.

CHEVROLET CRUZE 1.6 LT, KOMBI årsmodell -13

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

CRUZE Alltid med

Vårerbjudande på familjefavoriten!

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

 

NU 149.900 KR

AC, RADIO MP3, PARKERINGSASSISTANS, FARTHÅLLARE, ELHISSAR 
FRAM OCH BAK M M.

ORD PRIS 174.900 KR
METALLIC TILLÄGG 5.000 KR

NÖDINGE. Om två 
veckor smäller det.

Förväntningarna på 
årets Festivalborg är 
skyhöga och konferen-
ciererna David Alk-
houry, 16 och Nathali 
Altamirano, 23 har fullt 
upp med att förbereda 
sig.
– Vi kommer att försöka ha 
en röd tråd genom hela kväl-
len och blanda in mycket 
humor, berättar Nathali 
Altamirano.

Hon jobbar som pro-
jektarbetare på Mötesplats 
ungdom och kommer att 
tillsammans med David Alk-
houry, som går på Ale gym-
nasium, att guida besökarna 
genom en oförglömlig val-
borgsmässoafton. 

Förutom hiphopgrup-
perna Medina och Norlie & 
KKV, som är de stora drag-
plåstren, blir det även musik 
av lokala band. Reborn 
Redemption, Caveman 
meets fire, Backlights och Sir 
cane the council står redo att 
inta Festivalborgscenen. 

– Det kommer att bli 
helt grymt. Både Medina 
och Norlie & KKV tror jag 
lockar mycket ungdomar, 
säger Nathali och David till-
lägger:

– Det är stort att Medina 
kommer. De har mycket 
energi och har även arabiska 
inslag i musiken. De kommer 
nog att få igång publiken.

Positiv utmaning
Inför omkring tusen perso-
ner kommer de två konfe-

renciererna att presentera 
artisterna, men även hålla i 
prisutdelningar och nervosi-
teten börjar så smått att göra 
sig påmind. 

– Det är en utmaning som 
kommer att stärka självför-
troendet, menar David. 

Fram tills den 30 april 
gäller det att öva så att repli-
kerna sitter, samtidigt som 
det ska finnas utrymme för 
spontanitet.  

– Det ska bli jätteroligt, 
men lite nervöst är det allt, 
säger Nathali.  

Hon tycker att det känns 
roligt att många är engage-
rade och även att företag är 
med och sponsrar med priser. 

– Hela arrangemanget är 
så klockrent.

JOHANNA ROOS

ÄLVÄNGEN. Söndagen 
den 21 april stundar 
musikshow i Älvängens 
Folkets Hus.

Älva Plus gör sitt 
första offi ciella fram-
trädande.

– Det blir blandade 
låtar från 60-talet och 
framåt, säger övnings-
ledaren Stig ”Stuffa-
Stig” Karlsson.

Älva Plus består av tjejtrion 

Lykke Eriksson, Emma 
Dreifeldt och Josefin 
Olsson. Tjejerna har övat 
tillsammans ett 25-tal gånger 
och nu är de redo att möta 
publiken.

– Det blir en show på cirka 
en och en halv timme. Det 
kommer att bjudas på garan-
terat lättsam underhållning 
med välkända melodier, både 
gamla och lite mer moderna, 
säger Stig Karlsson.

Musiken som Älva Plus 

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

– Efter den här showen 
hoppas jag att tjejerna får 
fler uppdrag. Det går allde-
les utmärkt att anlita Älva 
Plus till kalas, spelningar på 
äldreboenden och så vidare, 
avslutar Stig Karlsson.

JONAS ANDERSSON

Lykke Eriksson, Emma Dreifeldt och Josefi n Olsson bildar tillsammans bandet Älva Plus som 
bjuder in till musikshow i Älvängens Folkets Hus söndagen den 21 april.

Musikshow i Folkets Hus

– David Alkhoury och Nathali Altamirano leder kvällen

Festivalborg 
närmar sig

Redo att inta scenen. David Alkhoury och Nathali Altamirano är årets konferencierer på 
Festivalborg.

ALE. Elever från för-
skoleklass och upp till 
årskurs nio ska under 
nästa läsår få mer 
skapande verksamheter 
i skolan. 

Det har möjliggjorts 
tack vare att Ale kom-
mun tilldelats 688 000 
kronor i statsbidrag 
från Kulturrådet. 

Trumworkshop med en 
musiker och dansare från 
Zimbawe ska lära barn i för-
skolan och första klass om 
den afrikanska kulturen.

Genom ett filmprojekt för 
alla elever i årskurs åtta ska 
man arbeta aktivt mot krän-
kande behandling.

En ung poet håller work-
shops i kreativt skrivande, 

som ett inspirerande inslag i 
svenskundervisningen.  

Detta är bara några av pro-
jekten som tack vare stats-
bidraget på 688 000 kronor 
ska förverkligas under nästa 
läsår. Det innebär att alla 
Ales grundskoleelever samt 
barn i förskolan får ytterli-
gare en kulturupplevelse per 
år.

– Det är tredje omgången 
vi söker, men första gången 
för så många som 2929 
elever. Syftet är att eleverna 
ska få mer skapande verk-
samheter i skolan, men även 
att skapa jobbtillfällen för 
kulturarbetare, säger Katrin 
Busck, verksamhetschef för 
utveckling och elevhälsa.

Ansökan och upplägg från 
kommunen har arbetats fram 

i ”skapande-skola-gruppen” 
under ledning av kulturse-
kreteraren Lisa Haeger. 

– Ale tilldelades 688 000 kronor från Kulturrådet

Mer kultur i skolan

TEMAN
Med läroplan och kursplan som ut-
gångspunkt kommer eleverna att 
arbeta med teman enligt följande:

F-1 Samhällskunskap
Åk 2 Naturvetenskap
Åk 3-4 Historia
Åk 5-6 Främja likabehandling
Åk 7 Svenska
Åk 8 Likabehandling, motverka 
kränkande behandling
Åk 9 Likabehandling, etnisk 
tillhörighet

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Vi utför service/reparationer på din bil
Montering & balansering – Hjulskifte – Däckförvaring 

EXTRAÖPPET - DROP IN - HJULSKIFTE
Lördag 13 april - Söndag 14 april kl 11.00 - 15.00

Hjulskifte    200 kr    
Däckförvaring    300 kr
Byte bromsklossar fram eller bak  500 kr per axel + material
Byte bromsbackar bak (handbroms)  1000 kr + material
Kamremsbyte från    1000 kr + material

CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 Alvhem BOKNING: 0520 655 181
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NÖDINGE. För Maj 
Holmström var Ale 
länge något man bara 
passerade.

Sedan sju år är hon 
en nöjd kommuninvå-
nare.

Nu vill hon påverka 
utvecklingen och på 
Moderaternas årsmöte 
valdes hon till ny ordfö-
rande.

Efter 14 år som informa-
tionsansvarig för Modera-
terna i Göteborg är hon ett 
etablerat namn i storstadens 
politiska kretsar. Maj Holm-
ström och sambon Lennart 
började efter att ha bott cen-
tralt i många år att längta till 

egen trädgård, natur och inte 
minst ett boende nära golfen.

– En dag kom Lennart 
hem med en broschyr om 
Backa Säteri i Nödinge. 
Rubriken om ”18 hål i din 
trädgård” lockade. Vi fick se 
en modell på huset och fast-
nade direkt. Tanken var att 
flytta in i maj 2006, men jag 
insåg snart att det var omöj-
ligt att flytta före valet, berät-
tar Maj.

Historiska valet
Flyttlasset fick vänta till 
veckan efter det historiska 
valet som var fram till dess 
Moderaternas bästa genom 
alla tider. ”Det nya arbetar-
partiet” med Fredrik Rein-
feldt i spetsen vann stort 
gehör hos medborgarna.

– Det var en ny politisk 
retorik och vi var många som 
inte kände igen oss. Det var 
omvälvande, men väldigt 
smart. Vad vi menar med 
arbetarparti är att framhålla 
arbetet och vara ett parti för 
alla som arbetar oavsett det är 
i egen regi eller som anställd. 
Det fanns en trötthet runt 
bidragsjobben. Människor 
vill i grunden försörja sig 
själva på eget arbete och det 
är det som vi försöker skapa 
förutsättningar för, säger 
Maj som har varit medlem i 
Moderaterna sedan 1983.

När hon hade gjort sig 
hemmastadd i Nödinge och 
Ale var det inte självklart att 
börja aktivera sig i lokalpoli-
tiken.

– Nej, så länge jag jobbade 
på kansliet i stan så kände jag 
mig främst som Göteborgs-
politiker, men 2011 gick jag 
i pension och då öppnades 
nya möjligheter, säger Maj 
som dock tog det lugnt ett år 
innan hon bestämde sig för 
att bli engagerad hos Mode-
raterna i Ale.

– Jan Skog ringde och 
berättade att det fanns en 
plats ledig i styrelsen. ”Ja, 
bara det inte är som ordfö-
rande så är jag med”. Hahaha. 
Det var självklart som ordfö-
rande jag var påtänkt. Nåväl, 
det ska nog gå bra. Styrelse-
arbete är jag van vid och den 
lokala kunskapen är utbredd 
hos de övriga, säger Maj.

Hon har tidigare varit 
mest engagerad i hårda 
frågor och suttit med i kom-
munala bostadsbolag. Nu 
känner Maj att det är andra 
frågor som känns mer ange-
lägna.

– För tillfället är det ung-
domsfrågorna och drogpro-
blematiken som jag känner 
mest för. Det beror nog på 
att man kommer alla mycket 
närmare i en liten kommun. 

Målet med sitt politiska 

engagemang är närmast 
självklart. Det stundar ett val 
nästa år.

– För att klara det måste 
vi nog bli fler som är med 
och bidrar. Jag hoppas vi ska 

kunna värva fler medlem-
mar. Ale är inne i en jätte-
spännande fas med mycket 
exploatering och en enorm 
utvecklingspotential. Det 
borde locka fler att vilja vara 

med och påverka, avslutar 
Maj Holmström.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Maj Holmström, tidigare informationsansvarig för Moderaterna i Göteborg, är ny ordförande 
hos Moderaterna i Ale. Sedan 2006 bor hon och maken Lennart i Backa Säteri, Nödinge.

MAJ HOLMSTRÖM
Född: Karlskrona
Ålder: 66
Bor: Backa Säteri, Nödinge
Familj: Sambon Lennart, tre vuxna 
barn och fyra barnbarn
Intressen: Golf, trädgård, 
webbdesign
Ser på TV: Naturprogram på 
Kunskapskanalen
Bäst med Ale: Närheten! Alepen-
deln är fantastisk och närheten 
till människorna, det är lätta att 
komma i kontakt med och utbyta 
några ord på torget.

Maj är Moderaternas nya ansikte i Ale

NÖDINGE. Erik Lidberg 
pustar ut.

Jobbet som kom-
munchef i Ale har varit 
mer omfattande än han 
förväntat sig.

– Intresset för Ale 
har förändrats radikalt 
sedan pendeln börjat 
gå, nu gäller det att 
förvalta detta på bästa 
sätt, säger han.

Erik Lidberg tillträdde 
posten som kommunchef i 
Ale 1 november 2011. Nu 
kan han summera ett och ett 
halvt års tjänstgöring. Det 
har hänt mycket – och vissa 
saker hade han gärna varit 
utan.

– Att vi tvingades lägga 
ner Ale gymnasium är ju 
enormt tragiskt, men samti-
digt en effekt av den kraftigt 
förbättrade kollektivtrafiken. 
Alependeln har ökat intres-
set för kommunen samtidigt 
som den också öppnar dörrar 
för fler att välja Göteborg 
som studieort och arbets-
plats, säger Erik Lidberg och 
fortsätter:

– Sedan vägen och järn-
vägen invigdes har telefo-
nen gått varm. Företag vill 
etablera och bostadsbyggare 
vill exploatera. Våra flotta 
pendelstationer signalerar 
en viss status och nu vill vi 
ägna mycket kraft åt cen-
trumutveckling. Svänger du 

av vägen eller kliver av pen-
deln ska du inte bli besviken. 
Framför allt gäller detta våra 
två centralorter Älvängen 
och Nödinge. I Älvängen 
är det mycket på gång med 
den nya handelsplatsen 
och byggnation på det tidi-
gare busstorget. I Nödinge 
kommer vi i dagarna att 
sätta oss ner med Balder, 
den största fastighetsägaren, 
för att diskutera en tänkbar 
utveckling av Ale Torg.

Centrumutvecklingen 
hävdar Erik Lidberg är nöd-
vändig för att höja attrak-
tionskraften för att locka nya 
invånare, men också att få 
äldre att vilja bo kvar.

– Idag är Ale väldigt 
anpassat för barnfamiljer, 
tryggt och naturvänligt, nära 
till förskolor och skolor. 
Vad vi saknar är lite liv och 
rörelse i de centrala delarna 
även under kvällstid.

Skolan har varit ett omdis-
kuterat område i Ale, men 
kommunchefen har bara gott 
att säga.

– Ale må vara en av Sve-
riges mest anonyma kommu-
ner, men skolan är definitivt 
ett undantag. Vår satsning på 
IT i skolan omnämns i många 
regeringshandlingar. Vi 
hoppas kunna utveckla kom-
munikationssektorn i Ale och 

bli duktigare på att mark-
nadsföra våra verksamheter. 
Idag har vi bara två personer 
som jobbar med information 
och kommunikation, målet 
är att åtminstone vara fyra. 
Det finns så 
mycket posi-
tivt att kom-
municera och 
ska vi expan-
dera såsom 
det är tänkt 
är det viktigt 
att vi vågar 
berätta om 
allt vi erbju-
der.

På Erik Lidbergs bord 
ligger också införandet av 
LEAN i den kommunala 
förvaltningen. LEAN är 
ett arbetssätt som har sitt 
ursprung i bilindustrin och 
har till syfte att verka för 

ständig förbättring. Varje 
sektor och avdelning avsät-
ter tid för att utvärdera och 
utveckla arbetet.

– Vi har avsatt 1,3 Mkr för 
att starta upp den här pro-

cessen och 
tanken är att 
nyanställa en 
kvalitetsan-
svarig som 
får i upp-
drag att leda 
arbetet med 
LEAN. Mål-
sä t tn ingen 
är att ta bort 

allt onödigt och frigöra tid 
till en bättre service för ale-
borna, säger Erik som också 
ser andra brister.

– Tyvärr är kommunad-
ministrationen idag väldigt 
splittrad, då vi sitter på olika 
kontor och på olika orter. 

Hade vi haft ett gemensamt 
kontor hade vi kunnat lösa 
mycket över en kopp kaffe. 
Idag får vi planera in många 
möten och det blir också 
mycket mejl och telefon-
samtal. Det är inte optimalt 
såsom vi jobbar just nu, säger 
han.

Det är en nöjd kommun-
chef som pustar ut över en 
lunch, strängarna på lyran är 
många och ser inte ut att bli 
färre framöver.

– Ale har en spännande 
framtid och det är en utma-
ning att se till att vi gör allt 
i rätt ordning. Jag ska inte 
klaga, det är både roligt 
och stimulerande att gå till 
jobbet, avslutar Erik Lid-
berg.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Erik Lidberg har varit kommunchef i Ale sedan 1 november 2011. Han trivs på jobbet, men 
erkänner att uppdraget var mer omfattande än han föreställt sig.

”Intresset för Ale har 
förändrats radikalt”

Kommunchef Erik Lidberg:

Ale må vara en av Sve-
riges mest anonyma 

kommuner, men skolan 
är definitivt ett undan-
tag. Vår satsning på IT i 
skolan omnämns i många 

regeringshandlingar.
Erik Lidberg

Du vet väl att du 
kan kolla ditt nya 
elpris på aleel.se?
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NÖDINGE. För Maj 
Holmström var Ale 
länge något man bara 
passerade.

Sedan sju år är hon 
en nöjd kommuninvå-
nare.

Nu vill hon påverka 
utvecklingen och på 
Moderaternas årsmöte 
valdes hon till ny ordfö-
rande.

Efter 14 år som informa-
tionsansvarig för Modera-
terna i Göteborg är hon ett 
etablerat namn i storstadens 
politiska kretsar. Maj Holm-
ström och sambon Lennart 
började efter att ha bott cen-
tralt i många år att längta till 

egen trädgård, natur och inte 
minst ett boende nära golfen.

– En dag kom Lennart 
hem med en broschyr om 
Backa Säteri i Nödinge. 
Rubriken om ”18 hål i din 
trädgård” lockade. Vi fick se 
en modell på huset och fast-
nade direkt. Tanken var att 
flytta in i maj 2006, men jag 
insåg snart att det var omöj-
ligt att flytta före valet, berät-
tar Maj.

Historiska valet
Flyttlasset fick vänta till 
veckan efter det historiska 
valet som var fram till dess 
Moderaternas bästa genom 
alla tider. ”Det nya arbetar-
partiet” med Fredrik Rein-
feldt i spetsen vann stort 
gehör hos medborgarna.

– Det var en ny politisk 
retorik och vi var många som 
inte kände igen oss. Det var 
omvälvande, men väldigt 
smart. Vad vi menar med 
arbetarparti är att framhålla 
arbetet och vara ett parti för 
alla som arbetar oavsett det är 
i egen regi eller som anställd. 
Det fanns en trötthet runt 
bidragsjobben. Människor 
vill i grunden försörja sig 
själva på eget arbete och det 
är det som vi försöker skapa 
förutsättningar för, säger 
Maj som har varit medlem i 
Moderaterna sedan 1983.

När hon hade gjort sig 
hemmastadd i Nödinge och 
Ale var det inte självklart att 
börja aktivera sig i lokalpoli-
tiken.

– Nej, så länge jag jobbade 
på kansliet i stan så kände jag 
mig främst som Göteborgs-
politiker, men 2011 gick jag 
i pension och då öppnades 
nya möjligheter, säger Maj 
som dock tog det lugnt ett år 
innan hon bestämde sig för 
att bli engagerad hos Mode-
raterna i Ale.

– Jan Skog ringde och 
berättade att det fanns en 
plats ledig i styrelsen. ”Ja, 
bara det inte är som ordfö-
rande så är jag med”. Hahaha. 
Det var självklart som ordfö-
rande jag var påtänkt. Nåväl, 
det ska nog gå bra. Styrelse-
arbete är jag van vid och den 
lokala kunskapen är utbredd 
hos de övriga, säger Maj.

Hon har tidigare varit 
mest engagerad i hårda 
frågor och suttit med i kom-
munala bostadsbolag. Nu 
känner Maj att det är andra 
frågor som känns mer ange-
lägna.

– För tillfället är det ung-
domsfrågorna och drogpro-
blematiken som jag känner 
mest för. Det beror nog på 
att man kommer alla mycket 
närmare i en liten kommun. 

Målet med sitt politiska 

engagemang är närmast 
självklart. Det stundar ett val 
nästa år.

– För att klara det måste 
vi nog bli fler som är med 
och bidrar. Jag hoppas vi ska 

kunna värva fler medlem-
mar. Ale är inne i en jätte-
spännande fas med mycket 
exploatering och en enorm 
utvecklingspotential. Det 
borde locka fler att vilja vara 

med och påverka, avslutar 
Maj Holmström.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Maj Holmström, tidigare informationsansvarig för Moderaterna i Göteborg, är ny ordförande 
hos Moderaterna i Ale. Sedan 2006 bor hon och maken Lennart i Backa Säteri, Nödinge.

MAJ HOLMSTRÖM
Född: Karlskrona
Ålder: 66
Bor: Backa Säteri, Nödinge
Familj: Sambon Lennart, tre vuxna 
barn och fyra barnbarn
Intressen: Golf, trädgård, 
webbdesign
Ser på TV: Naturprogram på 
Kunskapskanalen
Bäst med Ale: Närheten! Alepen-
deln är fantastisk och närheten 
till människorna, det är lätta att 
komma i kontakt med och utbyta 
några ord på torget.

Maj är Moderaternas nya ansikte i Ale

NÖDINGE. Erik Lidberg 
pustar ut.

Jobbet som kom-
munchef i Ale har varit 
mer omfattande än han 
förväntat sig.

– Intresset för Ale 
har förändrats radikalt 
sedan pendeln börjat 
gå, nu gäller det att 
förvalta detta på bästa 
sätt, säger han.

Erik Lidberg tillträdde 
posten som kommunchef i 
Ale 1 november 2011. Nu 
kan han summera ett och ett 
halvt års tjänstgöring. Det 
har hänt mycket – och vissa 
saker hade han gärna varit 
utan.

– Att vi tvingades lägga 
ner Ale gymnasium är ju 
enormt tragiskt, men samti-
digt en effekt av den kraftigt 
förbättrade kollektivtrafiken. 
Alependeln har ökat intres-
set för kommunen samtidigt 
som den också öppnar dörrar 
för fler att välja Göteborg 
som studieort och arbets-
plats, säger Erik Lidberg och 
fortsätter:

– Sedan vägen och järn-
vägen invigdes har telefo-
nen gått varm. Företag vill 
etablera och bostadsbyggare 
vill exploatera. Våra flotta 
pendelstationer signalerar 
en viss status och nu vill vi 
ägna mycket kraft åt cen-
trumutveckling. Svänger du 

av vägen eller kliver av pen-
deln ska du inte bli besviken. 
Framför allt gäller detta våra 
två centralorter Älvängen 
och Nödinge. I Älvängen 
är det mycket på gång med 
den nya handelsplatsen 
och byggnation på det tidi-
gare busstorget. I Nödinge 
kommer vi i dagarna att 
sätta oss ner med Balder, 
den största fastighetsägaren, 
för att diskutera en tänkbar 
utveckling av Ale Torg.

Centrumutvecklingen 
hävdar Erik Lidberg är nöd-
vändig för att höja attrak-
tionskraften för att locka nya 
invånare, men också att få 
äldre att vilja bo kvar.

– Idag är Ale väldigt 
anpassat för barnfamiljer, 
tryggt och naturvänligt, nära 
till förskolor och skolor. 
Vad vi saknar är lite liv och 
rörelse i de centrala delarna 
även under kvällstid.

Skolan har varit ett omdis-
kuterat område i Ale, men 
kommunchefen har bara gott 
att säga.

– Ale må vara en av Sve-
riges mest anonyma kommu-
ner, men skolan är definitivt 
ett undantag. Vår satsning på 
IT i skolan omnämns i många 
regeringshandlingar. Vi 
hoppas kunna utveckla kom-
munikationssektorn i Ale och 

bli duktigare på att mark-
nadsföra våra verksamheter. 
Idag har vi bara två personer 
som jobbar med information 
och kommunikation, målet 
är att åtminstone vara fyra. 
Det finns så 
mycket posi-
tivt att kom-
municera och 
ska vi expan-
dera såsom 
det är tänkt 
är det viktigt 
att vi vågar 
berätta om 
allt vi erbju-
der.

På Erik Lidbergs bord 
ligger också införandet av 
LEAN i den kommunala 
förvaltningen. LEAN är 
ett arbetssätt som har sitt 
ursprung i bilindustrin och 
har till syfte att verka för 

ständig förbättring. Varje 
sektor och avdelning avsät-
ter tid för att utvärdera och 
utveckla arbetet.

– Vi har avsatt 1,3 Mkr för 
att starta upp den här pro-

cessen och 
tanken är att 
nyanställa en 
kvalitetsan-
svarig som 
får i upp-
drag att leda 
arbetet med 
LEAN. Mål-
sä t tn ingen 
är att ta bort 

allt onödigt och frigöra tid 
till en bättre service för ale-
borna, säger Erik som också 
ser andra brister.

– Tyvärr är kommunad-
ministrationen idag väldigt 
splittrad, då vi sitter på olika 
kontor och på olika orter. 

Hade vi haft ett gemensamt 
kontor hade vi kunnat lösa 
mycket över en kopp kaffe. 
Idag får vi planera in många 
möten och det blir också 
mycket mejl och telefon-
samtal. Det är inte optimalt 
såsom vi jobbar just nu, säger 
han.

Det är en nöjd kommun-
chef som pustar ut över en 
lunch, strängarna på lyran är 
många och ser inte ut att bli 
färre framöver.

– Ale har en spännande 
framtid och det är en utma-
ning att se till att vi gör allt 
i rätt ordning. Jag ska inte 
klaga, det är både roligt 
och stimulerande att gå till 
jobbet, avslutar Erik Lid-
berg.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Erik Lidberg har varit kommunchef i Ale sedan 1 november 2011. Han trivs på jobbet, men 
erkänner att uppdraget var mer omfattande än han föreställt sig.

”Intresset för Ale har 
förändrats radikalt”

Kommunchef Erik Lidberg:

Ale må vara en av Sve-
riges mest anonyma 

kommuner, men skolan 
är definitivt ett undan-
tag. Vår satsning på IT i 
skolan omnämns i många 

regeringshandlingar.
Erik Lidberg

Du vet väl att du 
kan kolla ditt nya 
elpris på aleel.se?
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www.bat t reb i l . se

Bättre BilAuktoriserad återförsäljare av 
nya person- & transportbilar

FRI LÅNEBIL VID BOKAD SERVICE

GÖR-DET-SJÄLV-TVÄTT

RÄNTEFRI AVBETALNING I BIL- & DÄCKVERKSTAD

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

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

ALAFORS. Det blev 
succé för Ahle Påsköl.

Påskbrygden från 
Ahlafors Bryggerier 
sålde slut.

– Det blev inte en 
fl aska kvar, de sista 
skeppades ut till Sys-
tembolaget i Nödinge 
på skärtorsdagen, be-
rättar Christer ”Cralle” 
Sundberg.

Det blev goda recensio-
ner för Ahlafors Bryggerier 
när Göteborgs-Posten och 
GT/Expressen testade årets 
påsköl. Fyra fyrar i GP och 
lika många getingar i GT var 
naturligtvis den bästa reklam 
som microbryggeriet i Ahla-
fors gamla spinnerifabrik 
kunde önska sig.

– På GT:s förstasida var 
dessutom vårt öl porträtt-
terat med bild. Det blev en 
bra draghjälp, säger Christer 
Sundberg.

Totalt gjordes närmare 7 
000 halvlitersbuteljer av Ahle 
Påsköl. De sista flaskorna 
körde ”Cralle” ut på skär-
torsdagen.

– Jag levererade 20 backar 
till Ale Torg. Det fanns Sys-
tembolag inne i Göteborg 
som också önskade öl, men 
då var lagret redan tömt.

Nu till helgen kommer 
Ahlafors Bryggerier att 
finnas representerade på Öl- 
och whiskeymässan i Göte-
borg.

– Det ska bli kul! Senaste 
gången som det anordnades 
en liknande mässa i Göte-
borg var 1996. Vi har stora 
förväntningar och hoppas på 
många besökare, säger Sund-
berg.

I nästa vecka åker Chris-
ter Sundberg och Mats Pihl 
till Skottland för att hälsa på 
kunder. Exporten av cider till 
de brittiska öarna har blivit 
en betydande inkomstkälla 
för Ahlafors Bryggerier.

– Vi åker dit för att dis-
kutera ett utökat samarbete. 
Det finns nämligen fler 
pubar som är intresserade av 
våra olika cidersorter.

När släpper ni nästa 
säsongsöl?

– Ahle Slåtteröl hoppas 
vi kunna ha ute till försälj-

ning den 1 juni och lagom till 
midsommar släpper vi Ahle 
Sommarspetz. Jag kan också 
nämna att vi nu i dagarna 
skickade en första provsänd-
ning av Frutoso cider till 
Australien och Brasilien, 
avslutar Christer ”Cralle” 
Sundberg. 

Det blev succé för Ahle 
Påsköl, som fi ck toppbetyg 
av både GP och GT:s ölre-
censenter. Närmare 7 000 
fl askor sålde slut.

Nu till helgen fi nns Ahlafors Bryggerier representerade på Öl- och whiskeymässan i Göte-
borg. Nästa vecka åker Mats Pihl och Christer ”Cralle” Sundberg till Skottland för att disku-
tera ett utökat samarbete vad det gäller ciderexport till de brittiska öarna.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Och nu stundar mässa för Ahlafors Bryggerier

Succé för Ahle Påsköl

Boxermotorer

Standardutrustning Legacy och Outback

Bränsleförbr bl körn 5,5-7,6 l/100 km, CO
2
-utsläpp 145-175 g/km, Miljöklass 2005 och Euro 5. Bilarna på bilderna är extrautrustade. * eller vid 1.500, 3.000 och 4.500 mil. 

314.900:-
Subaru Outback från

276.900:-
Subaru Legacy från

NYA LEGACY OCH OUTBACK

PREMIÄR 13–14 APRIL! 

VÄLJ DIN EGEN VÄG

KUNGÄLV, Filaregatan 7
0303-20 86 00, www.kongahallabil.se
Stor premiärhelg! Lör–Sön 11–15

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



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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BOHUS. Surte BK är 
tillbaka i allsvenskan.

Klubben har idag 
tackat ja till Svenska 
bandyförbundets erbju-
dande.

Styrelsen och spe-
larna var helt eniga i 
beslutet.

Styrelsen och spelarrådet för 
Surte Bandyklubb träffades 
på torsdagskvällen för att ta 
ställning till bandyförbundets 
fråga.

– Killarna ville självklart 
ta klivet upp. Allsvenskan har 
varit målet sedan omstarten 
och vi var ju så nära seriese-
gern att det inte finns någon 
rädsla för den sportsliga kva-
litén. Dessutom har spelarna 
sagt att de ställer upp under 
samma förutsättningar som 
i år, det vill säga att de spelar 
gratis, vilket är en förutsätt-
ning för att vi ska ha råd, säger 

en nöjd ordförande Carl Ahl-
gren.

Att Surte BK erbjöds en 
plats i nästa års bandyallsven-
ska beror på klassiska Falu BS 
konkurs. Svenska bandyför-
bundet konstaterade att den 
lediga platsen först ska erbju-
das en klubb som kvalat upp 
och senare en förening som 
ramlat ur allsvenskan. Av de 
lag som kvalade uppåt hade 
Surte BK den överlägset bästa 
snittpoängen, då laget bara 
förlorade en seriematch den 
gångna säsongen.

– Jag har inte dåligt samvete 
för att tacka ja. På sätt och vis 
känns det som att vi går upp 
av egen kraft. Vi gjorde en 
suverän säsong och förlorade 
bara en match, normalt sett 
så räcker det till avancemang, 
säger Carl Ahlgren.

Surte BK kommer att spela 
i allsvenskan södra, där föl-
jande lag sannolikt kommer 

att återfinnas: Gripen, Tranås, 
Boltic, Jönköping, Lidköping, 
Finspång, Frillesås, Nässjö, 
Motala, Blåsut och Tjust.

Samtidigt har flera spe-
lare gjort klart att de tänker 
fortsätta i Surte kommande 
säsong. Följande spelare har 
hittills skrivit på: Alexander 
Wetterberg, Johan Jane-
brink, Emil Elofsson, Jens 
Samuelsson, Tobias Mag-
nusson-Motéus, Martin 
Rundqvist, Marcus Blom, 
Martin Östling och Daniel 
Bengtsson.

Surte BK drog sig ur all-
svenskan inför säsongen 
2011-2012, då kommunen 
inte ansåg sig ha råd att spola 
is i Ale Arena. Två år senare 
kommer det att spelas all-
svensk bandy i Bohus igen. 
Vildkatterna har mer än ett 
liv... TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Martin Östling och Surte BK är klara för bandyallsvenskan nästa säsong.
Arkivbild: Per-Anders Klöversjö

– Fick konkursdrabbade Falu BS plats

Allsvensk bandy 
i Ale Arena - igen

- Älska handboll

www.laget.se/alehf

VÄLKOMNA TILL 
HANDBOLLENS DAG
Fredag 12 april 17.30
Älvängens Kulturhus

För mer information
kontakta din ledare!

Vinnarna
i påskkrysset
Följande personer har skickat in korrekt lösning  
i ”Påskkrysset” och dragits som vinnare av 
varsin trisslott. Vinnarna får lotten på posten.

Vi tackar 
alla som har deltagit i tävlingarna

och gratulerar vinnarna.

ELISABET DAHL NÖDINGE

BARBRO HARBECK LILLA EDET

NINA LAXMAN ÄLVÄNGEN

KERSTIN SVENDSÉN BOHUS

LARS ONSDAL LILLA EDET

MARIETTE SJÖBERG SKEPPLANDA

ANITA SAMUELSSON NOL

ULLA-BRITT SVENSSON ALAFORS

ANKI LARSSON ÄLVÄNGEN

MAJ-BRITT PERSSON HÅLANDA

Hjälp oss att rädda dig.
Vi är en ideell förening utan bidrag från staten. Ditt stöd behövs för att vi  

ska kunna rädda liv till sjöss. Ge ett bidrag eller bli medlem på sjöräddning.se. 
Du kan också ringa 077-579 00 90.



LANDSKRONA. Ahlafors 
IF genrepade mot divi-
sion 4-laget Åkarps IF.

Det var i princip spel 
mot ett mål.

– Killarna vägrar 
förlora och har nu gjort 
18-0 på fyra matcher, 
det är svårt att vara 
missnöjd, säger AIF-
tränaren Lars-Gunnar 
Hermansson.

Spelbolaget Nordicbet pre-
senterade i måndags oddsen 
för serieseger i division 3 
nordvästra Götaland. Ste-
nungsunds IF rankas som 
seriefavorit och Ahlafors IF 
som tvåa. På lördag möts 
lagen i seriepremiären på 
Wosabplan, SIF-gården.

– Jag tycker vi har fått 
en kanonlottning och jag 
ser fram mot matchen. Vi 
kommer väl förberedda och 
har allt att vinna. Tar vi en 
pinne borta mot seriefavori-
terna är det kanon, förlorar 
vi är det ändå inte hela värl-
den. Det hade varit värre att 
möta ett förväntat bottenlag, 
då hade vi haft press på oss, 
menar Lars-Gunnar Her-
mansson som har bra koll på 
sin premiärmotståndare.

Samma lag
– De har i princip samma lag 
som i fjol och var egentligen 
redan då redo för att avan-
cera, men de sjabbade till det 
i början av serien och kom 
aldrig ikapp.

Ahlafors förlorade båda 
mötena med Stenungsund 
förra året och är ute efter 
revansch. Laget var på trä-
ningsläger i Landskrona den 
gångna helgen och genre-
pade mot Åkarps IF.

– Jag är nöjd med 
matchen, men framför allt 
med hela lägret. Killarna 
visar en härlig inställning och 
attityd. Det finns inget att 
klaga på, säger Lars-Gunnar 
Hermansson som erkänner 
att laget som 
m ö n s t r a d e s 
mot Åkarps är 
väldigt nära en 
tänkt startelva.

– Det är 
tuff konkurrens, men nu är 
det möjligtvis bara ett fråge-
tecken kvar.

Du valde att spela med 
Edwin Pearson som höger-
ytter istället för centralt?

– Ja, han har varit så bra 
att jag måste ha med honom 
någonstans och när Jonat-
han Lindström är tillbaka 
blir det trångt i mitten. Jag 
testade och det såg väldigt 
bra ut, svarar L-G Hermans-
son.

Division 4-laget Åkarps 

IF lyckades inte bjuda AIF 
motstånd. De gulsvarta gäs-
terna var flera klasser bättre 
både framåt och bakåt. När 
Niclas Elving satte fart fick 
Åkarps bekymmer. 1-0 kom 
redan efter sex minuter, då 

Jihad Nasha-
bat träffade 
J o n a t h a n 
Henrikssons 
skalle med en 
h ö r n s p a r k . 

2-0 och 3-0 signerade Niclas 
Elving, varav tvåan var en 
härlig placering i bortre krys-
set. 4-0 satte Jihad Nashabat.

Rätt rankade
Måndagen ägnades till åter-
hämtning, tisdagsträningen 
blir tempofylld och torsda-
gen kommer att vara fokuse-
rad på matchförberedelse.

– Det är härligt att det drar 

igång nu och jag tycker att vi 
med all rätt är rankade bland 
de tre främsta. Försäsongen 
har varit stabil och 18-0 på 
de fyra senaste matcherna 
bevisar att vi ligger i fas.

Ahlafors IF:s startelva i 
genrepet såg ut enligt nedan:

Målvakt: Andreas Skånberg. 
Försvar: Niclas Bjärnlind, Jonathan 
Henriksson, Henrik Andersson, Anders 
Andersson. 
Mittfält: Edwin Pearson, Jonathan 
Lindström, Johan Elving, Niclas Elving. 
Anfall: Moha Abdulrazek, Jihad 
Nashabat.
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Ons 10 april kl 19.30
Forsvallen

SBTK – Lev./
Skogslund

Fre 12 april kl 18.15
Nolängen
Nol – Surte

Fre 12 april kl 19.00
Sjövallen

AIF dam – 
Göteborgs SIF

Lör 13 april kl 12.00
Forsvallen
SBTK – TFK

Lör 13 april kl 15.00
Älvevi

Älvängen – Hålta

Sön 14 april kl 18.00
Vimmervi

Nödinge – Zenith

FOTBOLL I ALE
FOTBOLL
Division 6D Göteborg
Älvängen – Hyppeln 2-1 (1-0)
Mål ÄIK: Oscar Gärdeus 2.
Matchens kurrar: Markus Hedberg 3, 
Jacob Salenius 2, Oscar Gärdeus 1.

Surte IS – Nödinge SK 1-2 (1-2)
Mål SIS: John Landstedt. NSK: Kajin 
Talat 2.

Träningsmatch
Åkarps IF – Ahlafors IF 0-4
Mål AIF: Niclas Elving 2, Jihad 
Nashabat, Jonathan Henriks-
son. Matchens kurrar: Jonathan 
Lindström 3, Niclas Elving 2, Johan 
Elving 1.

Lidköpings FK – Edet FK 2-2 (0-1)
Mål EFK: Niklas Fredriksson, Martin 
Erlandsson.

Stora Mellby – Lödöse/Nygård 
2-0

DM Västergötland, damer
Rackeby – Lödöse/Nygård 1-4
Mål LNIK: Amanda Svensson 2, 
Embla Persdotter, Emilia Löfström.

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 

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

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  

Ahlafors vägrar förlora

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTBOLL
Träningsmatch
Åkarps IF – Ahlafors IF 0-4

Niclas Elving är både en framspelare och målskytt, det visade han prov på i genrepet mot 
Åkarps IF.

Jihad Nashabat visar gryende form och var en av målskyt-
tarna mot Åkarps IF.

– Vann genrepet 
med klara siffror
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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

Fjolårets premiärmatch 
mellan Älvängen och Hyp-
peln slutade mållös. Den 
här gången var ÄIK numret 
större, visade bäst inställning 
och vann rättvist.

– Vi är mycket bättre nu 
än vid samma tidpunkt i fjol. 
Förra året gjorde vi en dålig 
vårsäsong och det var först på 
hösten som vi hittade stilen. 
Försäsongen har sett lovande 

ut och fortsätter vi på den här 
inslagna vägen kan det bli ett 
angenämt fotbollsår, säger 
Peter Eriksson till lokaltid-
ningen.

Med vinden 
i ryggen kopp-
lade ÄIK 
grepp om sina 
motståndare 
i den första 
halvleken. Oscar Gärdeus 
gjorde 1-0 och hade sedan ett 
gyllene tillfälle att göra 2-0.

– Vi skapade flera fina 

möjligheter och kunde haft 
3-0 i halvlek, säger Eriksson.

Oscar Gärdeus fick sin 
revansch när han gjorde 2-0 
i inledningen av den andra 

akten. Fre-
drick Lander-
vik gav nerv åt 
tillställningen 
när han redu-
cerade med 25 

minuter kvar att spela.
– Då blev det aningen 

oroligt, men jag tycker ändå 
att vi står upp bra och vinner 

välförtjänt.
Vad tror du om era 

chanser i år?
– Vi måste behålla samma 

höga nivå om vi ska kunna 
vara med och slåss i toppen. 
Jag tror det blir en jämn serie. 
Bosna, Säven, Nol, Nödinge 
och Hyppeln kommer säker-
ligen att vara med på den 
övre halvan, avslutar Peter 
Eriksson.

PÅ ÄLVEVI

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Uddamålsseger för ÄIK i premiären

FOTBOLL
Division 6D Göteborg
Älvängen – Hyppeln 2-1 (1-0)

Tätt och tufft på Älvevi, men 
det gick inte att blunda för 
att Samuel Ingvarsson och 
hans lagkamrater i Älväng-
ens IK var snäppet bättre 
än gästande Hyppeln. Det 
blev seger för hemmalaget 
med 2-1.

ÄIK stred tappert när Hyppeln jagade en kvittering i slutskedet. Alelaget höll undan och tog tre sköna premiärpoäng.

ALAFORS. Nol IK och 
Ahlafors IF har slagit 
ihop P-00.

I lördags delades den 
nya matchdräkten ut, 
sponsrad av Vakna.

Samtidigt underteck-
nade samtliga spelare 
ett kontrakt om löfte 
att vara drogfria hela 
säsongen.

Vakna har sponsrat Ahlafors 
IF:s och Nol IK:s gemen-
samma P-00-lag, men det 
sker inte helt utan motkrav. 
Spelarna har fått signera 
ett kontrakt om att vara 
drogfria. Vid en eventuell 
överträdelse väntar samtal 
med vårdnadshavare och tre 
matchers avstängning.

– Vi gjorde ett liknande 
upplägg med tjejer födda 
1993 i Nol IK för ett antal 
år sedan. Jag hoppas ni ska 
bli lika fina ambassadörer för 
Vakna som de var. Vi vill ju 
att alla ungar ska göra roliga 
saker och för er verkar det 
vara fotboll som gäller. Då 
är det kul för oss i Vakna 
att kunna stötta ert nya lag 
med nya dräkter, sa Thomas 
Berggren när 27 spelare tog 
emot kompletta matchställ.

För Nol IK:s och Ahla-
fors IF:s nya P-00-lag väntar 
mycket kul den kommande 
säsongen, bland annat spel i 
Gothia Cup. Nu är de också 
med i kampen mot droger.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Nol-Ahlafors kontrakterade

Johannes Koutis fi ck som första spelare signera Vakna-
kontraktet.

Nol-Ahlafors P-00. Klubbarna gör gemensam sak och har fått Vakna som sponsor. Truppen fi ck i lördags ta emot sina nya 
matchtröjor.

– Vakna sponsrar

– Oscar Gärdeus matchhjälte med två fullträffar
ÄLVÄNGEN. Det blev en jämn premiär som utspe-
lade sig mellan två av seriens förväntade topplag.

Hemmalaget lyckades dra det längsta strået 
och stor matchvinnare blev Oscar Gärdeus med 
sina två fullträffar.

– En viktig seger som förhoppningsvis stärker 
killarna inför fortsättningen, sammanfattade en 
belåten ÄIK-tränare i Peter ”Erra” Eriksson.
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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

LÖDÖSE. I lördags invigdes en 
ny utställning på Lödösehus.

Stickade barnfi ltar fi nns för 
beskådning till och med den 
12 maj.

Det är medlemmar ur 
Sticknätet som visar person-
ligt stickade barnfi ltar i egen 
formgivning.

Sticknätet i Västra Götaland har fun-
nits i tio år. Alla som bor i länet och 
som är intresserade av att sticka är 
välkomna att vara med.

– Nätverket är ett forum där vi 
ger och får idéer av varandra. Vi 
anordnar stickcaféer på olika ställen, 
bland annat på Lödösehus. Varje år 

får medlemmarna en utmaning, den 
här gången var det att sticka barn-

filtar. Det är för att alla ska 
få anstränga sig och formge 
något eget, säger Susanne 
Harrysson på Slöjd i Väst.

Hur stort är intresset för 
stickning?

– Stickningen är het just 
nu. Den här stickvågen skiljer 
sig emellertid från den som vi 
upplevde i början av 80-talet. 
Då skulle man sticka snabbt 
och enkelt. Nu är stickarna 
mycket mer kvalitetsmed-
vetna och man stickar gärna 
tillsammans på offentliga 
platser, säger Susanne Har-
rysson.

16 mjuka, lena filtar för 
nyfödda, värmande filtar till 
barnvagnen och filtar att leka 
med både ute och inne finns 
med i årets vandringsutställ-
ning.

– De är stickade i lättskött 
bomull eller i värmande ull-
garn. Ull värmer även när det 
blivit vått och en filt som är 
stickad i ullgarn behöver inte 
tvättas så ofta. Den blir ren av 
att vädras i friska luften.

Nu på söndag arrangeras 
en Varvs- och sjöfartshistorisk 
dag på Lödösehus. Temat är 
tändkulemotorer. Lars Zim-
merman kommer att hålla ett 
föredrag på detta ämne och 
Börje Eriksson ska berätta om 
Herkules och andra bogser-
båtar.

En utställning med stickade barnfi l-
tar visas just nu på Lödösehus.

Stickade barnfi ltar visas på Lödösehus

NOL. I lördags slog Ale Slöjdare upp 
dörrarna till sin nya föreningslokal 
på gågatan i Nol.

Premiäröppningen tilldrog sig ett 
stort intresse.

– Vi har sökt lokal länge och äntli-
gen har vi fått ett eget ställe, säger 
nyvalde ordföranden Lisbeth Karl-
berg.

Det är tack vare Eva Thorén som Ale Slöj-
dare nu förfogar över en föreningslokal i Nol.

– Jag har gått förbi huset flera gånger och 
sett att det varit tomt på bottenplan, berättar 
Eva.

Föreningen tog kontakt med fastighetsä-
garen Alebyggen och sedan gick allting väl-
digt fort.

– Vi fick ett väldigt bra bemötande av deras 
vd, Lars-Ove Hellman. Nu är vi på plats och 
det är vi väldigt glada för, säger Lisbeth Karl-
berg.

Julius Caesar

Entré 200 kr • Matbiljett 140 kr
Live från Metropolitan Opera i New York

Entré 80 kr

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!

Premiäröppning hos Ale Slöjdare

Kerstin Abrahamsson passade på att 
göra lite nytta under lördagens premi-
äröppning.

Varje lördag under våren kommer Ale Slöjdare att ha öppet sin föreningslokal 
i Nol för försäljning av slöjd och hantverk.

och

inbjuder till

Vårkonsert
Söndag 21 april i

Smyrnakyrkan, Älvängen

Fri entré Fika

Melodier man minns

Lerum
 Vocalis

Konserten stöds av
TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Varje lördag under våren kom det 
att vara öppet för försäljning av slöjd 
och hantverk.

– Vi kommer också att använda 
lokalen till möten, kurser och prova 
på-verksamhet, förklarar Lisbeth.

Till sommaren intar Ale Slöjdare 
i vanlig ordning magasinsbyggnaden 
på Kungsgården i Alvhem.

– Det är en tradition som vi håller 
fast vid, avslutar Lisbeth Karlberg.

JONAS ANDERSSON
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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

LÖDÖSE. I lördags invigdes en 
ny utställning på Lödösehus.

Stickade barnfi ltar fi nns för 
beskådning till och med den 
12 maj.

Det är medlemmar ur 
Sticknätet som visar person-
ligt stickade barnfi ltar i egen 
formgivning.

Sticknätet i Västra Götaland har fun-
nits i tio år. Alla som bor i länet och 
som är intresserade av att sticka är 
välkomna att vara med.

– Nätverket är ett forum där vi 
ger och får idéer av varandra. Vi 
anordnar stickcaféer på olika ställen, 
bland annat på Lödösehus. Varje år 

får medlemmarna en utmaning, den 
här gången var det att sticka barn-

filtar. Det är för att alla ska 
få anstränga sig och formge 
något eget, säger Susanne 
Harrysson på Slöjd i Väst.

Hur stort är intresset för 
stickning?

– Stickningen är het just 
nu. Den här stickvågen skiljer 
sig emellertid från den som vi 
upplevde i början av 80-talet. 
Då skulle man sticka snabbt 
och enkelt. Nu är stickarna 
mycket mer kvalitetsmed-
vetna och man stickar gärna 
tillsammans på offentliga 
platser, säger Susanne Har-
rysson.

16 mjuka, lena filtar för 
nyfödda, värmande filtar till 
barnvagnen och filtar att leka 
med både ute och inne finns 
med i årets vandringsutställ-
ning.

– De är stickade i lättskött 
bomull eller i värmande ull-
garn. Ull värmer även när det 
blivit vått och en filt som är 
stickad i ullgarn behöver inte 
tvättas så ofta. Den blir ren av 
att vädras i friska luften.

Nu på söndag arrangeras 
en Varvs- och sjöfartshistorisk 
dag på Lödösehus. Temat är 
tändkulemotorer. Lars Zim-
merman kommer att hålla ett 
föredrag på detta ämne och 
Börje Eriksson ska berätta om 
Herkules och andra bogser-
båtar.

En utställning med stickade barnfi l-
tar visas just nu på Lödösehus.

Stickade barnfi ltar visas på Lödösehus

NOL. I lördags slog Ale Slöjdare upp 
dörrarna till sin nya föreningslokal 
på gågatan i Nol.

Premiäröppningen tilldrog sig ett 
stort intresse.

– Vi har sökt lokal länge och äntli-
gen har vi fått ett eget ställe, säger 
nyvalde ordföranden Lisbeth Karl-
berg.

Det är tack vare Eva Thorén som Ale Slöj-
dare nu förfogar över en föreningslokal i Nol.

– Jag har gått förbi huset flera gånger och 
sett att det varit tomt på bottenplan, berättar 
Eva.

Föreningen tog kontakt med fastighetsä-
garen Alebyggen och sedan gick allting väl-
digt fort.

– Vi fick ett väldigt bra bemötande av deras 
vd, Lars-Ove Hellman. Nu är vi på plats och 
det är vi väldigt glada för, säger Lisbeth Karl-
berg.

Julius Caesar

Entré 200 kr • Matbiljett 140 kr
Live från Metropolitan Opera i New York

Entré 80 kr

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!

Premiäröppning hos Ale Slöjdare

Kerstin Abrahamsson passade på att 
göra lite nytta under lördagens premi-
äröppning.

Varje lördag under våren kommer Ale Slöjdare att ha öppet sin föreningslokal 
i Nol för försäljning av slöjd och hantverk.

och

inbjuder till

Vårkonsert
Söndag 21 april i

Smyrnakyrkan, Älvängen

Fri entré Fika

Melodier man minns

Lerum
 Vocalis

Konserten stöds av
TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Varje lördag under våren kom det 
att vara öppet för försäljning av slöjd 
och hantverk.

– Vi kommer också att använda 
lokalen till möten, kurser och prova 
på-verksamhet, förklarar Lisbeth.

Till sommaren intar Ale Slöjdare 
i vanlig ordning magasinsbyggnaden 
på Kungsgården i Alvhem.

– Det är en tradition som vi håller 
fast vid, avslutar Lisbeth Karlberg.

JONAS ANDERSSON
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– Lysande! Premiären den 
18 maj är slutsåld sedan 
länge och det tickar på bra 
även till övriga föreställ-
ningar, så det är roligt. Bil-
jetter köps på biblioteket 
i Nödinge och på Allans i 
Älvängen.
Och repetitionerna är i 
full gång?
– Jajamän! Vi övar för fullt 
på Teatervinden i Nol, men 
så fort det blir lite skönare 
väder så ska vi flytta ut och 
börja repetera på plats i Fu-
rulundsparken. Nu har skå-
despelarna släppt sina ma-
nusblad och replikerna ska 
man kunna utantill.
Är det mycket rekvisita 
som ska fram?
– Ja, det är en del. Här 
känner vi oss dock trygga 
då vi har en rutinerad scen-
mästare i Hans-Olof Thor-

björnsson. Han är i full färd 
med planeringen och snick-
eriet tar snart sin början.
Vad finns mer att rappor-
tera från produktionstea-
met?
– Att vi nu håller på med 
färdigställandet av ett pro-
gramblad. I programmet, 
som varje besökare får i sin 
hand, berättar vi om bak-
grunden till föreställningen 
och det faktum att Ahlafors 
IF i år firar 100 år.
Känner du av någon ner-
vositet redan nu?
– Nej, jag gör inte det. Jag 
är glad varje gång jag går 
hem från repetitionerna 
och känner en stor förvän-
tan inför premiären.

…Kent Carlsson, 
manusförfattare och 
regissör till teaterfö-
reställningen ”Dansen 
på Furulund”.

Hur går biljett-
försäljningen?

Hallå där...

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kristi himmelfärds dag 9 maj kl 11-15 Gudstjänst i kyrkan kl 10.00

Kilanda Marknad
Med öppen gård

Du! Vi möts väl som vanligt på 

Visst gör vi det! Men när blir det? Som alltid på:

DEN STARKARE
FRITT TOLKAD EFTER AUGUST STRINDBERG
5    12    19    28 MAJ    14:00

PELARTEATERN PRESENTERAR EN LUNCHFÖRESTÄLLNING

FRITT INTRÄDE
FÖR MER INFO, BOKNING & VÄGBESKRIVNING
WWW.PELARTEATERN.COM

ÖPPET CAFÉ

Hela 44 medlemmar 
deltog i SPF Alebygdens 
vandring i Tofta. Det gamla 
rekordet låg på 41 personer. 
Glädjande nog kunde vi 
notera fyra förstagångare.

Vi fick en fantastisk fin 
vandring i strålande sol och 
med vinden i ryggen. Isen 
låg fortvarande i viken och 
svanarna i råkarna.

Nästa fredag vandrar vi 
i Fjärhult mellan Nödinge 
och Ryd. Andra aktiviteter 
är vårfesten i Medborgarhu-
set den 18 april och besök i 
Göteborgs synagoga den 24 
april. På resan till St Peters-
burg den 24 augusti finns 
fem lediga platser.

Lennart Mattsson

25 km (Kortvättlen 15 km)

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

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

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

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

STARRKÄRR. Det bjöds 
storslagen underhåll-
ning av och med Ewert 
Ljusberg i söndags.

Jämtlands president 
levde upp till förvänt-
ningarna.

Publiken fi ck njuta av 
fi n musik och skratta 
till roliga historier.

Skratta & Sjung tog åter 
plats i Starrkärrs bygdegård 
i helgen. Dragplåstret var 
Ewert Ljusberg som kvällen 
innan hade besökt Sång & 
Sånt på Mimers Hus i Kung-
älv.

– Av den anledningen 
bestämde vi oss för att göra 
ett program med Ewert på 
den här sidan älven också, 
säger Lennart Thorstens-
son som i vanlig ordning 
agerade programvärd.

Thorstensson fick äran att 
värma upp publiken i byg-
degården. Det blev allsång i 
väntan på att Ewert Ljusberg 
skulle göra sin entré.

– Ewert är en fantastiskt 
duktig vissångare och en 
lika duktig historieberättare, 
säger Lennart.

Det fanns nog ingen i för-
samlingen som tyckte något 
annat. Stämningen var på 
topp från första stund.

– Jag räknade till 65 per-
soner i publiken och alla såg 

ut att trivas, avslutar Lennart 
Thorstensson.

JONAS ANDERSSON

Visor och historier i Starrkärr
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Ewert Ljusberg utgjorde dragplåstret på Skratta & Sjung i 
söndags.

Publiken i Starrkärrs bygdegård var nöjda med underhåll-
ningen som bjöds.

SPF-vandringen i Tofta noterade nytt deltagarrekord.

Rekord för SPF Alebygdens
fredagsvandringar

|
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0303-444 000Kyrka för Fairtrade

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

Vad gör sorgen med Din kropp?
Lördag den 20 april i Starrkärrs församlingshem

kl 10.00-17.00 inbjuds Du som sörjer till en dags 
stillhet, samtal, föredrag och god mat.

Reflexolog Ruth Hassling föreläserom hur sorg kan ”sätta sig” i kroppen.

Dagen är kostnadsfri men vi behöver din anmälan till församlingexp.
0303-444 000 senast 12 april.

Har du några frågor?
Ring diakon Ingela Fransson 0303-444 031

Livets skörhet – Vad blir viktigt i Livet?
En samtalskväll med psykoterapeuten Erland Svenungsson.

Tisdag den 16 april kl 18.30 i Nols kyrka

Festhögmässa
för hela församlingen firar vi i 

Starrkärrs kyrka på söndag den 14 april kl. 11.00

Kyrkkaffe i kyrkan!
Varmt välkomna allesammans!

Körsång
Barnens stund och

Söndagsskola
PredikanNattvard Böner

Härlig gemenskap!

Risvedens störste stigröjare, John An-
dersson i Hålan har gått ur tiden i en 
ålder 88 år. 

Han växte upp på gården Hålan inne på 
Risveden tillsammans med fem syskon, där 
hans föräldrar Johan och Anni drev ett mindre 
jordbruk. Hans far Johan kom från gården 
Ljusevatten och modern, Anni, från Vikes i 
Hålan. Under ett antal år fram till 1935 hade 
de också en mindre speceriaffär i huset. 

Efter att under sin uppväxt ha hjälpt föräld-
rarna med skötseln av gården, gifte han sig och 
bosatte sig i Ölanda i Starrkärrs socken i slutet 
av 1960-talet. Där föddes hans tre barn av vilka 
två ännu är i livet.

I mitten av1940-talet fick han anställning 
som lastbilschaufför hos Älvängens cementgju-
teri, en anställning som han hade kvar fram till 
sin pensionering, då han flyttade tillbaka till i 
Hålan där han byggde hus och bosatte sig. Här 
bodde han ensam fram till sin bortgång. Hans 
fru, Elle, hade gått bort några år tidigare.

John var en typisk renlevnads- och frilufts-
människa, vegetarian sedan 11-årsåldern, 
tystlåten, blygsam och försynt. Som medlem 
i orienteringsklubben Alehof deltog han i 
många tävlingar.

Han deltog också i flera fjällvandringar, 
åkte Vasaloppet några gånger, gick den 35 mil 
långa Bohusleden, därtill ett otal turer inne på 
Risveden, ibland med vandrare som ville lära 
känna de gamla, numera bortglömda stigarna 
och torplämningarna som han på senare år 
varit med om att röja fram och som han sedan 
gammalt var väl förtrogen med.

Det är med stor saknad man minns John 
som man alltid var välkommen till. Vi, dina 
vänner och bekanta som fick förmånen att lära 
känna dig önskar dig en fridfull vila efter alla 
dina vandringar och allt det arbete du nedlagt 
för att hålla stigar och leder öppna och till-
gängliga.

Ditt minne kommer länge leva kvar bland 
alla dem som kom i kontakt med dig.

Till minne

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Söndag 14 april
Kl 1100 Nödinge kyrka Gudstjänst H Hultén.
 
Kl 1500 Bohus Servicehus Gudstjänst H Hultén.
 
”Opp och Ner, Ner och Opp...”
Kl 1700 Surte kyrka Gudstjänst för Stora och Små med Astrid Lind-
gren-tema. H Hultén, Medverkan av Förskolan Paradiset och Barn-
kören Peacedrums. Lotten Zimmergren – Cello.
 
Onsdagsträff 17 april
1300 i Nödinge församlingshem
Vladimir Masko berättar och spelar musik av P. Tjajkovskij.
Fika, alla välkomna

Lödöse församling

På grund av renovering av Tunge 
kyrka firas istället följande 

gudstjänster i Tunge bygdegård:

14 april kl. 12, MÄSSA
 Km Magnus Skredsvik

 Under kyrkkaffet får vi höra 
minnen från Garns skola. 

5 maj kl. 12 Gudstjänst
Km Magnus Skredsvik

Kyrkkaffe!

Allan Johansson, Göteborg 
har avlidit. Född 1956 och 
efterlämnar syskon med fa-
miljer som närmast sörjande.

Ingrid Sernhem, Älvängen 
har avlidit. Född 1925 och 
efterlämnar syskonbarn 
med familjer som närmast 
sörjande.

Inger Nolfalk, Surte har 
avlidit. Född 1937 och 
efterlämnar maken Jan-Owe 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Karl Olsson, Skepplanda 
har avlidit. Född 1929 och 
efterlämnar vänner som 
närmast sörjande.

Anja Tallheden, Älvängen 
har avlidit. Född 1939 och 
efterlämnar maken Veikko 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Lena Johansson, Älvängen 
har avlidit. Född 1947 och 
efterlämnar maken Kjell B 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Rune Blom, Bohus har avli-
dit. Född 1930 och efterläm-
nar barn med familjer samt 
syskon med familjer som 
närmast sörjande.

Ingegerd Klenner, Bohus 
har avlidit. Född 1919 och 
och efterlämnar maken Hu-
bert samt barn med familjer 
som närmast sörjande.

Toivo Savolainen, Nol har 
avlidit. Född 1955 och efter-
lämnar makan Annelie samt 
Ari och Mia med familjer 
som närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Ingrid Sernhem. I Starr-
kärrs kyrka hölls onsdagen 3 
april begravningsgudstjänst 
för Ingrid Sernhem, Älv-
ängen. Offi ciant var kom-
minister Lars Ingvarsson.

Döda

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
Elimförsamlingen Alafors
Torsd 18/4 kl 18, Musikca-
fé, Ohlins.

Surte missionsförsamling
Onsd 10/4 kl 18:30, Ton-
år; Spelkväll. Onsd 10/4 kl 
19, Ekumenisk bön i Pingst-
kyrkan, Bohus. Onsd 10/4 kl 
21, Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen att vara med! 
Torsd 11/4 kl 19, Ekumenisk 
kör övar i Surte församlings-
hem. Lörd 13/4 kl 10-14, 
Vårmarknad med försälj-
ning, lotterier, loppis/second 
hand, våffl or m.m. Välkom-
men att fynda och trivas! 
Sönd 14/4 kl 11, Guds-
tjänst. Per Kjellberg. Kung-
älvskören. Enkelt fi ka. Månd 
15/4 kl 19, Musikkåren, Le-
rum Surte Symphonic Band, 
övar. Tisd 16/4 kl 19, Sam-
talskväll. Onsd 17/4 kl 15, 
Onsdagsträff för dagledi-
ga. Så länge skutan kan gå... 
Sångstund med Lars Widell. 
Onsd 17/4 kl 18:30, Tonår; 
Bibelsamtal. Onsd 17/4 kl 
21, Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen att vara med! 
Sena ändringar i detta pro-
gram kan inträffa.
www.surtemissionskyrka.se 
är alltid uppdaterad.

Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling
Sönd kl 10, Högmässa, Kris-
tensson. Tisd 09.00, Mässa 
i församlingshemmet, Isac-
son. Onsd kl 18.30, Mässa, 
Nordblom.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Onsd 10/4 Älvängens kyrka 
kl 18.30, Taizémässa, Nord-
blom. Starrkärrs kyrka kl 
19, Bön för församlingen. 
Sönd 14/4 Starrkärrs kyrka 
kl 11, Festhögmässa, se an-
nons. Tisd 16/4 Nols kyr-
ka kl 18.30, Samtalskväll, se 
annons. Onsd 17/4 Starr-
kärrs kyrka kl 9.30, Var-
dagsgudstjänst, Nilsson. En 
gudstjänst tillsammans med 
Jesu minsta bröder och syst-
rar. Öppen för alla men med 
barnen i fokus.

Smyrnaförsamlingen i Älv-
ängen
Tisd 9/4 kl 8-9, Bön. KL 14, 
Bibelsamtalsgruppen. Onsd 
10/4 kl 18-19, Bön. Kl 19, 
Samling för gudstjänstteam 
och mötesledare. Torsd 11/4 
kl 10-12.30, SmyrnaCaféet. 
Kl 15, Andakt på Vikadamm. 

Kl 15, RPG, ”Gamla Göte-
borg”, Bengt Törnkvist kå-
serar. Kl 18.15, Hobby (7-
12 år). Fred 12/4 kl 19.30, 
Greenhouse (åk 7 och upp-
åt). Kl 20.30, Öppet hus & 
Café för ungdomar. Lörd kl 
13/4 kl 10-13, Second Hand 
& Café. Sönd 14/4 kl 11, 
Gudstjänst, Lars Ingvarsson 
predikar. Församlingsmöte. 
Äventyret (3-12 år). Kyrk-
kaffe. Tisd 16/4 kl 8-9, Bön.

Älvängens Missionskyrka
Sönd kl 18 Gudstjänst L 
Jöngren och ungdomarna; 
Söndagsskola. Månd kl 18, 
Spårarscout. Kl 18.30, Upp-
täckar/ Äventyrs scout. Tisd 
kl 10, Bön; kl 10-13 Stickca-
fé och Elvafi ka. Onsd kl 19, 
Bibelsamtal och bön.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 14/4 kl 
17, Musikmässa Wetterling. 
Onsd 17/4 kl 18.30, Vecko-
mässa. Hålanda sönd 14/4 kl 
12, Gudstjänst Wetterling. 
S.t Peder sönd 14/4 kl 10, 
Familjegudstjänst Skreds-
vik. Ale-Skövde sönd 14/4, 
se övriga. Tunge bygde-
gård sönd 14/4 kl 12, Mässa 
Skredsvik OBS! Tunge kyr-
ka renoveras, gudstjänsterna 
hålls i Tunge bygdegård.

Nödinge församling
Torsd 11/4 kl 18, Nödinge 
kyrka Mässa R Bäck. 14/4 
3:e i Påsktiden kl 11, Nö-
dinge kyrka Gudstjänst H 
Hultén. Kl 15, Bohus Servi-
cehus Gudstjänst H Hultén. 
Kl 17, Surte kyrka Guds-
tjänst för Stora och Små Ast-
rid lindgren tema  H Hul-
tén. Månd 15/4 kl 18.30, 
Nödinge församlingshem 
Mässa R Bäck. Onsd 17/4 kl 
10, Nödinge kyrka Vardags-
gudstjänst för Stora och Små 
R Bäck.

Fiadelfi aförsamlingen, Bo-
hus pingstkyrka
Onsd 10/4 kl 19, Ekumenisk 
bön. Sönd 14/4 kl 11, Admi-
nistrationsmöte. Nattvard. 
Onsd 17/4 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Döda
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0303-444 000Kyrka för Fairtrade

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

Vad gör sorgen med Din kropp?
Lördag den 20 april i Starrkärrs församlingshem

kl 10.00-17.00 inbjuds Du som sörjer till en dags 
stillhet, samtal, föredrag och god mat.

Reflexolog Ruth Hassling föreläserom hur sorg kan ”sätta sig” i kroppen.

Dagen är kostnadsfri men vi behöver din anmälan till församlingexp.
0303-444 000 senast 12 april.

Har du några frågor?
Ring diakon Ingela Fransson 0303-444 031

Livets skörhet – Vad blir viktigt i Livet?
En samtalskväll med psykoterapeuten Erland Svenungsson.

Tisdag den 16 april kl 18.30 i Nols kyrka

Festhögmässa
för hela församlingen firar vi i 

Starrkärrs kyrka på söndag den 14 april kl. 11.00

Kyrkkaffe i kyrkan!
Varmt välkomna allesammans!

Körsång
Barnens stund och

Söndagsskola
PredikanNattvard Böner

Härlig gemenskap!

Risvedens störste stigröjare, John An-
dersson i Hålan har gått ur tiden i en 
ålder 88 år. 

Han växte upp på gården Hålan inne på 
Risveden tillsammans med fem syskon, där 
hans föräldrar Johan och Anni drev ett mindre 
jordbruk. Hans far Johan kom från gården 
Ljusevatten och modern, Anni, från Vikes i 
Hålan. Under ett antal år fram till 1935 hade 
de också en mindre speceriaffär i huset. 

Efter att under sin uppväxt ha hjälpt föräld-
rarna med skötseln av gården, gifte han sig och 
bosatte sig i Ölanda i Starrkärrs socken i slutet 
av 1960-talet. Där föddes hans tre barn av vilka 
två ännu är i livet.

I mitten av1940-talet fick han anställning 
som lastbilschaufför hos Älvängens cementgju-
teri, en anställning som han hade kvar fram till 
sin pensionering, då han flyttade tillbaka till i 
Hålan där han byggde hus och bosatte sig. Här 
bodde han ensam fram till sin bortgång. Hans 
fru, Elle, hade gått bort några år tidigare.

John var en typisk renlevnads- och frilufts-
människa, vegetarian sedan 11-årsåldern, 
tystlåten, blygsam och försynt. Som medlem 
i orienteringsklubben Alehof deltog han i 
många tävlingar.

Han deltog också i flera fjällvandringar, 
åkte Vasaloppet några gånger, gick den 35 mil 
långa Bohusleden, därtill ett otal turer inne på 
Risveden, ibland med vandrare som ville lära 
känna de gamla, numera bortglömda stigarna 
och torplämningarna som han på senare år 
varit med om att röja fram och som han sedan 
gammalt var väl förtrogen med.

Det är med stor saknad man minns John 
som man alltid var välkommen till. Vi, dina 
vänner och bekanta som fick förmånen att lära 
känna dig önskar dig en fridfull vila efter alla 
dina vandringar och allt det arbete du nedlagt 
för att hålla stigar och leder öppna och till-
gängliga.

Ditt minne kommer länge leva kvar bland 
alla dem som kom i kontakt med dig.

Till minne

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Söndag 14 april
Kl 1100 Nödinge kyrka Gudstjänst H Hultén.
 
Kl 1500 Bohus Servicehus Gudstjänst H Hultén.
 
”Opp och Ner, Ner och Opp...”
Kl 1700 Surte kyrka Gudstjänst för Stora och Små med Astrid Lind-
gren-tema. H Hultén, Medverkan av Förskolan Paradiset och Barn-
kören Peacedrums. Lotten Zimmergren – Cello.
 
Onsdagsträff 17 april
1300 i Nödinge församlingshem
Vladimir Masko berättar och spelar musik av P. Tjajkovskij.
Fika, alla välkomna

Lödöse församling

På grund av renovering av Tunge 
kyrka firas istället följande 

gudstjänster i Tunge bygdegård:

14 april kl. 12, MÄSSA
 Km Magnus Skredsvik

 Under kyrkkaffet får vi höra 
minnen från Garns skola. 

5 maj kl. 12 Gudstjänst
Km Magnus Skredsvik

Kyrkkaffe!

Allan Johansson, Göteborg 
har avlidit. Född 1956 och 
efterlämnar syskon med fa-
miljer som närmast sörjande.

Ingrid Sernhem, Älvängen 
har avlidit. Född 1925 och 
efterlämnar syskonbarn 
med familjer som närmast 
sörjande.

Inger Nolfalk, Surte har 
avlidit. Född 1937 och 
efterlämnar maken Jan-Owe 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Karl Olsson, Skepplanda 
har avlidit. Född 1929 och 
efterlämnar vänner som 
närmast sörjande.

Anja Tallheden, Älvängen 
har avlidit. Född 1939 och 
efterlämnar maken Veikko 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Lena Johansson, Älvängen 
har avlidit. Född 1947 och 
efterlämnar maken Kjell B 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Rune Blom, Bohus har avli-
dit. Född 1930 och efterläm-
nar barn med familjer samt 
syskon med familjer som 
närmast sörjande.

Ingegerd Klenner, Bohus 
har avlidit. Född 1919 och 
och efterlämnar maken Hu-
bert samt barn med familjer 
som närmast sörjande.

Toivo Savolainen, Nol har 
avlidit. Född 1955 och efter-
lämnar makan Annelie samt 
Ari och Mia med familjer 
som närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Ingrid Sernhem. I Starr-
kärrs kyrka hölls onsdagen 3 
april begravningsgudstjänst 
för Ingrid Sernhem, Älv-
ängen. Offi ciant var kom-
minister Lars Ingvarsson.

Döda

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
Elimförsamlingen Alafors
Torsd 18/4 kl 18, Musikca-
fé, Ohlins.

Surte missionsförsamling
Onsd 10/4 kl 18:30, Ton-
år; Spelkväll. Onsd 10/4 kl 
19, Ekumenisk bön i Pingst-
kyrkan, Bohus. Onsd 10/4 kl 
21, Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen att vara med! 
Torsd 11/4 kl 19, Ekumenisk 
kör övar i Surte församlings-
hem. Lörd 13/4 kl 10-14, 
Vårmarknad med försälj-
ning, lotterier, loppis/second 
hand, våffl or m.m. Välkom-
men att fynda och trivas! 
Sönd 14/4 kl 11, Guds-
tjänst. Per Kjellberg. Kung-
älvskören. Enkelt fi ka. Månd 
15/4 kl 19, Musikkåren, Le-
rum Surte Symphonic Band, 
övar. Tisd 16/4 kl 19, Sam-
talskväll. Onsd 17/4 kl 15, 
Onsdagsträff för dagledi-
ga. Så länge skutan kan gå... 
Sångstund med Lars Widell. 
Onsd 17/4 kl 18:30, Tonår; 
Bibelsamtal. Onsd 17/4 kl 
21, Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen att vara med! 
Sena ändringar i detta pro-
gram kan inträffa.
www.surtemissionskyrka.se 
är alltid uppdaterad.

Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling
Sönd kl 10, Högmässa, Kris-
tensson. Tisd 09.00, Mässa 
i församlingshemmet, Isac-
son. Onsd kl 18.30, Mässa, 
Nordblom.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Onsd 10/4 Älvängens kyrka 
kl 18.30, Taizémässa, Nord-
blom. Starrkärrs kyrka kl 
19, Bön för församlingen. 
Sönd 14/4 Starrkärrs kyrka 
kl 11, Festhögmässa, se an-
nons. Tisd 16/4 Nols kyr-
ka kl 18.30, Samtalskväll, se 
annons. Onsd 17/4 Starr-
kärrs kyrka kl 9.30, Var-
dagsgudstjänst, Nilsson. En 
gudstjänst tillsammans med 
Jesu minsta bröder och syst-
rar. Öppen för alla men med 
barnen i fokus.

Smyrnaförsamlingen i Älv-
ängen
Tisd 9/4 kl 8-9, Bön. KL 14, 
Bibelsamtalsgruppen. Onsd 
10/4 kl 18-19, Bön. Kl 19, 
Samling för gudstjänstteam 
och mötesledare. Torsd 11/4 
kl 10-12.30, SmyrnaCaféet. 
Kl 15, Andakt på Vikadamm. 

Kl 15, RPG, ”Gamla Göte-
borg”, Bengt Törnkvist kå-
serar. Kl 18.15, Hobby (7-
12 år). Fred 12/4 kl 19.30, 
Greenhouse (åk 7 och upp-
åt). Kl 20.30, Öppet hus & 
Café för ungdomar. Lörd kl 
13/4 kl 10-13, Second Hand 
& Café. Sönd 14/4 kl 11, 
Gudstjänst, Lars Ingvarsson 
predikar. Församlingsmöte. 
Äventyret (3-12 år). Kyrk-
kaffe. Tisd 16/4 kl 8-9, Bön.

Älvängens Missionskyrka
Sönd kl 18 Gudstjänst L 
Jöngren och ungdomarna; 
Söndagsskola. Månd kl 18, 
Spårarscout. Kl 18.30, Upp-
täckar/ Äventyrs scout. Tisd 
kl 10, Bön; kl 10-13 Stickca-
fé och Elvafi ka. Onsd kl 19, 
Bibelsamtal och bön.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 14/4 kl 
17, Musikmässa Wetterling. 
Onsd 17/4 kl 18.30, Vecko-
mässa. Hålanda sönd 14/4 kl 
12, Gudstjänst Wetterling. 
S.t Peder sönd 14/4 kl 10, 
Familjegudstjänst Skreds-
vik. Ale-Skövde sönd 14/4, 
se övriga. Tunge bygde-
gård sönd 14/4 kl 12, Mässa 
Skredsvik OBS! Tunge kyr-
ka renoveras, gudstjänsterna 
hålls i Tunge bygdegård.

Nödinge församling
Torsd 11/4 kl 18, Nödinge 
kyrka Mässa R Bäck. 14/4 
3:e i Påsktiden kl 11, Nö-
dinge kyrka Gudstjänst H 
Hultén. Kl 15, Bohus Servi-
cehus Gudstjänst H Hultén. 
Kl 17, Surte kyrka Guds-
tjänst för Stora och Små Ast-
rid lindgren tema  H Hul-
tén. Månd 15/4 kl 18.30, 
Nödinge församlingshem 
Mässa R Bäck. Onsd 17/4 kl 
10, Nödinge kyrka Vardags-
gudstjänst för Stora och Små 
R Bäck.

Fiadelfi aförsamlingen, Bo-
hus pingstkyrka
Onsd 10/4 kl 19, Ekumenisk 
bön. Sönd 14/4 kl 11, Admi-
nistrationsmöte. Nattvard. 
Onsd 17/4 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39
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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

Bil köpes, även husvagn. Allt 
av intresse, mindre defekter ej 
hinder.
tel. 0728-76 29 09

Äldre TV-spel sökes, främst 
Nintendo men även andra är 
av intresse. Betalar bra, kan ev 

byta mot en PS3!
tel. 0739-05 63 86

Önskar köpa mindre lägenhet i 
Bohus / Surte. Kontakta gärna: 
tel. 0709-66 57 18

SÄLJES

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

2st Michelin 205/65-15 nya. 2st 
beg 235/40 zr18. Beg däck från 
12 tum.
tel. 0705-78 30 45

Rolig moppe från tidigt 60 tal. 
Körbar. Pris 3800:-.
Cyklar dam-flick samt herr, 
400:-/st.
tel. 0703-06 39 24

4st sommardäck på alumi-
niumfälg. Passar Volvo V70. 
205/55 R16. Pris 2000:-
tel. 0709-35 09 83

1 st TV-Bänk Svart/vit, 2500:-. 
Bostadspersinner med olika 
mått, 275:-/st. Badrumsglas-
skjutdörr från Hafa B170cm, 
L186cm 2550:-, 1st kassaregis-
ter svart märke Towax 100, pris 
2100:-. 2st datorhögtalare, 200:-/
par. 5st högtalare + 1st bas, 
Sony, 2500:-.
tel. 0709-39 51 89

Ö HYRA

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

Bostad för 1 person med 
ordnad ekonomi sökes i Bohus /

Surte under perioden Maj-Sep-
tember.
tel. 070 96 657 18

Önskar hyra hus i Lilla Edet 
kommun. Stabil ekonomi och 
referenser finns.
tel. 0701-42 48 08

ÖVRIGT

Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser. 
Peter Bergqvist
tel. 0761 - 74 30 99

Loppis Skepplanda Bygdegård
Lördagen 4 maj kl 10-13. Bokning 
av bord tel 0708-338236. Bords-
pris 100kr, bordsstorlek 80x120. 
Kaffe servering. Välkomna!
Skepplanda Sockens
Bygdegårdsförening

Texta tydligt:
Familj – Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett 
adresserat och frankerat kuvert. 

Prylbörs – För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. 

Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställ-
ningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag kl 12, till...
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen, Märk kuvertet "Familj"
Vi tar inte emot privatannonser på telefon, 
fax eller e-mail.
Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni 
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.
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Prylbörsen (40:-)

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska med en annons!

KÖKÖPEPESS
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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

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

Anlägga trädgård
Hjälp önskas med att anlägga en 
villaträdgård.
Erfarenhet önskas, gärna senior. 
Lennart
tel. 0739-81 88 55

Excellent Tak
Boka ditt tak nu och måleri. 
Få 15% rabatt, fri offert, fri 
besiktning.
0708-65 50 21
0739-92 42 99

Vi löser allt inom 
markanläggning. Tex 
husgrunder, dränering, avlopp, 
minireningsverk, plattläggning, 
sprängning, murar, snöröjning 
och trädfällning. Innehar 
F-skattsedel och försäkring.
tel. 0735-27 09 39

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.
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Vem känner du 
   som snart fyller?

Veckans ros
Veckans ros till Svantes 
Byggservice för ett mycket 
skickligt, fi nt och noggrant 
arbete. Bland annat uppsätt-
ning av kök, garderober samt 
golvläggning med klinker 
och parkett. Kommer
att höra av mig igen vid 
nästa projekt. Var så säker!

Mycket nöjd kund

Stort tack till Stefan och 
övrig personal på Ale Rör 
för hjälp med shuntjuste-
ringen på min panna/acku-
mulatortank. Tusen tack för 
den snabba servicen.

Lars-Lennart i Starrkärr

Många tack och kramar till 
mannen som hjälpte mig att 
parkera på min p-plats i Älv-
ängen när jag fick batteris-
topp den 4/4 kl 13 utanför 
radio affären.

Tacksam 

Tack

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Pelle Andersson, Älvängen

Glöm min födelsedag.
Olle Magnusson

Grattis
Oskar

på 13-årsdagen 3/4
Kram Farmor

En stor grattiskram
Joel

på 9-årsdagen
från Farmor & Farfar

Hipp Hipp Hurra
Axel

i Nol fyller 3 år 18/4
Stort grattis

Farmor & Arne

Grattis
Miranda Edell

på 5-årsdagen
den 8 april

önskar
Mormor & Morfar

Vigda 

Vi har gift oss!
Madelene Hiller och 

Björn Johansson
Västra Frölunda

vigdes den 16 mars på 
Gålsjö Bruk, Sollefteå.

Vigselförrättare Catarina 
Molitor Sjöberg.

Varmt tack till alla som 
förgyllde våran dag.
Tillsammans heter

vi nu Hiller.
(Foto: Tommy Sjölund)
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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

Bil köpes, även husvagn. Allt 
av intresse, mindre defekter ej 
hinder.
tel. 0728-76 29 09

Äldre TV-spel sökes, främst 
Nintendo men även andra är 
av intresse. Betalar bra, kan ev 

byta mot en PS3!
tel. 0739-05 63 86

Önskar köpa mindre lägenhet i 
Bohus / Surte. Kontakta gärna: 
tel. 0709-66 57 18

SÄLJES

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

2st Michelin 205/65-15 nya. 2st 
beg 235/40 zr18. Beg däck från 
12 tum.
tel. 0705-78 30 45

Rolig moppe från tidigt 60 tal. 
Körbar. Pris 3800:-.
Cyklar dam-flick samt herr, 
400:-/st.
tel. 0703-06 39 24

4st sommardäck på alumi-
niumfälg. Passar Volvo V70. 
205/55 R16. Pris 2000:-
tel. 0709-35 09 83

1 st TV-Bänk Svart/vit, 2500:-. 
Bostadspersinner med olika 
mått, 275:-/st. Badrumsglas-
skjutdörr från Hafa B170cm, 
L186cm 2550:-, 1st kassaregis-
ter svart märke Towax 100, pris 
2100:-. 2st datorhögtalare, 200:-/
par. 5st högtalare + 1st bas, 
Sony, 2500:-.
tel. 0709-39 51 89

Ö HYRA

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

Bostad för 1 person med 
ordnad ekonomi sökes i Bohus /

Surte under perioden Maj-Sep-
tember.
tel. 070 96 657 18

Önskar hyra hus i Lilla Edet 
kommun. Stabil ekonomi och 
referenser finns.
tel. 0701-42 48 08

ÖVRIGT

Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser. 
Peter Bergqvist
tel. 0761 - 74 30 99

Loppis Skepplanda Bygdegård
Lördagen 4 maj kl 10-13. Bokning 
av bord tel 0708-338236. Bords-
pris 100kr, bordsstorlek 80x120. 
Kaffe servering. Välkomna!
Skepplanda Sockens
Bygdegårdsförening

Texta tydligt:
Familj – Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett 
adresserat och frankerat kuvert. 

Prylbörs – För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. 

Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställ-
ningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag kl 12, till...
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen, Märk kuvertet "Familj"
Vi tar inte emot privatannonser på telefon, 
fax eller e-mail.
Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni 
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.
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Prylbörsen (40:-)

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska med en annons!
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Hyr65plus.se - Använd 
rotavdraget - 50% på 
arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, 
golv,  mur & putsarbeten, 
el-behörighet, städ & trädgård. 
Anlita en senior hos oss! Innehar 
f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57

Bygga och renovera inomhus 
eller utomhus. 
Använd rotavdraget, 50% 
på arbetskostnaden. 
Momsregistrerad, F-skatt sedel 
och försäkringar finns.
Gå in på vår hemsida för att läsa 
en del av vad vi erbjuder.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44

Madsen & Partners erbjuder 
juridiskrådgivning inom bland 
annat familjerätt, affärsjuridik 
och fastighetsrätt.
just nu erbjuder vi en första 
rådgivningstimme på vårt 
kontor för 500 kronor inklusive 
moms. För mer information 
besök
www.madsenpartners.se eller
tel. 031 - 799 61 59
Vi erbjuder en första 
kostnadsfri rådgivning per 
telefon / e-post.

Utbyte av köksluckor.
Marknadens bästa priser.
Västkustkök
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, vykort, 
prydnadssaker m.m. samt 
dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

Skrotbilar köpes och hämtas 
även lastbilar och traktorer. 
Kontant betalning.
tel. 0738-01 35 20
el. 0768-07 42 42

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
stenspräckning med Simplex. 
Anläggning och skötsel samt 
mossrivning av gräsmattor. 
Trädfällning, beskärning av träd 
och buskar. Våra fordon och 
maskiner håller hög standar för 
miljöns skull.
tel. 0768-81 60 10

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja 
rotavdraget. Vi utför allt inom 
branchen. 
I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel i 
Älvängen. Öppettider: Mån-Fre: 
16-18, Lörd: 10-13.  Återförsäljare 
för Interkakel, Stigs kakel & FF's 
Kakel. Har flyttat till Garveriv. 10. 
Sväng in vid Utby maskin/röda 
korset ner mot 45:an.
Tel. 0303-74 60 41

el. 0706-36 78 41

Sprutlack av kök
Fräsning: dekorspår, 
nytillverkning av köksluckor. 
F-skatt finnes.
tel. 076-07 48 695

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. 
Över 15 års erfarenhet inom 
branschen.
Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

Vi utför service / 
reparationer på din bil.
Montering & balansering – 
Hjulskifte – Däckförvaring - 
Kamremsbyte/kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 Alvhem
tel. 0520-655 181

Vi fixar allt inom trädfällning, 
undanröjning, trädgårdsarbete 
och snöröjning. Stort som smått.  
Låga priser. Använd ROT/RUT 
avdrag 50%. F-skatt & försäkring 
finns.
tel. 0765-76 17 29

Seniorbolaget.se
RUT-/ROT-avdrag direkt på 
fakturan. Vi hjälper dig med 
städning, hemtjänst, snickerier, 
målning, bokföring, läxhjälp mm
tel. 0303-103 60
Ulf Österman

Fönsterputs och städ
Det är vi som utför städ, 
flyttstäd, fönsterputs mm. i Ale 
med omnejd. Ansvarsförsäkring 
samt kollektivavtal. Innehar 
F-skattesedel.
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se

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

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

Anlägga trädgård
Hjälp önskas med att anlägga en 
villaträdgård.
Erfarenhet önskas, gärna senior. 
Lennart
tel. 0739-81 88 55

Excellent Tak
Boka ditt tak nu och måleri. 
Få 15% rabatt, fri offert, fri 
besiktning.
0708-65 50 21
0739-92 42 99

Vi löser allt inom 
markanläggning. Tex 
husgrunder, dränering, avlopp, 
minireningsverk, plattläggning, 
sprängning, murar, snöröjning 
och trädfällning. Innehar 
F-skattsedel och försäkring.
tel. 0735-27 09 39

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.
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Vem känner du 
   som snart fyller?

Veckans ros
Veckans ros till Svantes 
Byggservice för ett mycket 
skickligt, fi nt och noggrant 
arbete. Bland annat uppsätt-
ning av kök, garderober samt 
golvläggning med klinker 
och parkett. Kommer
att höra av mig igen vid 
nästa projekt. Var så säker!

Mycket nöjd kund

Stort tack till Stefan och 
övrig personal på Ale Rör 
för hjälp med shuntjuste-
ringen på min panna/acku-
mulatortank. Tusen tack för 
den snabba servicen.

Lars-Lennart i Starrkärr

Många tack och kramar till 
mannen som hjälpte mig att 
parkera på min p-plats i Älv-
ängen när jag fick batteris-
topp den 4/4 kl 13 utanför 
radio affären.

Tacksam 

Tack

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Pelle Andersson, Älvängen

Glöm min födelsedag.
Olle Magnusson

Grattis
Oskar

på 13-årsdagen 3/4
Kram Farmor

En stor grattiskram
Joel

på 9-årsdagen
från Farmor & Farfar

Hipp Hipp Hurra
Axel

i Nol fyller 3 år 18/4
Stort grattis

Farmor & Arne

Grattis
Miranda Edell

på 5-årsdagen
den 8 april

önskar
Mormor & Morfar

Vigda 

Vi har gift oss!
Madelene Hiller och 

Björn Johansson
Västra Frölunda

vigdes den 16 mars på 
Gålsjö Bruk, Sollefteå.

Vigselförrättare Catarina 
Molitor Sjöberg.

Varmt tack till alla som 
förgyllde våran dag.
Tillsammans heter

vi nu Hiller.
(Foto: Tommy Sjölund)
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

5 6 4 3
7 6 5 1
9 8 4 6

6 3 8 9
5 1 8 9

8 7 5 3

9 8 5 3 1 4
9 1 3

3 6

3
4 6 9 1

3 9 1 7 6 4

2 6 3 8 1
8 3
4 7 3 5

4
2 6 7 8

7 1 2

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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HITTA DIN SPORTLIFEKLUBB PÅ WWW.SPORTLIFE.SE  |  ALLA MÄNNISKOR, ALLA ÅLDRAR  |  VARMT VÄLKOMNA

199KR/MÅN

BÖRJA TRÄNA PÅ SPORTLIFE FÖR

TRÄNING
FÖR ALLA!

GYM KONDITION GRUPPTRÄNING SENIORKLUBB PERSONLIG TRÄNING
FÖRETAGSFRISKVÅRD BARNDANS KIDZCLUB COFFEE LOUNGE SOL & RELAX


