
Duellen. Källander vs Lind-
ström.

Stenungsund 
numret större
STENUNGSUND. Det 
blev ingen gulsvart 
succé i premiären mot 
Stenungsund. Förlus-
ten med 3-0 sved.
Resultatet var rättvist. Ahlafors IF 
var inte nära att rubba seriefavo-
riten Stenungsund. När dessutom 
Henrik Andersson, de senare årens 
mittbacksregent, skadades var det 
ridå ner.                   Läs sid 17

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

Nr 15  |  vecka 16  |  2013  |  År 18  |  100% täckning  |

www.axums.se

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

79:-Finfin lökhackare 
med 4 tillhörande 
förvaringsburkar 
med lock!

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

GOTT OM PARKERINGSPLATSER,

INGA VÄGTULLAR!

Handla nära
– Gör ett besök på Ale Torg

Startskottet för 
Kronogården
Nu byggs de första av 400 nya bostäder i Älvängen
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Jan A Pressfeldt (AD), hade äran att skjuta iväg 
den första salvan för byggandet av det nya bostadsområdet Kronogården i Älvängen. Skan-
ska Nya Hem och Veidekke svarar för 83% av exploateringen, resterande del blir tomter som 
Ale kommun kommer att kunna sälja. En skola ingår ockåså i planerna.

Läs sid 6

I MANUELLA 
DISKEN!

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla dagar 7-23

Gäller v 16

Rökt skinka 

15:-/hg
Pepparkubb Jacobsdahls

  

Lödöse 0520-66 00 10 Gäller t o m 21/4-13 /kg

Grillade kamben 
& spareribs 9999999999900000000000

PAX  
strl 31-37
Ord. pris 799:-
Waterproof– Din skobutik för hela familjen

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

NU: 499:- Ord.pris 599:-

Priserna gäller t.o.m 20/4-13

VÅRSKOR!
NU: 599:- 
Ord.pris 699:-

Herrsko

NU: 249:- 
Ord.pris 299:-

Barnsko

Damskon

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

VÅR-
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ADIDAS DURAMO 5
Fritidssko för vårpromenaden eller lättare jogging. 

Storlek 36-50. Herr och Damstorlekar

NU299KR
Ord. pris 599:-

Gäller ons-sön 17/4-21/4



Normalt sett undviker 
vi debattartiklar om 
rikspolitik, men vi 

gjorde ett undantag när vi 
lät Tyrone Hansson (S) 
ifrågasätta vad Moderaterna 
kommit fram till under sitt 
Sverigemöte i Karlstad. Det 
medförde att M fi ck svara 
och dessa inlägg kom då att 
främst beröra stora över-
gripande politiska frågor. 
I förra veckan ville Jan A 
Pressfeldt (AD) på samma 
sätt ifrågasätta S-kongres-
sens slutsatser och Ales om-
budsman Tyrone Hansson. 
Det gör nu att samme man 
också måste tillåtas bemöta 
kritiken. Jag skriver detta för 
att förklara varför vi släppt 
fram rikspolitiken på insän-
darsidorna ett antal veckor 
i följd. Vi anser egentligen 
inte att det fi nns utrymme 
för detta. Lokaltidningen 
ska bevaka de mindre och 
betydligt mer nära frågorna. 
Det är hela syftet med 
tidningen, så även när det 
gäller den politiska debat-
ten. Den ska också utgå från 
Ale. Samtidigt kan det vara 
kul att få läsa lite om de 
stora övergripande ämnena, 
men det får inte bli en vana 
och inte ske på bekostnad av 
den lokala debatten.

Jag gillar Socialdemo-
kraternas idé om att ingen 
ungdom ska behöva gå syss-
lolös i mer än 90 dagar, men 
gillar inte att de inte säger 
hur de ska sysselsättas. Är 

det med konstgjorda jobb i 
den offentliga sektorn så blir 
jag orolig. Finns det jobb 
där är det bara att anställa 
– på riktigt. Utan bidrag. 
Tanken att garantera ungdo-
marna sysselsättning är god 
och det är mycket riktigt 
som Tyrone skriver också ett 
drogförebyggande arbete, 
men sysselsättning är inte 
alltid detsamma som rik-
tiga jobb. Det är dessa som 
måste fram, men politiken 
eller rättare sagt strategin 
för att lyckas med det lyser 
med sin frånvaro på båda 
sidor om blockgränsen. Det 
bekymrar mig! 

I Älvängen skapas åtmins-
tone ett stort antal bygg-
jobb den närmaste tiden. 
Startskottet för det jättelika 
bostadsområdet Kronogår-
den, motsvarande 90 fot-
bollsplaner, gick i torsdags. 
400 nya bostäder ska fram. 
Även i Nödinge pågår 
större byggnationer 
och visionerna vittnar 
om mer centrala lägen-
heter samt en fortsatt 
centrumutveckling för 
Ale Torg. Det är sats-
ningar som dessa som 
skapar jobb och fram-
tidstro. Grunden för 
alla jobb bygger på just 
det – framtidstro. Att vi 
vågar handla, fortsätta 
konsumera, köpa nytt, 
satsa vidare. Det är 
det som får 
hjulen att 

snurra och ger fler syssel-
sättning. Där har den gode 
Hansson en poäng, frågan är 
bara vilken roll regeringen 
ska ha i jakten på de nya 
"jobben". Jag hoppas det blir 
en konstruktiv debatt om 
detta i valrörelsen 2014. Just 
nu känns det som att man 
bara sågar varandras förslag 
och särskilt mycket kreativt 
kommer inte. Moderaternas 
idé om sänkt arbetsgivar-
avgift för unga kritiseras 
av de röda. Det är kanske 
befogat, men vad är det som 
säger att en återgång till det 
ursprungliga är rätt? Facit 
ligger troligtvis någonstans 
mittemellan. Sänkningen 
kanske bara skulle ha varit 
hälften och den andra 
hälften skulle möjligen ha 
använts till utbildningsinsat-
ser och matchning.

Ett rödblått förslag med 
lite av varje, men så kan man 
väl inte göra...

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Rikspolitik – undantagsvis

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. Storupplaga i hela Lilla Edet kommun, 

sista veckan varje månad, 19 500 ex. 
Tidningen produceras av Alekuriren AB.

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

Tryck 
Bold Printing Borås 2009.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt
PRO Surte-Bohus

Inbjuder till:

Kvartalsmöte
Torsdagen den 18 april

 kl 15.00
I Bohus servicehus

Program:
Sedvanliga mötesförhandlingar
Kaffe med dopp, underhållning

Varmt Välkomna!

SURTE-BOHUS

BOBRA 
fastigheter

Lokal om 90 m2 uthyres 
i Älvängen, kan eventuellt 

delas till mindre förråd. 
För mer info ring: 

Percy 0706-848950, 
Peter 0730-792775

UTHYRES!

Ale Torg tel. 0303-971 10

AM-körkort 

3400:-
Förarbevis 

1700:-
Kursstart 29/4 

kl 17.00

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

ALE & TORSL ANDA

Ale Torg 10, Nödinge. 0303-229433

BARNSKOR 
Köp 3 
betala 

för 2
Gäller på ordinarie pris

ÅRSMÖTE
Måndag 29/4 2013 kl 1830

Industrivägen 4 Nol 
(följ skylten)

Sedvanliga årsmöteshandlingar.

SÄKRA RIDVÄGAR I ALE

BROMSEXPERTEN
KAMPANJ!

Däckbyte och visuell kontroll av 
bromssystemet för bara 120 kr

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

0706-22 22 66 • www.kollandagrus.se

Det löser vi!
Ny avloppsanläggning?



Normalt sett undviker 
vi debattartiklar om 
rikspolitik, men vi 

gjorde ett undantag när vi 
lät Tyrone Hansson (S) 
ifrågasätta vad Moderaterna 
kommit fram till under sitt 
Sverigemöte i Karlstad. Det 
medförde att M fi ck svara 
och dessa inlägg kom då att 
främst beröra stora över-
gripande politiska frågor. 
I förra veckan ville Jan A 
Pressfeldt (AD) på samma 
sätt ifrågasätta S-kongres-
sens slutsatser och Ales om-
budsman Tyrone Hansson. 
Det gör nu att samme man 
också måste tillåtas bemöta 
kritiken. Jag skriver detta för 
att förklara varför vi släppt 
fram rikspolitiken på insän-
darsidorna ett antal veckor 
i följd. Vi anser egentligen 
inte att det fi nns utrymme 
för detta. Lokaltidningen 
ska bevaka de mindre och 
betydligt mer nära frågorna. 
Det är hela syftet med 
tidningen, så även när det 
gäller den politiska debat-
ten. Den ska också utgå från 
Ale. Samtidigt kan det vara 
kul att få läsa lite om de 
stora övergripande ämnena, 
men det får inte bli en vana 
och inte ske på bekostnad av 
den lokala debatten.

Jag gillar Socialdemo-
kraternas idé om att ingen 
ungdom ska behöva gå syss-
lolös i mer än 90 dagar, men 
gillar inte att de inte säger 
hur de ska sysselsättas. Är 

det med konstgjorda jobb i 
den offentliga sektorn så blir 
jag orolig. Finns det jobb 
där är det bara att anställa 
– på riktigt. Utan bidrag. 
Tanken att garantera ungdo-
marna sysselsättning är god 
och det är mycket riktigt 
som Tyrone skriver också ett 
drogförebyggande arbete, 
men sysselsättning är inte 
alltid detsamma som rik-
tiga jobb. Det är dessa som 
måste fram, men politiken 
eller rättare sagt strategin 
för att lyckas med det lyser 
med sin frånvaro på båda 
sidor om blockgränsen. Det 
bekymrar mig! 

I Älvängen skapas åtmins-
tone ett stort antal bygg-
jobb den närmaste tiden. 
Startskottet för det jättelika 
bostadsområdet Kronogår-
den, motsvarande 90 fot-
bollsplaner, gick i torsdags. 
400 nya bostäder ska fram. 
Även i Nödinge pågår 
större byggnationer 
och visionerna vittnar 
om mer centrala lägen-
heter samt en fortsatt 
centrumutveckling för 
Ale Torg. Det är sats-
ningar som dessa som 
skapar jobb och fram-
tidstro. Grunden för 
alla jobb bygger på just 
det – framtidstro. Att vi 
vågar handla, fortsätta 
konsumera, köpa nytt, 
satsa vidare. Det är 
det som får 
hjulen att 

snurra och ger fler syssel-
sättning. Där har den gode 
Hansson en poäng, frågan är 
bara vilken roll regeringen 
ska ha i jakten på de nya 
"jobben". Jag hoppas det blir 
en konstruktiv debatt om 
detta i valrörelsen 2014. Just 
nu känns det som att man 
bara sågar varandras förslag 
och särskilt mycket kreativt 
kommer inte. Moderaternas 
idé om sänkt arbetsgivar-
avgift för unga kritiseras 
av de röda. Det är kanske 
befogat, men vad är det som 
säger att en återgång till det 
ursprungliga är rätt? Facit 
ligger troligtvis någonstans 
mittemellan. Sänkningen 
kanske bara skulle ha varit 
hälften och den andra 
hälften skulle möjligen ha 
använts till utbildningsinsat-
ser och matchning.

Ett rödblått förslag med 
lite av varje, men så kan man 
väl inte göra...

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Rikspolitik – undantagsvis

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. Storupplaga i hela Lilla Edet kommun, 

sista veckan varje månad, 19 500 ex. 
Tidningen produceras av Alekuriren AB.

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

Tryck 
Bold Printing Borås 2009.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt
PRO Surte-Bohus
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 kl 15.00
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Program:
Sedvanliga mötesförhandlingar
Kaffe med dopp, underhållning
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SURTE-BOHUS

BOBRA 
fastigheter

Lokal om 90 m2 uthyres 
i Älvängen, kan eventuellt 

delas till mindre förråd. 
För mer info ring: 

Percy 0706-848950, 
Peter 0730-792775

UTHYRES!

Ale Torg tel. 0303-971 10

AM-körkort 

3400:-
Förarbevis 

1700:-
Kursstart 29/4 

kl 17.00

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

ALE & TORSL ANDA

Ale Torg 10, Nödinge. 0303-229433

BARNSKOR 
Köp 3 
betala 

för 2
Gäller på ordinarie pris

ÅRSMÖTE
Måndag 29/4 2013 kl 1830

Industrivägen 4 Nol 
(följ skylten)

Sedvanliga årsmöteshandlingar.

SÄKRA RIDVÄGAR I ALE

BROMSEXPERTEN
KAMPANJ!

Däckbyte och visuell kontroll av 
bromssystemet för bara 120 kr

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

0706-22 22 66 • www.kollandagrus.se

Det löser vi!
Ny avloppsanläggning?
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HITTA DIN SPORTLIFEKLUBB PÅ WWW.SPORTLIFE.SE  |  ALLA MÄNNISKOR, ALLA ÅLDRAR  |  VARMT VÄLKOMNA

TRÄNA MED 
DITT BARN
TRÄNA MED DITT BARN 11-14 år

199KR

INGEN BINDNINGSTID!

PT FAMILY

KÖP 1 PT-TIMMA GÅ 2 FÖR 1
För mer info kontakta receptionen

Nyhet! Det har kommit en 
ny tandläkare till Surte

Det vill vi fi ra genom att erbjuda

50% rabatt
på en grundundersökning, t.o.m. 30 juni

betalar du 425 kr, ord. pris 850 kr

Vid bokning uppge koden: Kuriren

Boka din tid på telefon 031-98 04 15
eller via e-post info@surtekliniken.se

Göteborgsvägen 78 A, Surte

Erbjudandet gäller en gång per person t.o.m. 2013-06-30

Dödsolycka i Älvängen

Ett stort räddningspådrag ägde rum i norra Älvängen med fl era 
ambulanser, polis och brandkår. En kvinna har bekräftats död. 
Polisen utesluter inte att det rör sig om ett självmord. Olyckan 
medförde att tågtrafi ken mellan Göteborg och Trollhättan stop-
pades under måndagseftermiddagen.      Foto: Jonas Andersson

Skola och centrumutveckling
NÖDINGE. Avvecklingen 
av Ale gymnasium är 
igång.

Utbildningsnämndens 
Elena Fridfeldt (C) och 
Dennis Ljunggren (S) 
redogjorde för arbetet.

Nödingeborna fi ck 
också mycket till livs 
om hur kommunen öns-
kar utveckla centralor-
ten fram över.

En dramatisk vinter med 
beslut om avveckling av Ale 
gymnasium, skrotade planera 
på skolbyggnation vid Norra 
Kilandavägen, flytt av elever 
från Kyrkbyskolan till gym-
nasieskolan föranledde besö-
ket av Utbildningsnämndens 
ordförande, Elena Fridfeldt, 
och vice ordföranden Dennis 
Ljunggren.

– Kyrkbyskolan och 
Nödingeskolan är i stort 
behov av renovering. Nu fick 
vi ett bra tillfälle att lösa det 
praktiska på. Elever i årskurs 
7-9 hoppas vi kunna flytta 
till Ale gymnasium redan till 
höstterminens start. Det gör 
att vi kan renovera hela Kyrk-
byskolan. När det är klart kan 
eleverna på Nödingeskolan 
flytta över och vi kan då reno-
vera även den, berättar Elena 
Fridfeldt och Dennis Ljung-
gren fyller i:

– Det är stora ingrepp som 
ska göras, bland annat med ny 

ventilation. Tack vare att vi nu 
kan nyttja Ale gymnasium så 
slipper vi använda så kallade 
paviljonger.

Helt problemfritt är det 
emellertid inte att flytta över 
grundskoleelever till Ale 
gymnasium.

– En gymnasieskola är 
att beteckna som en allmän 
plats dit alla är välkomna. 
En grundskola däremot ska 
vara skyddad och det ska 
finnas en kontroll på vilka 
som vistas där. Därför tittar 
vi nu på vilka ingrepp som 
behövs göras. Samtidigt vill 
vi inte bygga bort oss, utan i 
en eventuell framtid ska det 
vara möjligt att öppna upp ett 
gymnasium igen, säger Elena 
Fridfeldt bestämt.

Alla elever som läser första 
året i Ale gymnasium har nu 
fått hjälp att hitta en ny skola. 
Störst intresse har visats för 
Mimers Hus i Kungälv.

Kommunstyrelsens ord-
förande, Mikael Berglund 
(M), fick ersätta stadsarkitekt 
Magnus Blombergsson, och 
berätta om översiktsplanen 
för Ale (2030-2050) med ton-
vikt på Nödinge.

– Statens satsning på ny 
väg och järnväg genom Ale 
ställer krav på oss att växa. Vi 
måste fundera kring vad som 
gör till exempel Nödinge till 
en attraktiv ort att bo på. Vad 
vill framtidens medborgare 

möta, frågar sig Berglund och 
visar upp en bild över en stor 
kall parkeringsplats vid Ale 
Torg.

– Jag tror att vi måste fun-
dera kring centrumutveck-
lingen. Tillsammans med 
Balder, Alebyggen och andra 
aktörer måste vi skapa en 
gemensam bild av framtidens 
Ale Torg. Småstaden måste 
också kompletteras med 
fler bostäder nära centrum.  
Utbudet av handel och service 
måste utvecklas. Målgruppen 
55+ måste vi vara rädda om 
och erbjuda ett bra boende-
alternativ när huset och träd-
gården blir för mycket.

Oppositionsråd Paula 
Örn (S) betonade också att 
parkeringsfrågan på Ale Torg 
måste lösas.

– Det är naivt att tro att 
framtiden är bilfri och det går 
nog inte bara ha parkeringar i 
markplan.

Ortsborna uttryckte frus-
tration över att fastigheterna 
på torget, de allmänna ytorna 
och inte minst parkerings-
platserna sköts dåligt av fast-
ighetsägaren Balder.

Flera gångvägar i Nödinge 
anses också vara otrygga och 
saknar ofta fungerande belys-
ning. Samtidigt framkom att 
en ny bro över bäcken från 
Backa Säteri till skolområdet 
är på gång.

– Den ska gå rakt från 

Patron Ahlmans Alé och över 
till skolområdet. Förslagsvis 
får den namnet "Sven Pet-
terssons bro", sa mötesord-
föranden Lennarth Nilsson.

Bron är nämligen resulta-
tet av en gammal motion som 
det tidigare kommunalrådet 
har drivit.

Trafiksäkerheten på Gran-
åsvägen lyftes och ännu en 
gång blev uppdagades pro-
blematiken med många olika 
väghållare. Kommunen skyff-
lar frågan vidare till vägfören-
ingen som juridiskt har ansva-
ret, men som saknar resurser 
till åtgärder. Riktigt svårt blir 
det när även Trafikverket är 
med på ett hörn.

– Det är därför vi utreder 
huruvida det vore bättre med 
ett kommunalt huvudmanna-
skap, säger Mikael Berglund. 

– Framtidsdiskussioner på ortsmötet i Nödinge

Mikael Berglund (M) fi ck 
rycka in som stadsarkitekt, 
då Magnus Blombergsson 
hade förhinder.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se



Och tack för möjlig-
heten att skriva om 
våra framtidsför-

slag. S-kongressen arbetade 
fram förslag på bland annat 
jobb och skola. Först och 
främst vill jag gärna återge 
delar av ett mail som kom 
innan kongressen började. 
Det är skrivet av en tjej som 
känner sig som en utbytbar 
produkt. Hon ber oss se över 
regler för bemanningsfö-
retagen och reglerna kring 
arbetsgivaravgifterna för 
äldre och yngre. Hon skriver 
”jag vill inte ha en sysselsätt-
ning som jag vet är tillfällig 
och kommer att ta slut så fort 
jag är färdigutnyttjad, jag vill 
inte vara den tjejen längre. 
Jag vill vara tjejen som når ett 
mål som växer med uppgiften 
och som har ett värde”. 

Jag hade egentligen velat 
ha en reaktion från Mode-
raterna i lokaltidningen på 
S-Kongressen. 

Janne: Du tar upp jät-
teviktiga saker såsom före-
tagsamheten, skolan och 
jobb, men du verkar enbart i 
ett lokalt parti. Du har vänt 
frågorna ryggen och befinner 
dig på läktaren. Socialdemo-
kraterna vill se en skyndsam 
översyn av Plan- och bygg-
lagen. Vi tycker inte att den 

har levererat. Processen från 
förfrågan till beslut måste gå 
fortare. Jag fortsätter driva 
den frågan i din frånvaro. 
Många av de viktiga frågor du 
tar upp hanterar våra partier 
också på riksnivå. Därför hade 
jag sett fram emot en reaktion 
från Moderaterna så att vi på 
allvar kunde börja diskutera 
lösningar.

Framtidskontrakt
Sverige idag har en lustig 
politisk dagordning. Det 
kommer ingenting från reger-
ingen för att lösa bekymmer. 
När Socialdemokraterna tar 
fram ett framtidskontrakt 
med åtskilliga punkter då ifrå-
gasätter du det, samtidigt som 
regeringen har tystnat och 
tröttnat. Vi har högst ung-
domsarbetslöshet i Norden, 
bland de högsta i europa och 
du fortsätter att prisa lägre 
arbetsgivaravgift. Den kostar 
miljarder årligen. Nu testar 
vi annat inom vårt förslag att 
ingen ungdom ska behöva gå 
sysslolös mer än 90 dagar. 

Janne: Vet du om att dina 
allianskollegor på riksnivå 
har ställt in utskottsmöten 
som hanterar arbetsmarknad 
enbart på grund av att det 
saknas förslag att diskutera. 

157 000 unga 
under 24 år 
var i februari 
arbetslösa 
enligt 
SCB, 427 
000 männ-
iskor i Sve-

rige är idag arbetslösa och 
utskottet ställer in möten för 
att det inte finns förslag att 
diskutera. Jag skäms inför 
detta, Janne. Det måste väl 
ändå finnas förslag?

Den socialdemokratiska 
kongressen slog fast att full 
sysselsättning är vår övergri-
pande prioritering. Skapan-
det av fler jobb och aktiva 
insatser mot arbetslösheten 
går före allt annat. Jag blev 
glad när kongressen slog fast 
att senast 2020 ska vi ha lägst 
arbetslöshet i Europa. Ännu 
gladare blev jag när Stefan 
Löfvén meddelade att SSU,s 
och LO,s krav på 90 dagar 
för ungdomar ska gälla. Det 
innebär att ingen ungdom 
ska behöva gå sysslolös mer 
än 90 dagar. Som jag sa på 
kongressen så är en satsning 
på ungdomsarbetslösheten 
också en drogförebyggande 
satsning. Det är inte klokt att 
det inte görs mer så att våra 
ungdomar får jobb!

Mer tid för elever
Skolan ska rustas upp. Elever 
ska inte ha mer tid med lärare 
och föräldrar för att höra att 
de misslyckats. Elever ska ha 
mer tid med läraren för att 
lyckas! Sverige och Ale ska 
konkurrera med kunskap och 
kompetens. Investeringar i 
skolan med mindre klasser 
är ett kongressbeslut. En 
gymnasieutbildning ska vara 
den självklara grunden för 
alla. Rekryteringsgapet ska 
stängas. Det finns arbetsgi-

vare som trots den skyhöga 
arbetslösheten inte hittar 
rätt utbildad arbetskraft, så 
kallat rekryteringsgap. Det 
ska stängas. Företag måste få 
tag i rätt arbetskraft. Reger-
ingen har dragit ner på både 
komvux och högskoleplatser, 
så gott som unikt i Europa. 
Såna dumheter ska Sverige 
inte pyssla med.

Janne: Kongressen var 
tydlig när det gäller vinster 
i välfärd. Miljoner och åter 
miljoner av skattepengar ska 
inte forslas ur landet. Kon-
gressens beslut är: Vinster 
ska avsevärt begränsas och 
ett regelverk som bestämmer 
kvalitet och bemanning ska 
tas fram, men låt mig vara 
tydlig i min politiska uppfatt-
ning gentemot framtida nya 
lösningar och företagsamhet. 
Vi som kommun har inte 
alltid bäst svar. Det är en 
liten klick som snor våra skat-
tepengar och de ska inte ha i 
Ale att göra. Däremot finns 
det åtskilliga företagare som 
har andra svar på framtida 
bekymmer, lösningar som vi 
ska använda oss av gemen-
samt och dra nytta av varan-
dra. Personligen kan jag inte 
se ett benhårt vinstförbud! 

Janne: Vet du vad allt 
egentligen handlar om i 
dagens kalla Sverige?

Det ska jag säga dig. När 
du kikar ut på Göteborgsvä-
gen i Älvängen från ditt föns-
ter ska du tänka ”Egoism”. 
Det är roten till allt ont, det 
är min fiende nummer ett. 
Egoismen fortsätter att sänka 

skatter, egoismen tar inte 
ansvar för lite svagare barn 
i skolan, egoismen skiter i 
klimatutmaningar. Egoismen 
har fått fäste i vårt land och 
den skiten vill jag ha bort. 
Janne: varken du eller jag har 
en aning om vart Ale och Sve-
rige är på väg. När jag läser 
i tidningen att ”ambulansen 
kom inte”, eller ”cancersjuk 
måste jobba” då blir jag jäv-
ligt rädd måste jag säga. Ska 
vi inte längre vara rädda om 
varandra?

Till sist: jag fick möj-
ligheten att tala inför kon-
gressombuden om vårt fina 
VAKNA i Ale och framhöll 
också att vi har Sveriges bästa 
drogförebyggare. Samtidigt 
sa jag att detta är meningslöst 
om vi inte kan sätta vettiga 

verktyg i händerna på honom. 
Därför ville jag att artikel 33 
i barnkonventionen skrivs 
in som ledstjärna i svensk 
drogpolitik. Artikel 33 säger 
”alla barn ska ha rätt att skyd-
das mot droger”. Det är en 
grundläggande uppfattning 
som kongressen ställde sig 
positiva till.

Ser fram emot att samar-
beta om ungdomarna i Ale 
och att ge 
dem den 
framtidstro 
som ett jobb 
innebär.

Tyrone Hansson (S) 

alekuriren  |   nummer 15  |   vecka 16  |   2013INSÄNT4

ÖPPET MÖTE MED
ALE DEMENSFÖRENING

Tisdagen 23 april kl 19.00 
Aktivitetshuset i Älvängen, Carlmarks väg 4 

Helen Thulin, Folksam
föreläser om försäkringar

Välkomna

Då det fl era gånger 
på kort tid har varit 
fl ertalet artiklar om 

”läroplattans” intåg i bland 
annat förskolan, tycker jag 
att det är hög tid för debatt 
kring plattans påverkan på 
lärandet. Finns det verkligen 
bara positiva effekter av 
plattan? Upplever att många 
ser positivt på den och det 
kanske är helt riktigt? Finns 
det några som helst studier 
som styrker detta? Om inte, 
skall vi verkligen använda 
våra barn som testobjekt? 
Tänk dig ett barn som 
bygger med ”riktiga klos-
sar” jämfört med att bygga 
samma sak med klossar 
på en pekskärm. Fundera 
ett ögonblick över detta. 
Har alltid fått lära mig att 
lärande handlar om att 
använda så många sinnen 

som möjligt!
Tycker att barn måste 

få vara barn, en stor del av 
barndomen handlar väl om 
att uppleva och upptäcka 
världen med så många 
sinnen som möjligt. Många 
av oss vuxna verkar ha 
”köpt” denna produkt utan 
något som helst ifrågasät-
tande. Borde vi inte tänka 
ett steg längre för våra barns 
skull? Skattemedel avsedda 
för skola och barnomsorg, 
skall det verkligen användas 
till marknadsföring?

Vill även tydligt påpeka 
att jag är positiv till utveck-
ling och har själv ett stort 
teknikintresse. Men tekni-
ken skall användas på rätt 
sätt. Man skall inte ha för 
bråttom om man inte är 
säker på vägen.

Teknikintresserad

Bör (för)skolan vara 
ett experiment?

– 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.
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ÖPPET MÖTE
Torsdagen den 25 april

kl 18.30 i Älvängen 
Folketshus

Tyrone Hanssson rapporterar 
från partikongressen

Älvängens (S)förening/
Ale arbetarkommun

Du vet väl att du 
kan kolla ditt nya 
elpris på aleel.se?

Tack så mycket Pressfeldt!



Och tack för möjlig-
heten att skriva om 
våra framtidsför-

slag. S-kongressen arbetade 
fram förslag på bland annat 
jobb och skola. Först och 
främst vill jag gärna återge 
delar av ett mail som kom 
innan kongressen började. 
Det är skrivet av en tjej som 
känner sig som en utbytbar 
produkt. Hon ber oss se över 
regler för bemanningsfö-
retagen och reglerna kring 
arbetsgivaravgifterna för 
äldre och yngre. Hon skriver 
”jag vill inte ha en sysselsätt-
ning som jag vet är tillfällig 
och kommer att ta slut så fort 
jag är färdigutnyttjad, jag vill 
inte vara den tjejen längre. 
Jag vill vara tjejen som når ett 
mål som växer med uppgiften 
och som har ett värde”. 

Jag hade egentligen velat 
ha en reaktion från Mode-
raterna i lokaltidningen på 
S-Kongressen. 

Janne: Du tar upp jät-
teviktiga saker såsom före-
tagsamheten, skolan och 
jobb, men du verkar enbart i 
ett lokalt parti. Du har vänt 
frågorna ryggen och befinner 
dig på läktaren. Socialdemo-
kraterna vill se en skyndsam 
översyn av Plan- och bygg-
lagen. Vi tycker inte att den 

har levererat. Processen från 
förfrågan till beslut måste gå 
fortare. Jag fortsätter driva 
den frågan i din frånvaro. 
Många av de viktiga frågor du 
tar upp hanterar våra partier 
också på riksnivå. Därför hade 
jag sett fram emot en reaktion 
från Moderaterna så att vi på 
allvar kunde börja diskutera 
lösningar.

Framtidskontrakt
Sverige idag har en lustig 
politisk dagordning. Det 
kommer ingenting från reger-
ingen för att lösa bekymmer. 
När Socialdemokraterna tar 
fram ett framtidskontrakt 
med åtskilliga punkter då ifrå-
gasätter du det, samtidigt som 
regeringen har tystnat och 
tröttnat. Vi har högst ung-
domsarbetslöshet i Norden, 
bland de högsta i europa och 
du fortsätter att prisa lägre 
arbetsgivaravgift. Den kostar 
miljarder årligen. Nu testar 
vi annat inom vårt förslag att 
ingen ungdom ska behöva gå 
sysslolös mer än 90 dagar. 

Janne: Vet du om att dina 
allianskollegor på riksnivå 
har ställt in utskottsmöten 
som hanterar arbetsmarknad 
enbart på grund av att det 
saknas förslag att diskutera. 

157 000 unga 
under 24 år 
var i februari 
arbetslösa 
enligt 
SCB, 427 
000 männ-
iskor i Sve-

rige är idag arbetslösa och 
utskottet ställer in möten för 
att det inte finns förslag att 
diskutera. Jag skäms inför 
detta, Janne. Det måste väl 
ändå finnas förslag?

Den socialdemokratiska 
kongressen slog fast att full 
sysselsättning är vår övergri-
pande prioritering. Skapan-
det av fler jobb och aktiva 
insatser mot arbetslösheten 
går före allt annat. Jag blev 
glad när kongressen slog fast 
att senast 2020 ska vi ha lägst 
arbetslöshet i Europa. Ännu 
gladare blev jag när Stefan 
Löfvén meddelade att SSU,s 
och LO,s krav på 90 dagar 
för ungdomar ska gälla. Det 
innebär att ingen ungdom 
ska behöva gå sysslolös mer 
än 90 dagar. Som jag sa på 
kongressen så är en satsning 
på ungdomsarbetslösheten 
också en drogförebyggande 
satsning. Det är inte klokt att 
det inte görs mer så att våra 
ungdomar får jobb!

Mer tid för elever
Skolan ska rustas upp. Elever 
ska inte ha mer tid med lärare 
och föräldrar för att höra att 
de misslyckats. Elever ska ha 
mer tid med läraren för att 
lyckas! Sverige och Ale ska 
konkurrera med kunskap och 
kompetens. Investeringar i 
skolan med mindre klasser 
är ett kongressbeslut. En 
gymnasieutbildning ska vara 
den självklara grunden för 
alla. Rekryteringsgapet ska 
stängas. Det finns arbetsgi-

vare som trots den skyhöga 
arbetslösheten inte hittar 
rätt utbildad arbetskraft, så 
kallat rekryteringsgap. Det 
ska stängas. Företag måste få 
tag i rätt arbetskraft. Reger-
ingen har dragit ner på både 
komvux och högskoleplatser, 
så gott som unikt i Europa. 
Såna dumheter ska Sverige 
inte pyssla med.

Janne: Kongressen var 
tydlig när det gäller vinster 
i välfärd. Miljoner och åter 
miljoner av skattepengar ska 
inte forslas ur landet. Kon-
gressens beslut är: Vinster 
ska avsevärt begränsas och 
ett regelverk som bestämmer 
kvalitet och bemanning ska 
tas fram, men låt mig vara 
tydlig i min politiska uppfatt-
ning gentemot framtida nya 
lösningar och företagsamhet. 
Vi som kommun har inte 
alltid bäst svar. Det är en 
liten klick som snor våra skat-
tepengar och de ska inte ha i 
Ale att göra. Däremot finns 
det åtskilliga företagare som 
har andra svar på framtida 
bekymmer, lösningar som vi 
ska använda oss av gemen-
samt och dra nytta av varan-
dra. Personligen kan jag inte 
se ett benhårt vinstförbud! 

Janne: Vet du vad allt 
egentligen handlar om i 
dagens kalla Sverige?

Det ska jag säga dig. När 
du kikar ut på Göteborgsvä-
gen i Älvängen från ditt föns-
ter ska du tänka ”Egoism”. 
Det är roten till allt ont, det 
är min fiende nummer ett. 
Egoismen fortsätter att sänka 

skatter, egoismen tar inte 
ansvar för lite svagare barn 
i skolan, egoismen skiter i 
klimatutmaningar. Egoismen 
har fått fäste i vårt land och 
den skiten vill jag ha bort. 
Janne: varken du eller jag har 
en aning om vart Ale och Sve-
rige är på väg. När jag läser 
i tidningen att ”ambulansen 
kom inte”, eller ”cancersjuk 
måste jobba” då blir jag jäv-
ligt rädd måste jag säga. Ska 
vi inte längre vara rädda om 
varandra?

Till sist: jag fick möj-
ligheten att tala inför kon-
gressombuden om vårt fina 
VAKNA i Ale och framhöll 
också att vi har Sveriges bästa 
drogförebyggare. Samtidigt 
sa jag att detta är meningslöst 
om vi inte kan sätta vettiga 

verktyg i händerna på honom. 
Därför ville jag att artikel 33 
i barnkonventionen skrivs 
in som ledstjärna i svensk 
drogpolitik. Artikel 33 säger 
”alla barn ska ha rätt att skyd-
das mot droger”. Det är en 
grundläggande uppfattning 
som kongressen ställde sig 
positiva till.

Ser fram emot att samar-
beta om ungdomarna i Ale 
och att ge 
dem den 
framtidstro 
som ett jobb 
innebär.

Tyrone Hansson (S) 
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Välkomna

Då det fl era gånger 
på kort tid har varit 
fl ertalet artiklar om 

”läroplattans” intåg i bland 
annat förskolan, tycker jag 
att det är hög tid för debatt 
kring plattans påverkan på 
lärandet. Finns det verkligen 
bara positiva effekter av 
plattan? Upplever att många 
ser positivt på den och det 
kanske är helt riktigt? Finns 
det några som helst studier 
som styrker detta? Om inte, 
skall vi verkligen använda 
våra barn som testobjekt? 
Tänk dig ett barn som 
bygger med ”riktiga klos-
sar” jämfört med att bygga 
samma sak med klossar 
på en pekskärm. Fundera 
ett ögonblick över detta. 
Har alltid fått lära mig att 
lärande handlar om att 
använda så många sinnen 

som möjligt!
Tycker att barn måste 

få vara barn, en stor del av 
barndomen handlar väl om 
att uppleva och upptäcka 
världen med så många 
sinnen som möjligt. Många 
av oss vuxna verkar ha 
”köpt” denna produkt utan 
något som helst ifrågasät-
tande. Borde vi inte tänka 
ett steg längre för våra barns 
skull? Skattemedel avsedda 
för skola och barnomsorg, 
skall det verkligen användas 
till marknadsföring?

Vill även tydligt påpeka 
att jag är positiv till utveck-
ling och har själv ett stort 
teknikintresse. Men tekni-
ken skall användas på rätt 
sätt. Man skall inte ha för 
bråttom om man inte är 
säker på vägen.

Teknikintresserad

Bör (för)skolan vara 
ett experiment?

– 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.
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Det är vackert och härligt när 
träd och buskar växer och 
frodas. Men häckar som växer 
utanför tomtgräns och som blir 
för höga kan skymma sikten 
i korsningar eller begränsa 
framkomligheten på till 
exempel gång- och cykelvägar.

Som fastighetsägare är man 
enligt Plan- och bygglagen 
skyldig att sköta sin tomt så 
att betydande olägenheter för 
omgivningen och för trafiken 
inte uppkommer och så att 
risken för olycksfall begränsas.

Börja med att fundera över 
vilken typ av häck du ska ha 
- friväxande, klippt, hög, låg, 
vintergrön eller lövfällande. 

Varför ska du ha häcken - för 
att avgränsa, skydda från insyn 
eller som vindskydd? Tänk sen 
efter om du har tid att sköta din 
häck eller om den ska sköta sig 

själv och hur stor plats den får 
ta. Samråd med grannen om 
eventuell gemensam häck och 
vad han/hon tycker om ditt 
förslag.

Gunnar Lindgren 
om kost och hälsa och med saxofon
Nyttig kost : om fetter, kolhydrater och god hälsa
Föredrag med Gunnar Lindgren - debattör och miljöforskare. 
Gunnar har saxofonen med sig och vi får bl a höra Margarinblues.
Älvängens bibliotek 
Onsdag 24 april kl. 19.00 
Entré 40 kr, fika ingår
Arr. Ale kommun, Bibliotekets vänner, Studieförbundet Vuxenskolan

Välkommen på 
ortsutvecklingsmöte

Välkommen till 
kommunfullmäktige

PÅMINNELSE OM VECKANS ORTSUTVECKLINGSMÖTEN
Skepplanda tisdag 16 april kl 19  Bygdegården i Skepplanda
Hålanda onsdag 17 april kl 19  Bygdegården i Hålanda
Nol torsdag 18 april kl 19   Nols Folkets Hus

Glöm inte klippa häcken

Starrkärr/Kilanda
Torsdag 25 april kl 19.00
Starrkärrs bygdegård 
•  Stefan Kraft från Västtrafik svarar på frågor om busstrafik 

på landsbygden och matningen till pendeltågen.
•  Thorbjörn Andersson från sektor samhällsbyggnad pra-

tar om avfall och återvinning.
•  Jan A Pressfeldt ordf. samhällsbyggnadsnämnden svarar 

på frågor om bl.a. kommunens översiktsplan och 400 kV 
– ledningen. 

Välkomna önskar Sune Rydén,
 Chatarina Eliasson och Jan Skog

Alafors
Tisdagen 23 april kl 19.00
Medborgarhuset Alafors

En efterlängtad byggnation av lägenheter i Alafors visas!

•  Lars-Ove Hellman AB Alebyggen, presenterar det nya 
bostadsområdet vid Furulund.

•  Emris Olsson Svenska Stenhus, presenterar sina planer 
för flera lägenheter på Solgårdsområdet.

•  Jan A Pressfeldt ordf. samhällsbyggnadsnämnden, pratar 
om Alafors möjligheter och detta har han lite ny informa-
tion med sig i bagaget.

Det blir även möjligheter att ställa frågor!

Varmt välkommen önskar
Thor Eliasson och Åke Niklasson 

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

Vill du arbeta för oss i sommar?

VA-enheten informerar
Under vecka 16-17 kommer un-
derhållsarbeten ske på dricks-
vattenledningar. Eventuella 
störningar på dricksvattenleve-
reringen kan komma ske med 
följd av missfärgat dricksvatten 
i följande orter; Bohus, Nö-
dinge, Nol, Alafors, Älvängen, 
Skepplanda och Alvhem.

Under sammanträdet kommer kommunfullmäktige att 
fatta beslut om årsredovisningen för 2012.
 
Bland övriga punkter märks:
• Svar på motioner från ungdomsfullmäktige
•  Policy och riktlinjer om förtroendeskapande verksamhet 

–etiskt regelverk gällande mutor, jäv och representation
 
En fullständig föredragningslista kommer framöver att finnas 
tillgänglig hos Ale kommun, 0303-33 00 00 och på ale.se. Ale-
Kungälvs närradioförening direktsänder på frekvensen 95,4 MHz. 
Mötet är öppet för allmänheten. 

Välkommen!
Klas Nordh

Ale kommunfullmäktiges ordförande

Måndagen den 29 april 2013 kl 17.00
Medborgarhuset, Alafors.

Vi söker personer med följande 
kompetens/erfarenhet i första 
hand: 
 • Undersköterskor 
 • Leg sjuksköterskor 
 • Personliga assistenter 
 •  Stödassistenter (inom 

Funktionshinder)
 •  Stödpedagoger (inom 

Funktionshinder) 
 •  Personer med tidigare 

erfarenhet av arbete inom 
vård och omsorg.

Annonsen finns under lediga 
jobb www.ale.se

Kontaktperson
Lena Börjesson

tel 0303-37 12 64
Flexpoolen tel 0303-37 12 60

•  I korsningar får växterna vara högst 70 cm höga inom en 
10-meter sikttriangel.

•  Den fria höjden över en gångbana ska vara minst 2,5 meter, 
över en cykelbana ska den vara minst 3,2 meter och över 
körbanan minst 4,6 meter

•  Klipp träd och buskage så att gatubelysningen kan belysa 
gång- och cykelbana samt körbana minst 20 meter på båda 
sidor om gatlyktan.

•  Plantera träd minst två meter från tomtgränsen och på ett 
sådant sätt att de inte skymmer sikt ”runt hörnet”.

•  Sätt häckplantor minst 60 centimeter innanför tomtgränsen.
•  Klipp din häck varje år i februari—mars och under juli månad.

PLANTERA OCH KLIPP VÄXTERNA SÅ HÄR

VÄRLDSBOKDAGEN, tisdag 23 april kl 18, Ale bibliotek
På Ale bibliotek firar vi Världsbokdagen genom att tipsa alla bokälskare om pärlor ur vårens bokflod. 
Dessutom lanseras bibliotekets nya webbplats för sökningar i katalogen, evenemang och lästips.



ÄLVÄNGEN. Första 
salvan har gått, nu är 
byggnationen av Kro-
nogården i Älvängen 
igång.

Skanska Nya Hem är 
först ut med förverkli-
gandet av 36 hyresrät-
ter.

Om ett år fl yttar de 
första hyresgästerna 
in.

– Det har talats om Krono-
gården i många år, men nu 
är äntligen byggnationen i 
full gång. Det känns väldigt 
tillfredsställande, sa Sam-
hällsbyggnadsnämndens 
ordförande Jan A Press-
feldt (AD) när han i torsdags 
tryckte på knappen och den 
första salvan mullrade.

Mellan 350-400 nya 
bostäder ska byggas i Kro-
nogården. Av dessa kommer 
ett knappt 40-tal att säljas till 
intresserade tomtspekulan-
ter. En F-6-skola finns också 
inritad på området.

– Veidekke och Skanska 
Nya Hem disponerar 83% 

av området. Kronogården 
ska erbjuda alla upplåtelse-
former. Du ska kunna köpa 
din bostad, flytta in i hyres-
rätt eller bostadsrätt, säger 
Jesper Gustavsson, pro-
jektledare för Ale kommun.

I ett första skede kommer 
infrastrukturen att byggas. 
Vatten, avlopp, fiber, el och 
fjärrvärme. Samtidigt ska 
Myternas väg som ska gå från 
Starrkärrsvägen och ansluta 
till Gustav Larssons väg i 
Maden anläggas. Älvängen-
borna får vara förberedda på 
att det kommer att sprängas 
ett tag fram över.

De första husen som 
byggs blir 36 hyresrätter. 
Det är Skanskas och Ikeas 
gemensamma koncept, Bo-
Klok, som ska förverkligas.

– Det är ett bra boende för 
de många människorna. Här 
har vi en prislapp att rätta 
oss efter. Enligt konceptet 
får husen inte överstiga en 
bestämd nivå. I princip vem 
som helst ska ha råd att flytta 
in i Bo-Klok-husen, säger 
Katarina Widén Allansson.

Veidekke kommer att 
bygga yt- och energieffektiva 
småhus om 110 kvm.

– Det blir hyresrätter och 
bostadsrätter i en naturnära 
miljö. Tanken med Krono-
gården är att bevara en hel del 
grönska. Där vi bygger ska 
vi bygga tätt för att därmed 
kunna lämna kvar skogs-
dungar. Det är ett spännande 
område som säkert kommer 
att tilltala många, säger Kent 
Haglund, Veidekke.

Vad som kommer att vara 

det bärande argumentet för 
Kronogården är alla överens 
om.

– Alependeln! Att kunna 
ha Göteborg så nära samti-
digt som du bor tryggt och 
minst sagt naturligt tror vi 
kommer att locka många, 
säger Katarina Widén 
Allansson och Kent Hag-
lund.
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Nu är de 
här igen!
Börja spara i premieobligationer senast den 30 april.  
Du kan vinna upp till en miljon och får alltid minst pengarna  
tillbaka. Premieobligation 13:1 säljs 17-30 april på  
www.riksgalden.se/spara, 020-780 250 eller hos  
vissa banker och fondkommissionärer.

Fynda till förmån för
MOLDAVIEN

Europas fattigaste barn

Göteborgsvägen 95, Älvängen • Tel 0303-74 61 80

SÖNDAG 28 APRIL 
KL 12-16

ÄLVÄNGENS VÅRMARKNAD

Inlämning av varor 
tisdagar kl 18-20 

VÄLKOMMEN IN
OCH FYNDA!

0303-642 80 • 0303-925 00 • 0303-74 66 90 
info@axelssonsfast.se • www.axelssonsfast.se

3:A i bra läge - BOHUS
Välkommen till populära Brf Solbacken och 
en bra planerad 3:a på 2:a vån med balkong 
i söder! En välskött förening och ett populärt 
område för både ung som gammal. Närhet till 
Bohus centrum och pendeln som tar dig på 17 
min till Göteborg. Även nära Kungälv. Bohus 
har nära till natur och många fritidsaktiviteter. 
 
Vån. 2/3. 65,5 kvm. Avg. 3.616:- 
Pris 755.000:- utgångspris.
Ring för bokad visning 18/4. Alkalievägen 13B. 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

ÅRSMÖTE
Kulturskolans Intresseförening 

Torsdag 25 april kl 19.00 i sal 106,
Ale gymnasium.

Alla välkomna!

Musikal – Annie
Fredag 19 april kl 18.30
Söndag 21 april kl 17.00

Klädbytardag i Ale
Så här går det till:

1. Ta med dig max 5 plagg. Vi tar endast emot fräscha 
och rena plagg i bra skick. Fina accessoarer 

och skor i nyskick tas också emot.
2. För varje plagg du lämnar (max 5) får du en bricka 

och kan plocka ut ett nytt plagg.
OBSERVERA att man endast kan byta kläder för dam och herr, 

vi tar inte emot kläder i barnstorlekar!

Ale bibliotek, Nödinge, Lördag 20 april
ENDAST inlämning kl. 10.00 – 11.00

Byte kl. 11.30 – 14.00
Inlämning även 11.30 – 13.00

Plagg som inte väljs av någon skänker vi till en lokal 
second hand (Förra året Röda korset i Älvängen). 

DU får alltså inte tillbaka kläderna.

Arrangörer: Naturskyddsföreningen i
 samarbete med Ale bibliotek

Ale kommun, Skanska Nya Hem och Veidekke förverkligar 
nu det nya bostadsområdet Kronogården i Älvängen. Jesper 
Gustavsson, Katarina Widén Allanson och Kent Haglund.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Nu är Kronogården på gång

I händelsernas centrum. Jan A Pressfeldt (AD) fi ck bränna 
av den första salvan i Kronogården.
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NÖDINGE. Uppmärksamma alebor 
undrar om den nya skylten Ale Torg 
är felvänd.

Så är det inte.
Ale Torgs nya logotype som togs 

fram förra året har formen av en pil, 
men fyller inte den funktionen.
De gröna prickarna till höger om ”Ale Torg” 
uppfattar många som en pil. Det gör att skyl-
ten på torget norrifrån ser ut att peka åt fel 
håll. Prickarna ligger dock alltid till höger om 
namnet ”Ale Torg” och var inte avsedda att 
härleda betraktaren åt ett bestämt håll. Skyl-
ten på torget är med andra ord inte felaktig 
som många fundersamma läsare har trott. 

Logotypen togs i bruk för ett år sedan och 
är framtagen av en reklambyrå i Trollhättan.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Inte felvänd

Ale Torgs nya logotype.

En bil körde ner i diket på Hålstensvägen i Älvängen vid halv elva-tiden på fredagsförmidda-
gen. Polis tillkallades och när patrullen kontrollerade bilen så visar det sig att den var belagd 
med körförbud. Föraren hade tänkt sig att gena över till andra körbanan men istället fastnat. 
Patrullen omhändertog körkortet i samband med händelsen.                Text: Jonas Andersson

Bil körde i diket i Älvängen

Alla glömmer ibland. Men när vardagsbestyren flyr minnet, är det tryggt 
att ha någon i närheten som vet hur tillvaron kan förändras på äldre dar.  
Vi finns på hundratals platser runt om i Västra Götaland och du hittar  
din mottagning på narhalsan.se

– det nya namnet på den offentliga primärvården

Ale, Nödinge, Brf Aleäng 
Perfekt läge i natursköna Ale, njut av småstadsidyllen 
samtidigt som du har nära till citypulsen.
Visning: kl. 12-13 på Torkels Kulle, Backa Säteri
Kontakt: Claes Hellström, tel. 0707-14 80 50
claes.hellstrom@lansfast.se

Ale, Nödinge, Östra Ängarne - Villor

all tänkbar service, skolor och köpcentrum i närområdet. 
Visning: kl.11-13 på Mejerivägen, Nödinge
Kontakt: Daniel Folke, tel. 0733-37 30 93
daniel.folke@peab.se

SÖNDAG 

21
APRIL

Välkommen på visning

Balkong eller uteplats
i soligt västerläge

Det har redan blivit sommartid. Snart sopas gatorna rena och 
träden blir gröna. Drömmer du om en ny bostad att möta 
sommaren i? Vi har ett stort utbud av nybyggda bostäder i Ale, 

idag. För precis som många andra delar i livet handlar en ny 
bostad om att hitta rätt tidpunkt. Kanske är det redan i sommar? 

När passar ett nytt hem ditt liv?

peabbostad.se

Välkommen på visning 21 april. 
Läs mer om ditt nya hem på peabbostad.se
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Bildvisning med flerfaldige  
svenska mästaren i 
undervattens fotografering 
- Tobias Dahlin
Just hemkommen från VM i undervattensfoto på Cuba

Entre: 50 kr/person

Arrangör: Surte fotoklubb  
i samverkan med  
Studiefrämjandet

Ale gymnasium/Teaterlokalen

Onsdag 24 april kl. 19.00

Så blev den äntligen klar – 
den nya motorvägen. Surte-
borna kan pusta ut, men fort-
farande återstår arbete för 
att den sista pusselbiten ska 
komma på plats. Kantstenar 
ska fasas, planteringar färdig-
ställas och de sista spåren av 
vägbygget sopas igen. 

– Vi ska skapa ett snyggt 

offentligt rum som alla trivs 
i. Tuffa förhandlingar pågår 
nu med Trafikverket, berät-
tade Jan A Pressfeldt inför ett 
60-tal mötesdeltagare. 

Han passade även på att 
förtydliga hur äganderät-
terna ser ut när det gäller 
vägarna i Surte, där gamla 
system gör att ansvarsfrågan 

gång på gång 
behöver utre-
das.

– I det 
gamla bruks-
samhället tog 
fabriken hand 
om allting 
och ansva-
rade även för 
underhål let 
av vägarna. 
Det är anled-
ningen till 
varför de 
än idag 
har enskilt 
huvudman-
naskap, vilket 
innebär att 
det är ni 
genom er 
v ä g f ö r e n -
ing som äger 
vägarna. Det 

skulle underlätta mycket om 
man tog tillbaka kommunalt 
huvudmannaskap och det ska 
vi försöka göra. 

Skyltar åtgärdas
En annan konsekvens av den 
omfattande infrastruktur-
utbyggnaden är att många 
skyltar runt om i kommunen 
inte stämmer överens med 
verkligheten. Surteborna 
efterlyser bland annat bättre 
skyltning till glasbruksmu-
seet. 

Kommunstyrelsens ordfö-
rande Mikael Berglund (M) 
förklarade:

– Det är ett 60-tal skyl-
tar som är felaktiga och ska 
åtgärdas under sommaren 
och hösten, så på nästa orts-
utvecklingsmöte hoppas jag 
att det ser bättre ut.

På nybyggnadsfronten 
står Green Village på höjden 
vid Keillers Damm först på 
tur. Totalt rör det sig om 86 
lägenheter, 21 radhus och 
9 villor. Det finns dock en 
oro för hur Keillers väg ska 
klara att bära de tunga trans-
porterna med bland annat 
sprängsten.

– Det pågår diskussioner 
med entreprenören efter-
som kommunen inte vill 
betala för förstörd väg. Det 
är entreprenören som får 
betala, menade Pressfeldt. 

För att återkoppla till det 
offentliga rummet, redo-
gjorde han även för åtgär-

Surte vänder blad
– Sista spåren av vägbygget sopas igen

der som gjort vid fågeldam-
marna.

– Gång- och cykelbanan 
har förbättrats och staketet 
runt dammarna förstärkts. 
Det var mest akut ur ett 
säkerhetsperspektiv. 

Någon poängterade att 
även badsjön behöver frä-
schas upp och synpunkten 
lades till protokollet.

Efter önskemål från surte-
borna på höstens möte fanns 
även ordförande i Omsorgs- 
och arbetsmarknadsnämn-
den Boel Holgersson (C) 

på plats i tisdags. 
Hon presenterade det nya 

systemet med kundval inom 
hemtjänsten.

– Snart finns det fyra 
alternativ att välja mellan. 
Förutom den kommunala 
hemtjänsten och den privata 
utföraren Flexi Assistans 
har ytterligare en godkänts 
och en till är på väg. Det har 
fungerat bra.

Hon poängterade att 
kostnaden är densamma 
oavsett vad man väljer, men 
de privata kan erbjuda till-

läggstjänster, något som inte 
är möjligt inom den kommu-
nala hemtjänsten. 

När klockan började 
närma sig nio höll luften på 
att ta slut i glasbruksmuseets 
alltför trånga lokal och möte-
sordförande Börje Ohlsson 
(AD) lovade större utrymme 
nästa gång.

– Vi har redan bokat för-
samlingshemmet till höstens 
ortsutvecklingsmöte, sa han 
avslutningsvis.

JOHANNA ROOS

SURTE. – Nu vänder vi blad.
Det konstaterade Samhällsbyggnadsnämndens 

ordförande Jan A Pressfeldt (AD) på tisdagens 
ortsmöte. 

Nya bostäder och en upprustning av det offent-
liga rummet står näst på tur.

I efterdyningarna av vägombyggnaden ska nu det offentliga rummet snyggas till och bli mer 
trivsamt.

Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Jan A Pressfeldt 
(AD.

Boel Holgersson (C), ord-
förande i Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden. 

Kommunstyrelsens ordfö-
rande Mikael Berglund (M).

DRIVER DU ENSKILD FIRMA?
Skatteverket bjuder dig på 
deklarationskväll

Torsdagen den 18/4 kl 18-21,
Nols Företagscenter, Industrivägen 1.

Anmäl dig till jannike.ahlgren@ale.se

www.ale.se

Hjärtligt välkomna
önskar Ale kommun och 
NyföretagarCentrum i Ale!

Gör som nästan hälften  
av alla villaägare i Ale.

Välj oss när du försäkrar ditt boende och 
planerar trygghet för dig och din familj.
Vi hjälper dig också med ditt bolån. 

Ring mig på 0520-49 49 73
Karin Larsson, Säljare Privat Försäkring
 

lansforsakringar.se/alvsborgr.se/alvsborg

Väljer du 
oss väljer du
arbetslivet

Öppet Hus

tors 25 april
kl 16-19

Älvängen, Hålstensvägen 6
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Bildvisning med flerfaldige  
svenska mästaren i 
undervattens fotografering 
- Tobias Dahlin
Just hemkommen från VM i undervattensfoto på Cuba

Entre: 50 kr/person

Arrangör: Surte fotoklubb  
i samverkan med  
Studiefrämjandet

Ale gymnasium/Teaterlokalen

Onsdag 24 april kl. 19.00

Så blev den äntligen klar – 
den nya motorvägen. Surte-
borna kan pusta ut, men fort-
farande återstår arbete för 
att den sista pusselbiten ska 
komma på plats. Kantstenar 
ska fasas, planteringar färdig-
ställas och de sista spåren av 
vägbygget sopas igen. 

– Vi ska skapa ett snyggt 

offentligt rum som alla trivs 
i. Tuffa förhandlingar pågår 
nu med Trafikverket, berät-
tade Jan A Pressfeldt inför ett 
60-tal mötesdeltagare. 

Han passade även på att 
förtydliga hur äganderät-
terna ser ut när det gäller 
vägarna i Surte, där gamla 
system gör att ansvarsfrågan 

gång på gång 
behöver utre-
das.

– I det 
gamla bruks-
samhället tog 
fabriken hand 
om allting 
och ansva-
rade även för 
underhål let 
av vägarna. 
Det är anled-
ningen till 
varför de 
än idag 
har enskilt 
huvudman-
naskap, vilket 
innebär att 
det är ni 
genom er 
v ä g f ö r e n -
ing som äger 
vägarna. Det 

skulle underlätta mycket om 
man tog tillbaka kommunalt 
huvudmannaskap och det ska 
vi försöka göra. 

Skyltar åtgärdas
En annan konsekvens av den 
omfattande infrastruktur-
utbyggnaden är att många 
skyltar runt om i kommunen 
inte stämmer överens med 
verkligheten. Surteborna 
efterlyser bland annat bättre 
skyltning till glasbruksmu-
seet. 

Kommunstyrelsens ordfö-
rande Mikael Berglund (M) 
förklarade:

– Det är ett 60-tal skyl-
tar som är felaktiga och ska 
åtgärdas under sommaren 
och hösten, så på nästa orts-
utvecklingsmöte hoppas jag 
att det ser bättre ut.

På nybyggnadsfronten 
står Green Village på höjden 
vid Keillers Damm först på 
tur. Totalt rör det sig om 86 
lägenheter, 21 radhus och 
9 villor. Det finns dock en 
oro för hur Keillers väg ska 
klara att bära de tunga trans-
porterna med bland annat 
sprängsten.

– Det pågår diskussioner 
med entreprenören efter-
som kommunen inte vill 
betala för förstörd väg. Det 
är entreprenören som får 
betala, menade Pressfeldt. 

För att återkoppla till det 
offentliga rummet, redo-
gjorde han även för åtgär-

Surte vänder blad
– Sista spåren av vägbygget sopas igen

der som gjort vid fågeldam-
marna.

– Gång- och cykelbanan 
har förbättrats och staketet 
runt dammarna förstärkts. 
Det var mest akut ur ett 
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även badsjön behöver frä-
schas upp och synpunkten 
lades till protokollet.

Efter önskemål från surte-
borna på höstens möte fanns 
även ordförande i Omsorgs- 
och arbetsmarknadsnämn-
den Boel Holgersson (C) 

på plats i tisdags. 
Hon presenterade det nya 

systemet med kundval inom 
hemtjänsten.

– Snart finns det fyra 
alternativ att välja mellan. 
Förutom den kommunala 
hemtjänsten och den privata 
utföraren Flexi Assistans 
har ytterligare en godkänts 
och en till är på väg. Det har 
fungerat bra.

Hon poängterade att 
kostnaden är densamma 
oavsett vad man väljer, men 
de privata kan erbjuda till-

läggstjänster, något som inte 
är möjligt inom den kommu-
nala hemtjänsten. 

När klockan började 
närma sig nio höll luften på 
att ta slut i glasbruksmuseets 
alltför trånga lokal och möte-
sordförande Börje Ohlsson 
(AD) lovade större utrymme 
nästa gång.

– Vi har redan bokat för-
samlingshemmet till höstens 
ortsutvecklingsmöte, sa han 
avslutningsvis.

JOHANNA ROOS

SURTE. – Nu vänder vi blad.
Det konstaterade Samhällsbyggnadsnämndens 

ordförande Jan A Pressfeldt (AD) på tisdagens 
ortsmöte. 

Nya bostäder och en upprustning av det offent-
liga rummet står näst på tur.

I efterdyningarna av vägombyggnaden ska nu det offentliga rummet snyggas till och bli mer 
trivsamt.

Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Jan A Pressfeldt 
(AD.

Boel Holgersson (C), ord-
förande i Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden. 

Kommunstyrelsens ordfö-
rande Mikael Berglund (M).
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Vi övar för 
din och vår 
säkerhet!
Den 23 april cirka 08.15 startar  AkzoNobel 
en räddningsövning på vårt om råde i Bohus. 
Larmsignalen hörs lång väg och kan därför 
upp fattas utanför  vår anläggning. Om du hör 
larmet/signalen på morgonen den 23 april ska 
du inte göra något. Den här gången är det ett 
övningslarm!

AkzoNobel i Bohus övar regelbundet med 
räddningstjänsten i Ale och Kungälv. Det gör 
vi för vår egen och omgivningens säker het. 
Vårt mål är en väl fungerande plan och hög 
beredskap om olyckan skulle vara framme. 

Platschef Marii Engberg 
Övningsledare Peter Kemi

April

Tisdag
Räddningsövning

på AkzoNobel i Bohus

23

NÖDINGE. Samarbetet 
mellan biblioteken i Ale, 
Kungälv, Stenungsund, 
Tjörn, Orust och Öck-
erö har pågått sedan 
2006.

För några år sedan 
fördjupades samarbe-
tet ytterligare vilket 
ska leda till en bättre 
service för kommunin-
vånarna i området.

På Världsbokdagen 
den 23 april lanseras 
en gemensam webbsida 
och katalog för Biblio-
tek i Väst.

Det är inte bara vårens 
boknyheter som kommer att 
presenteras i samband med 
Världsbokdagen. Förutom 
den skönlitteratur, deckare 
och faktaböcker som biblio-
tekspersonalen kommer att 
berätta om på Ale bibliotek, 
så utgör tisdagen också start-
skottet för Bibliotek i Västs 
nya hemsida.

– Bibliotek i Väst har en 
slogan som lyder: Mer för 
fler! Det är precis vad det 
handlar om. Samarbetet 
över gränserna genererar en 
bättre service för invånarna 
och ett större utbud av titlar 
att välja bland, säger biblio-
tekarie Eva Albrechtsson.

Den nya hemsidan inne-
bär att besökarna får tillgång 
till samtliga biblioteks kata-
loger. Det går också att ta del 
av kommande evenemang i 
de respektive kommunerna.

– Är det en barnteater i 
Kungälv så visas det arrang-
emanget. Förhoppnings-
vis kan det leda till en ökad 
publiktillströmning på kul-
turaktiviteter både här och i 
våra kranskommuner, säger 
Eva Albrechtsson.

– Jag tror säkert att de 
som besöker hemsidan första 
gången kan komma att känna 
sig lite vilsna. Upplägget 
skiljer sig från det vi har idag. 
Efter hand är jag emeller-
tid övertygad om att biv.se 
kommer att uppfattas som 
användarvänlig och funktio-
nell.

Låntagarna kan själva se 
och reservera böcker från de 
olika katalogerna. För ale-
borna betyder att utbudet av 

böcker och mediaprodukter 
ökar.

– Både Kungälv och Ste-
nungsund är stora bibliotek 
som kan erbjuda betyd-
ligt fler titlar än vad vi kan 
göra här i Ale, säger Eva 
Albrechtsson.

– Trenden som vi ser i 
landet är att bibliotek går 
samman för att utöka servi-
cen för sina låntagare. Det 
ligger i tiden.

För den som vill lära sig 
mer om hur Bibliotek i Västs 
nya hemsida är uppbyggd 
ges ett ypperligt tillfälle då 
Eva Albrechtsson föreläser 
på utbildningen Digidel tis-
dagen den 21 maj på Ale bib-
liotek.

JONAS ANDERSSON

Eva Albrechtsson, Gunn-Britt Bjerstaf och Soli Rosendahl på 
Ale bibliotek ser fram emot lanseringen av den nya hemsidan 
för Bibliotek i Väst, som sker i samband med Världsbokda-
gen den 23 april.

Ny hemsida för Bibliotek i Väst
ALE. Det har varit en 
lång vinter, men nu har 
mopedisterna krupit ur 
sitt ide.

Av den anledningen 
förbereder Ale kom-
mun, i samarbete med 
Polismyndigheten i 
Västra Götaland, ett 
utskick till de föräldrar 
vars barn har fyllt eller 
kommer att fylla 15 år 
2013.

– Vi vill upplysa om 
vilka lagar och reg-
ler som gäller, säger 
brotts- och säkerhets-
handläggare Lotti Klug.

Det är åttonde året som poli-
sen och Ale kommun gör 
en gemensam aktion för att 
sprida information om de 
lagar och regler som gäller 
kring mopedkörning. Årets 
utgåva är riktat till föräldrar 
vars barn är födda 1998.

– Syftet är att upplysa för-
äldrarna om att det är deras 
ansvar att se till så att ung-
domarna kör lagligt. I brevet 
ger vi en kortfattad beskriv-
ning om vad som gäller för de 
olika mopedklasserna, I och 
II. Vi har också med infor-
mation om fyrhjulningar och 
A-traktorer (EPA-traktorer), 
säger Lotti Klug.

– A-traktorer är mest syn-
liga i kommunens norra del. 
Framförallt är det ett popu-
lärt transportmedel för ung-
domar på landsbygden.

Vansinnesfärder med 
mopeder väcker inte sällan 
stor ilska hos aleborna. Det 
finns gott om trimmade 
mopeder som framförs i hög 
hastighet inne i kommunens 
olika bostadsområden.

– Man bör tänka på kon-
sekvenserna. Förutom att 
mopedisterna riskerar att 
skada sig själva och andra så 
är det dessutom olagligt att 
köra trimmat. En ungdom 
som åker fast på en trimmad 
moped/A-traktor riskerar att 
få vänta på sitt körkortstill-
stånd för personbil. Vid trim-
ning gäller inte heller försäk-
ring eller mopedens garanti, 
säger polisman Roger Sön-
nervik-Johansson.

Några nya regler har inte 
tillkommit inför 2013. Det 
var i oktober 2009 som en 
ny körkortsbehörighet, AM, 
infördes. Denna behörighet 
krävs för att få köra moped 
klass I samtidigt som det 
blivit nödvändigt att ta för-
arbevis för att få börja köra 
moped klass II.

– AM-beviset ska man ha 
med sig och visas upp om 
man blir stoppad, betonar 
Roger Sönnervik-Johansson.

Lotti Klug vill också 
understryka det faktum att 
dagens mopeder är stöldbe-
gärliga ting. Hon uppma-
nar såväl mopedisterna som 
deras föräldrar att se över lås 
och förvaring.

– Tyvärr finns det ungdo-

mar som frestas av att stjäla 
eller förstöra mopeder som 
står parkerade. Lås alltid 
mopeden och förvara den på 
ett säkert ställe när den inte 
används, säger Lotti.

I n f o r m a t i o n s b r e v e t 
kommer att skickas ut under 
april månad.

JONAS ANDERSSON

– Informationsbrev till föräldrar
Våren är här och mopederna med den

Polisman Roger Sönnervik-
Johansson.

Inom kort får föräldrar i Ale 
kommun, vars barn har fyllt 
eller kommer att fylla 15 år 
2013, ett informationsbrev 
om regler för mopedkörning.
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– Det är enormt hektiskt 
just nu. Det här är jättest-
ort och väldigt roligt. 

Hur många personer 
är inblandade i arbetet 
med musikalen?

– Vi är omkring 70 per-
soner sammanlagt i alla 
åldrar – från sju till 63 år.

Det diskuterades att 
ni eventuellt skulle ha en 
livs levande hund med i 
en scen. Hur blev det?

– Jodå, vi har fått tag på 
en alehund, som kommer 
att vara med uppe på 
scenen. 

Hur går det med bil-
jettförsäljningen till pre-
miären?

– Det finns risk för att 
det snart är slutsålt till 

premiären, men till sön-
dagsföreställningen den 
21 april finns det biljetter 
kvar.

Vilka tror du kommer 
att gå?

– Annie är en riktig 
familjeföreställning som 
har något för alla åldrar 
– både barn och vuxna. 
Den innehåller dessutom 
mycket historia och är en 
klassisk berättelse.

Hur många föreställ-
ningar kommer ni att 
göra?

– Fyra. På fredag den 
19:e och söndag 21:e är det 
för allmänheten och sedan 
har vi skolföreställningar 
på onsdag och torsdag. 

JOHANNA ROOS

… Eva Malmgren, pedagog vid Kulturskolan och regis-
sör till musikalen Annie, som har premiär nu på fredag 
den 19 april i teatern på Ale gymnasium.

Hur känns det 
inför premiären?

BOHUS. Som första 
vårdcentral och BVC i 
Ale har all personal på 
Bohuspraktiken HBT-
diplomerats genom 
utbildning.

– Hit ska man kunna 
söka sig utan att behö-
va problematisera och 
förklara, säger verk-
samhetschefen Maria 
Hedqvist.

Målet är att förbättra bemö-
tandet och arbetsmiljön för 
HBT-personer (homosexu-
ella, bisexuella och transper-
soner). Det innebär att skapa 
ett inkluderande klimat fritt 
från förutfattade meningar 
och diskriminering, där alla 
behandlas lika oavsett sexuell 
läggning. 

– Det här är grundläggande 
saker, men det gäller att bli 
medveten om vilka normer 
som finns, vad som uppfat-
tas som uteslutande och hur 
man är inkluderande. Under 
utbildningen diskuterades allt 
från bemötande till hur man 
inreder och vilka tidningar 
som finns i väntrummet, säger 
Maria Hedqvist, verksam-
hetschef.

Utbildning och diplome-
ring sker genom Närhälsan 
i Västra Götalandsregionen 
och hittills har ett 70-tal enhe-
ter diplomerats, däribland Ale 
ungdomsmottagning. 

Ämnen som berörs är bland 
annat HBT-historia, normer 
och transpersoners livsvillkor, 
men även våld i samkönade 
relationer, bemötandefrågor 
och heder kopplat till HBT. 
Medvetenhet om heteronor-
mativitet är en förutsättning 
för ett professionellt bemö-
tande.

”Finns en öppenhet”
Arbetet fortsätter även efter 
diplomeringen och uppfölj-
ningar görs även flera år efter 
avslutad utbildning. 

– Det är viktigt att frågan 
lyfts och att diskussionen om 
grundvärderingar ständigt 
hålls levande. Hit ska man 
kunna söka utan att behöva 
problematisera och förklara, 
säger Maria.

Annica Carlsson, 
distrikts- och BVC-sköterska, 
har samordat utbildningen 
och tyckte att den väckte nya 
insikter.

– Många kände nog igen 
sig i att man tror att man är 
mer inkluderande än vad 
man egentligen är. Det finns 
i grunden en öppenhet, men 
man fick sig en tankeväckare.

På barnavårdscentralen 
möter hon även samkönade 
par och förhoppningen är att 
fler ska vilja söka till Bohus-
praktiken. TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Bohuspraktiken först ut 
bland Ales vårdcentraler

HBT-diplomerade!

HBT-diplomering
(homosexuella, bisexuella och trans-
personer)

För att förbättra bemötandet av och 
arbetsmiljön för HBT-personer inom 
Västra Götalandsregionen erbjuder 
Kunskapscentrum för sexuell 
hälsa, organiserat under Närhälsan 
i Västra Götalandsregionen, en 
diplomeringsutbildning avseende 
HBT-personers rättigheter i hälso- 
och sjukvården.

Utgångspunkten är att HBT-kunskap, 
kännedom om HBT-personers 
hälsosituation och rättigheter samt 
en medvetenhet om heteronorma-
tivitet är en förutsättning för ett 
professionellt och gott bemötande.
Exempel på mottagningar som är 
särskilt väl lämpade för utbild-
ningen är vårdcentraler,
ungdomsmottagningar, mödravårds-
centraler/barnmorskemottagningar, 
barnavårdcentraler och könsmot-
tagningar.

FAKTA HBT

Värdefull kunskap. Annica Carlsson, distrikts- och 
BVC-sköterska och Maria Hedqvist, verksamhetschef 
på Bohuspraktiken, har tillsammans med all personal på 
mottagningen utbildats för att på ett ännu bättre sätt 
kunna bemöta HBT-personer. 

Hallå där...

Flytta med Länsförsäkringar

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

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

ADRESS BÄCKVÄGEN 3A BOAREA CA 139 M² / 4 ROK
ENERGIPRESTANDA 56 KWH/M² ÅR TOMTAREA 911 M²
ACCEPTERAT PRIS 2 950 000 KR/ VISAS TO 25/4 17.30-
18.30, SÖ 28/4 13.00-14.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42

FRILIGGANDE VILLA - NOL
Trevligt tvåplanshus med modern planlösning, vackra och
påkostade materialval. Byggt 2010 och ett stenkast ifrån
skolor och kommunikationer.

ADRESS DALABÄCKEN 130 BOAREA CA 90 M² / 3 ROK
ENERGIPRESTANDA 140 KWH/M² ÅR TOMTAREA 1598 M²
PRIS 1 575 000 KR VISAS SÖ 28/4 14.30-15.30
RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE LASSE KNAVING
TELEFON 0303-33 16 41

FRILLIGANDE VILLA - NOL
Vi kan nu erbjuda ett välskött hus med fint, lantligt läge.
Här bor du med naturen som närmaste granne men ändå
med bekvämt avstånd till Ale torg.

Nödinge, Ale Torg 14, 0303-33 16 40lansfast.se/ale
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– Det är enormt hektiskt 
just nu. Det här är jättest-
ort och väldigt roligt. 

Hur många personer 
är inblandade i arbetet 
med musikalen?

– Vi är omkring 70 per-
soner sammanlagt i alla 
åldrar – från sju till 63 år.

Det diskuterades att 
ni eventuellt skulle ha en 
livs levande hund med i 
en scen. Hur blev det?

– Jodå, vi har fått tag på 
en alehund, som kommer 
att vara med uppe på 
scenen. 

Hur går det med bil-
jettförsäljningen till pre-
miären?

– Det finns risk för att 
det snart är slutsålt till 

premiären, men till sön-
dagsföreställningen den 
21 april finns det biljetter 
kvar.

Vilka tror du kommer 
att gå?

– Annie är en riktig 
familjeföreställning som 
har något för alla åldrar 
– både barn och vuxna. 
Den innehåller dessutom 
mycket historia och är en 
klassisk berättelse.

Hur många föreställ-
ningar kommer ni att 
göra?

– Fyra. På fredag den 
19:e och söndag 21:e är det 
för allmänheten och sedan 
har vi skolföreställningar 
på onsdag och torsdag. 

JOHANNA ROOS

… Eva Malmgren, pedagog vid Kulturskolan och regis-
sör till musikalen Annie, som har premiär nu på fredag 
den 19 april i teatern på Ale gymnasium.

Hur känns det 
inför premiären?

BOHUS. Som första 
vårdcentral och BVC i 
Ale har all personal på 
Bohuspraktiken HBT-
diplomerats genom 
utbildning.

– Hit ska man kunna 
söka sig utan att behö-
va problematisera och 
förklara, säger verk-
samhetschefen Maria 
Hedqvist.

Målet är att förbättra bemö-
tandet och arbetsmiljön för 
HBT-personer (homosexu-
ella, bisexuella och transper-
soner). Det innebär att skapa 
ett inkluderande klimat fritt 
från förutfattade meningar 
och diskriminering, där alla 
behandlas lika oavsett sexuell 
läggning. 

– Det här är grundläggande 
saker, men det gäller att bli 
medveten om vilka normer 
som finns, vad som uppfat-
tas som uteslutande och hur 
man är inkluderande. Under 
utbildningen diskuterades allt 
från bemötande till hur man 
inreder och vilka tidningar 
som finns i väntrummet, säger 
Maria Hedqvist, verksam-
hetschef.

Utbildning och diplome-
ring sker genom Närhälsan 
i Västra Götalandsregionen 
och hittills har ett 70-tal enhe-
ter diplomerats, däribland Ale 
ungdomsmottagning. 

Ämnen som berörs är bland 
annat HBT-historia, normer 
och transpersoners livsvillkor, 
men även våld i samkönade 
relationer, bemötandefrågor 
och heder kopplat till HBT. 
Medvetenhet om heteronor-
mativitet är en förutsättning 
för ett professionellt bemö-
tande.

”Finns en öppenhet”
Arbetet fortsätter även efter 
diplomeringen och uppfölj-
ningar görs även flera år efter 
avslutad utbildning. 

– Det är viktigt att frågan 
lyfts och att diskussionen om 
grundvärderingar ständigt 
hålls levande. Hit ska man 
kunna söka utan att behöva 
problematisera och förklara, 
säger Maria.

Annica Carlsson, 
distrikts- och BVC-sköterska, 
har samordat utbildningen 
och tyckte att den väckte nya 
insikter.

– Många kände nog igen 
sig i att man tror att man är 
mer inkluderande än vad 
man egentligen är. Det finns 
i grunden en öppenhet, men 
man fick sig en tankeväckare.

På barnavårdscentralen 
möter hon även samkönade 
par och förhoppningen är att 
fler ska vilja söka till Bohus-
praktiken. TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Bohuspraktiken först ut 
bland Ales vårdcentraler

HBT-diplomerade!

HBT-diplomering
(homosexuella, bisexuella och trans-
personer)

För att förbättra bemötandet av och 
arbetsmiljön för HBT-personer inom 
Västra Götalandsregionen erbjuder 
Kunskapscentrum för sexuell 
hälsa, organiserat under Närhälsan 
i Västra Götalandsregionen, en 
diplomeringsutbildning avseende 
HBT-personers rättigheter i hälso- 
och sjukvården.

Utgångspunkten är att HBT-kunskap, 
kännedom om HBT-personers 
hälsosituation och rättigheter samt 
en medvetenhet om heteronorma-
tivitet är en förutsättning för ett 
professionellt och gott bemötande.
Exempel på mottagningar som är 
särskilt väl lämpade för utbild-
ningen är vårdcentraler,
ungdomsmottagningar, mödravårds-
centraler/barnmorskemottagningar, 
barnavårdcentraler och könsmot-
tagningar.

FAKTA HBT

Värdefull kunskap. Annica Carlsson, distrikts- och 
BVC-sköterska och Maria Hedqvist, verksamhetschef 
på Bohuspraktiken, har tillsammans med all personal på 
mottagningen utbildats för att på ett ännu bättre sätt 
kunna bemöta HBT-personer. 

Hallå där...

Flytta med Länsförsäkringar

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

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

ADRESS BÄCKVÄGEN 3A BOAREA CA 139 M² / 4 ROK
ENERGIPRESTANDA 56 KWH/M² ÅR TOMTAREA 911 M²
ACCEPTERAT PRIS 2 950 000 KR/ VISAS TO 25/4 17.30-
18.30, SÖ 28/4 13.00-14.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42

FRILIGGANDE VILLA - NOL
Trevligt tvåplanshus med modern planlösning, vackra och
påkostade materialval. Byggt 2010 och ett stenkast ifrån
skolor och kommunikationer.

ADRESS DALABÄCKEN 130 BOAREA CA 90 M² / 3 ROK
ENERGIPRESTANDA 140 KWH/M² ÅR TOMTAREA 1598 M²
PRIS 1 575 000 KR VISAS SÖ 28/4 14.30-15.30
RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE LASSE KNAVING
TELEFON 0303-33 16 41

FRILLIGANDE VILLA - NOL
Vi kan nu erbjuda ett välskött hus med fint, lantligt läge.
Här bor du med naturen som närmaste granne men ändå
med bekvämt avstånd till Ale torg.

Nödinge, Ale Torg 14, 0303-33 16 40lansfast.se/ale
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ÄLVÄNGEN. Vårdcen-
tralernas plats i Västra 
Götalandsregionen ska 
bli tydligare med ett 
nytt begrepp – Närhäl-
san. 

Detta är resultatet av 
att primärvården behö-
ver en egen profi l.

Namnbytet fi rades på 
måndagsmorgonen med 
tårtkalas på enheterna 
i Älvängen och i Skepp-
landa.

Regionstyrelsen har fattat 
beslut om namnbytet på 
Västra Götalandsregionen 
egna vårdcentraler. Vårdva-
let, VG Primärvård och en 
omorganisation av verksam-
heten har gjort att behovet 
av en egen och tydlig profil 
för Västra Götalandsregio-
nens primärvård har ökat. 
Detta beror på, att när Västra 
Götalandsregionens egen 
primärvårdsorganisation 
blev konkurrensutsatt i och 
med vårdvalsmodellen VG 
Primärvård, så uppstod ett 
behov av ett tydligare varu-
märke för verksamheten. Ett 
förslag om nytt namn aktua-
liserades i och med att fem 
primärvårdsförvaltningar 

blev en vid årsskiftet.
– Vi ville fira namnbytet på 

ett enkelt sätt och då tyckte 
vi det var passande att bjuda 
våra besökare på kaffe och 
tårta, säger Eva Herlenius, 
verksamhetschef Närhälsan 
Älvängen/Skepplanda.

JONAS ANDERSSON

Camilla och sonen Elias be-
sökte Närhälsan i Älvängen 
och lät sig väl smaka av den 
tårta som bjöds.

Primärvården blev Närhäl-
san i måndags. Susanne Jo-
hannesson (t v) hade bakat 
tårta dagen till ära och hade 
hjälp vid serveringsbordet 
av Marianne Kangas.

Namnbyte fi rades med tårtkalas

HÅLANDA. Popcorn, 
sockervadd och godis 
mitt på blanka förmid-
dagen.

Är det pyjamasparty 
så är det!

Feststämningen var 
på topp när Barnkul-
lens förskola fi rade i 
torsdags.

Eleverna på Barnkullens för-
skola hade verkligen gjort 
sig förtjänta av torsdagens 
kalas. Ett par dagar innan 
hade barnen hjälpts åt med 
att samla skräp i närområdet. 
Flera påsar fick man ihop.

– Jag hittade en järnbit, 
berättar Erik, 6 år.

– Och jag plockade upp en 
gammal trasa och en metall-
bit, poängterar Malin, 4 år.

S k r ä p p l o c k a r d a g e n 
utgjorde ett inslag i Håll 
Sverige Rent som Barnkul-
lens förskola är anslutna till.

– Sedan kom en sopbil och 
hämtade allt skräp, så nu är 
det fint i naturen igen, kon-
staterar Erik.

Torsdagens pyjamasparty 
bjöd på idel glada miner. 
Efter den inledande sångst-
unden dukades det upp med 
godis, popcorn och dricka. 
Lite längre bort doftade det 
gott från den maskin där det 

tillverkades sockervadd.
Fler spännande saker är 

att vänta i vår. Snart åker 
alla barn och pedagoger från 
Barnkullens förskola med 
buss till Innovatum i Troll-
hättan. Den 15 maj stundar 
studiebesök på GöteborgsO-
peran och den 23 maj arrang-
eras det cirkusföreställning i 
Hålanda.

– Till cirkusavslutningen 
får varje barn bjuda in två 
vuxna. Cirkusen är ett årli-
gen återkommande arrang-
emang som är väldigt upp-
skattad, avslutar lärare Per-
nilla Olsson.

Partystämning på Barnkullens förskola

Olle passade på att ta för sig 
av godiset som bjöds.

Rebecka hade med sig sin 
nallebjörn till partyt.

ÄÄÄLLLVVVÄÄÄNNNGGGEEENNNSSS CCCYYYKKKEEELLL  

EXTRA EXTRA SÖNDAGSÖPPET 
11.00-14.00

KUNGS ROSENDAL
3-vxl fotbroms, godkänt lås, korg, 
kjolskydd, belysning,
färger blå eller svart.
Rek. pris 3995:-

KKKKKKKKaaaaaaaammmmmmmmmppppppppppaaaaaaaaannnnnnnnnnjjjjjjjjjjpppppppppprrrrrrrrrriiiiiiiiiissssssssss

RRRRRRRRRREEEEEEEEEEAAAAAAAAAA

SJÖSALA
16” fl ick med korg,
monterad och körklar,
från ca 110cm lång.
Rek. pris 1895:-

Se fl er kampanjpriser på www.alvangenscykel.se

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

Gäller t o m 21 april 2013, med reservation för slutförsäljning

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

TRÄDGÅRDSVECKA 

–  Dags att 
gödsla 
Algomin

10-Pack Pensé 

29:-

Pelargonia 

4 för 100:-

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Bränsleförbrukning blandad körning 5,0-5,1 l/100 km. CO2 118-119 g/km. Miljöklass Euro 5. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. 5 års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti plus 3 års förlängd garanti (den förlängda 
garantin gäller upp till 100 000 km). * Bygg din egen ADAM på opel-admin.se och var med och tävla om din egna unika OPEL ADAM. Lycka till!

Nya OPEL ADAM från 

132 900 kr

års
nybils-
garanti

Nya OPEL ADAM

BYGG EN BIL I HELGEN.
Nya Opel ADAM går att få i tiotusentals kombinationer eftersom nästan allt 
går att anpassa. Från mönstret på backspeglarna till stjärnhimlen i taket. 
Bygg din unika ADAM på opel-adam.se eller kom in till oss, så hjälps vi åt.

Välkommen in och  provkör och få ett headset från Wicked Audio.

opel.se

PREMIÄR LÖRD 20/4BYGG O
CH VIN

N 

DIN
 EGEN O

PEL A
DAM.*

Välkommen in och provkör på vår Premiärlördag!
Filaregatan 7, Kungälv   0303-20 86 00   Månd–Fred 9–18, Lörd 11–15   www.kongahallabil.se

Alltid ett leende
Hennes sprudlande humör smittar av sig på kunderna

i Ale gymnasiums cafeteria.
Marita Zieme har alltid älskat att jobba i restaurangbranschen.

Med stor passion för hav och natur sitter en båttur i skärgården aldrig fel.

Hur kan du vara så glad 
jämt?
– Jag vet inte, jag trivs väl-
digt bra med att umgås med 
folk, prata och skratta och 
det gör jag mycket i mitt 
jobb. Jag försöker att se det 
positiva i livet. 

Vad är det bästa med jobbet 
i cafeterian?
– Alla underbara personer 
man får träffa. Hit kommer 
alla olika människor, från 
småbarn till pensionärer och 
det är väldigt speciellt. Sär-
skilt på luncherna är det en 
salig blandning av folk: poli-
tiker, lärare, elever, biblio-
teksbesökare och andra från 
kommunen. Sedan är det 
jätteroligt med alla ungdo-
mar som kommer och hand-
lar och det hoppas jag fort-
sätter även om själva gym-
nasieverksamheten inte 

kommer att finnas kvar.  

Du började jobba i gymnasie-
caféet för fem år sedan. Vad 
har du gjort tidigare?
– Jag har alltid jobbat inom 
hotell och restaurang, det 
passar mig bra som älskar att 
träffa och prata med folk.

Vilket var ditt första jobb?
– Det var på Hotell IFÖ 
Hus i Bromölla och jag 
kände redan då att jag pas-
sade in. 

Du är uppvuxen i Skåne, hur 
kom det sig att du flyttade 
till Göteborg?
– Det var kärleken som tog 
mig till Göteborg dit jag 
flyttade 1995. Min sambo är 
en riktig ”hisingspojk” och 
nu bor vi i Helgered ut mot 
Björlanda till. 

Saknar du Skåne?

– Ja ibland, särskilt på som-
maren. De vida vidderna 
och öppna fälten med raps 
och vallmo. Men vi brukar 
åka ner på semestern och 
hälsa på familj och vänner. 

Vad tycker du om att göra på 
fritiden?
– Vi har en motorbåt i Björ-
landa Kile som vi är ute med 
så ofta det går. Havet och 
naturen ligger mig varmt 
om hjärtat och jag spende-
rar gärna en heldag ute på 
klipporna, grillar och kopp-
lar av. 

Hur ser sommarplanerna ut 
i år?
– Det blir en resa till Grek-
land, båtturer och en tur till 
Skåne. Hoppas nu bara att 
det blir bra väder.

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Marita Zieme
Ålder: ”Den bästa åldern”
Gör: Jobbar i caféet och lunch-
serveringen MagniFiket i Ale 
gymnasium
Bor: Villa i Helgered
Familj: Sambon Peter, Felicia 13 
och Louise 16
Fritidsintressen: Båtliv och 
natur
Äter helst: Grillat!
Favoritmusik: Allätare
Drömresa: Boston
Motto: ”Försök att se livet 
positivt”
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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 DÄCKÖppet hus!

Välkomna till Backa Säteri Golf på 
söndag den 21 april kl. 10.00 – 14.00. 
Träffa våra nya pros Jesper Söderberg 
och Fredrik Ohlsson. 
De presenterar årets kurser.

Telefon 0303-636 18 
www.backasaterigolf.se

ALVHEM. Mitt i fredags-
rushen fi ck ägarna till 
Svenssons Livs, Benny 
och Carina Mortensen, 
oväntat besök.

Representanter från 
Centerpartiet i Ale och 
Lilla Edet kom för att 
överlämna Guldklöver-
nålar och diplom.

– Guldklöver är en ut-
märkelse till personer, 
organisationer eller fö-
retag som gör extraor-
dinära insatser. Det gör 
verkligen Svenssons 
Livs som erbjuder en 
enastående service för 
folket på landsbygden, 
säger Carina Anders-
son från Centerpartiet i 
Lilla Edet.

Utdelning av Guldklöver 
sker i hela landet, men det 
är de lokala organisationerna 
som bestämmer när utdel-
ningen ska äga rum och vem 
eller vilka personer som ska 
uppmärksammas.

Benny och Carina Mor-
tensen fanns på plats i buti-
ken när Centerpartiets dele-
gation gjorde sin entré på 
fredagseftermiddagen. Paret 
tog tacksamt emot diplo-
met och var sin Guldklöver. 
Motiveringen löd:

”Benny och Carina Mor-
tensen är eldsjälar som driver 
en väl fungerande lanthan-
del i Alvhem. Lanthandeln 
är en viktig servicefunktion 

för en levande landsbygd. 
Carina och Benny ser möj-
ligheterna, men antar också 
utmaningen som det innebär 
att ha en lanthandel. Det gör 
de bland annat genom att ha 
ett brett sortiment och lyssna 
till kundens behov.”

Hur har den nya infra-
strukturen påverkat för-
säljningen?

– Vägen är bra, men avfar-
ten är helt värdelös, förklarar 
Benny Mortensen som fort-
sätter att uppvakta Trafikver-

ket för att få till stånd en 
bättre skyltning till affären 
med tillhörande bensinpum-
par.

– Vi har färre besökare nu, 
men som tur är har vi många 
trogna kunder. De handlar 
mer hos oss nu då de är rädda 
för att affären ska försvinna. 
Det säger sig självt att utan 
ett tillräckligt stort kundun-
derlag så går det inte att driva 
verksamheten vidare, avslu-
tar Benny Mortensen.

JONAS ANDERSSON

Benny och Carina Mortensen på Svenssons Livs i Alvhem 
erhöll diplom och pins som ett bevis på Guldklöverutmärkel-
sen från Centerpartiet i Ale och Lilla Edet.

Guldklöver till Svenssons Livs

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.

ALES FÖRENINGAR ÄR INBJUDNA TILL EN FÖRELÄSNING OM

Exempel på frågeställningar:
Vad händer med min kropp om jag dricker alkohol under 
en tävlings- eller träningsperiod?

Varför bör idrottsvärlden vara en alkoholfri zon?

Tidig debut och risker?

Hur kan vi inom idrotten vara med och förebygga arbetet 
mot våld och droger?

Föreläsare från Sportfront:
 Socionom och utbildningskonsulent 

inom narkotika och alkoholområdet.

 Leg. pedagog med lång erfarenhet av 
förebyggande arbete i skolan och idrotten.

TIS 7 MMAJJ KL 118.300 – 220.000 I BOOHUSHAALLEEN
ANMÄLAN SENAST 29 APRIL TILL alefritid@ale.se

För mer info: Klas Arvidsson, 0303-33 07 93, klas.arvidsson@ale.se

Ale Fritid
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Alltid ett leende
Hennes sprudlande humör smittar av sig på kunderna

i Ale gymnasiums cafeteria.
Marita Zieme har alltid älskat att jobba i restaurangbranschen.

Med stor passion för hav och natur sitter en båttur i skärgården aldrig fel.

Hur kan du vara så glad 
jämt?
– Jag vet inte, jag trivs väl-
digt bra med att umgås med 
folk, prata och skratta och 
det gör jag mycket i mitt 
jobb. Jag försöker att se det 
positiva i livet. 

Vad är det bästa med jobbet 
i cafeterian?
– Alla underbara personer 
man får träffa. Hit kommer 
alla olika människor, från 
småbarn till pensionärer och 
det är väldigt speciellt. Sär-
skilt på luncherna är det en 
salig blandning av folk: poli-
tiker, lärare, elever, biblio-
teksbesökare och andra från 
kommunen. Sedan är det 
jätteroligt med alla ungdo-
mar som kommer och hand-
lar och det hoppas jag fort-
sätter även om själva gym-
nasieverksamheten inte 

kommer att finnas kvar.  

Du började jobba i gymnasie-
caféet för fem år sedan. Vad 
har du gjort tidigare?
– Jag har alltid jobbat inom 
hotell och restaurang, det 
passar mig bra som älskar att 
träffa och prata med folk.

Vilket var ditt första jobb?
– Det var på Hotell IFÖ 
Hus i Bromölla och jag 
kände redan då att jag pas-
sade in. 

Du är uppvuxen i Skåne, hur 
kom det sig att du flyttade 
till Göteborg?
– Det var kärleken som tog 
mig till Göteborg dit jag 
flyttade 1995. Min sambo är 
en riktig ”hisingspojk” och 
nu bor vi i Helgered ut mot 
Björlanda till. 

Saknar du Skåne?

– Ja ibland, särskilt på som-
maren. De vida vidderna 
och öppna fälten med raps 
och vallmo. Men vi brukar 
åka ner på semestern och 
hälsa på familj och vänner. 

Vad tycker du om att göra på 
fritiden?
– Vi har en motorbåt i Björ-
landa Kile som vi är ute med 
så ofta det går. Havet och 
naturen ligger mig varmt 
om hjärtat och jag spende-
rar gärna en heldag ute på 
klipporna, grillar och kopp-
lar av. 

Hur ser sommarplanerna ut 
i år?
– Det blir en resa till Grek-
land, båtturer och en tur till 
Skåne. Hoppas nu bara att 
det blir bra väder.

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Marita Zieme
Ålder: ”Den bästa åldern”
Gör: Jobbar i caféet och lunch-
serveringen MagniFiket i Ale 
gymnasium
Bor: Villa i Helgered
Familj: Sambon Peter, Felicia 13 
och Louise 16
Fritidsintressen: Båtliv och 
natur
Äter helst: Grillat!
Favoritmusik: Allätare
Drömresa: Boston
Motto: ”Försök att se livet 
positivt”
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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 DÄCKÖppet hus!

Välkomna till Backa Säteri Golf på 
söndag den 21 april kl. 10.00 – 14.00. 
Träffa våra nya pros Jesper Söderberg 
och Fredrik Ohlsson. 
De presenterar årets kurser.

Telefon 0303-636 18 
www.backasaterigolf.se

ALVHEM. Mitt i fredags-
rushen fi ck ägarna till 
Svenssons Livs, Benny 
och Carina Mortensen, 
oväntat besök.

Representanter från 
Centerpartiet i Ale och 
Lilla Edet kom för att 
överlämna Guldklöver-
nålar och diplom.

– Guldklöver är en ut-
märkelse till personer, 
organisationer eller fö-
retag som gör extraor-
dinära insatser. Det gör 
verkligen Svenssons 
Livs som erbjuder en 
enastående service för 
folket på landsbygden, 
säger Carina Anders-
son från Centerpartiet i 
Lilla Edet.

Utdelning av Guldklöver 
sker i hela landet, men det 
är de lokala organisationerna 
som bestämmer när utdel-
ningen ska äga rum och vem 
eller vilka personer som ska 
uppmärksammas.

Benny och Carina Mor-
tensen fanns på plats i buti-
ken när Centerpartiets dele-
gation gjorde sin entré på 
fredagseftermiddagen. Paret 
tog tacksamt emot diplo-
met och var sin Guldklöver. 
Motiveringen löd:

”Benny och Carina Mor-
tensen är eldsjälar som driver 
en väl fungerande lanthan-
del i Alvhem. Lanthandeln 
är en viktig servicefunktion 

för en levande landsbygd. 
Carina och Benny ser möj-
ligheterna, men antar också 
utmaningen som det innebär 
att ha en lanthandel. Det gör 
de bland annat genom att ha 
ett brett sortiment och lyssna 
till kundens behov.”

Hur har den nya infra-
strukturen påverkat för-
säljningen?

– Vägen är bra, men avfar-
ten är helt värdelös, förklarar 
Benny Mortensen som fort-
sätter att uppvakta Trafikver-

ket för att få till stånd en 
bättre skyltning till affären 
med tillhörande bensinpum-
par.

– Vi har färre besökare nu, 
men som tur är har vi många 
trogna kunder. De handlar 
mer hos oss nu då de är rädda 
för att affären ska försvinna. 
Det säger sig självt att utan 
ett tillräckligt stort kundun-
derlag så går det inte att driva 
verksamheten vidare, avslu-
tar Benny Mortensen.

JONAS ANDERSSON

Benny och Carina Mortensen på Svenssons Livs i Alvhem 
erhöll diplom och pins som ett bevis på Guldklöverutmärkel-
sen från Centerpartiet i Ale och Lilla Edet.

Guldklöver till Svenssons Livs

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.

ALES FÖRENINGAR ÄR INBJUDNA TILL EN FÖRELÄSNING OM

Exempel på frågeställningar:
Vad händer med min kropp om jag dricker alkohol under 
en tävlings- eller träningsperiod?

Varför bör idrottsvärlden vara en alkoholfri zon?

Tidig debut och risker?

Hur kan vi inom idrotten vara med och förebygga arbetet 
mot våld och droger?

Föreläsare från Sportfront:
 Socionom och utbildningskonsulent 

inom narkotika och alkoholområdet.

 Leg. pedagog med lång erfarenhet av 
förebyggande arbete i skolan och idrotten.

TIS 7 MMAJJ KL 118.300 – 220.000 I BOOHUSHAALLEEN
ANMÄLAN SENAST 29 APRIL TILL alefritid@ale.se

För mer info: Klas Arvidsson, 0303-33 07 93, klas.arvidsson@ale.se

Ale Fritid
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NOL. Det har blivit tid 
att gå vidare för Joa-
kim Balke.

I fredags gjorde han 
sin sista arbetsdag 
inom Bohus Räddnings-
tjänstförbund.

Nu väntar en ny 
utmaning i form av en 
anställning hos Örebro 
Läns Landsting som 
brand- och säkerhets-
samordnare.

Joakim Balke började sin 
anställning hos Räddnings-
tjänsten Ale/Kungälv 2001, 
det som vid årsskiftet blev 
Bohus Räddningstjänstför-
bund. I juli 2006 blev Joakim 
ansvarig för verksamheten 
i Ale kommun. När Håkan 
Lundgren efterträdde Lars 
Anderman som räddnings-
chef våren 2009 blev Balke 
även ansvarig för utryck-
ningsverksamheten på båda 
sidor älven.

– Komplexiteten i arbe-
tet var svår att föreställa sig. 
Allting blev så mycket mer 
än vad jag anade från början, 
inte jobbigare på något sätt 

utan mer omfattande och 
ännu intressantare.

De senaste åren har perso-
nalfrågor hamnat högst upp 
på dagordningen för Joakim 
Balke – på gott och ont.

– Det tar tid och kräver 
mycket energi, men det är 
samtidigt väldigt roligt när 
det leder framåt.

– Att jag har blivit kvar så 
pass länge som tolv år i orga-
nisationen beror på att jag 
fått möjligheten att prova på 
fyra olika tjänster. Det är jag 
oerhört tacksam över. Jag har 
fått lära mig mycket och det 
har inneburit en personlig 
utveckling. 

Vad föranledde beslutet 
att lämna Bohus Rädd-
ningstjänstförbund?

– Både jag och min fru 
är från Örebrotrakten och 
vi har pratat om att en gång 
flytta hem igen. Nu dök det 
upp ett jobb som jag kände 
verkade väldigt spännande 
och intressant. Här får jag 
nytta av min brandingenjörs-
kunskap på ett annat sätt och 
det känns stimulerande.

Vilka händelser har 

gjort störst avtryck under 
de här tolv åren?

– Det är ju utrycknings-
verksamheten som vi oftast 
förknippas med, även om det 
förebyggande arbetet utgör 
en lika viktig del i vardagen. 
Det finns ett antal episoder 
som dyker upp i huvudet, 
men det är framförallt två 
händelser som etsat sig fast i 
minnet. Vi hade branden på 
Brukstorget i Nol 2002 då 
ett hyreshus med tolv lägen-
heter brann ner till grunden 
och en person omkom. Jag 
jobbade som räddningsle-
dare den kvällen. Det var en 
stor händelse för mig och för 
samhället. Det var naturligt-
vis tragiskt, en man dog och 
många familjer fick se sina 
hem gå upp i rök. Det påver-
kade mig, men jag hade svårt 
att se vad vi inom räddnings-
tjänsten skulle ha kunnat 
göra annorlunda.

– Den andra stora hän-
delsen inträffade i april 2009 
och då tänker jag naturligtvis 
på Vättlefjällsbranden. Det 
var inga människor som ska-
dades eller som miste livet, 

däremot var det ett extremt 
stort område (550 hektar) 
som eldhärjades och fastig-
heter låg i farosonen. Det 
krävdes enorma resurser, vi 
hade hjälp av ett 25-tal olika 
brandstationer och 150 per-
soner från militären. Insat-
sen varade i nio dagar med 
enbart skador på skog och 
mark som följd. Vi var väl-
digt nöjda med hur arbetet 
förlöpte och upplevde en bra 
dialog med medborgarna, 
berörda markägare, företag 
och kommunala företrädare.

Du har fått se två nya 
brandstationer växa fram, 
Nol och Surte. Hur känns 
det?

– Det har inneburit ett jät-
telyft för verksamheten på 
respektive ställe. Jag var chef 
i Ale när Surte brandstation 
kom till 2010 och att få vara 
en liten kugge i en stor pro-
cess var lärorikt.

Din personliga uppfatt-
ning om att Räddnings-
tjänsten Ale/Kungälv blivit 
Bohus Räddningstjänst-
förbund?

– Det var rätt steg att ta. 

Varför räddningstjänstför-
bund spruckit på en del andra 
ställen beror på att man har 
sammanfört två olika kultu-
rer. Här har vi jobbat ihop så 
länge och det har egentligen 
bara funnits nackdelar med 
att inte vara ett gemensamt 
förbund. Visst upplever vi 
barnsjukdomar, men det 
finns goda förutsättningar 
och en politisk vilja i de båda 
kommunerna att det här ska 
bli riktigt bra. Vi har kloka 

politiker som lyssnar och vill 
personalen och organisatio-
nen väl.

Vem som efterträder 
Joakim Balke är ännu inte 
klart. Ansökningstiden har 
gått ut och intervjuer med 
tänkbara kandidater sker 
inom kort.

NÖDINGE. – Det är värl-
dens bästa present till 
någon man inte tycker 
om.

Det säger Elisabeth 
Davidsson från Bohus 
om sin nyskrivna bok 
”Min mördarsnigel och 
jag”, där hon med en 
rejäl portion humor ger 
sina bästa snigeltips.

I boken delar hon med sig 
av 44 smarta tips på vad man 
kan hitta på med en mördar-
snigel – allt ifrån getingfång-
are och glasunderlägg till 
öronproppar och snus. Hon 

poängterar att den är skri-
ven med ”sjuk” humor och 
ska absolut inte tas på allvar. 
Hon rekommenderar inte 
heller någon att testa knepen 
på riktigt.

Det hela började med att 
hon, som så många andra, 
ofta fick besök av de objudna 
slemmiga mördarsniglarna i 
trädgården. Hon startade då 
en humoristisk blogg med 
roliga spartips på hur dessa 
till synes onödiga djur kan 
komma väl till användning. 

Nu har hon tagit det ett 
steg till och sammanställt 
bloggen till den 90 sidor 

tjocka boken ”Min mördar-
snigel och jag”, som hon 
tryckt upp själv via en sida på 
nätet. 

Vann manustävling
– Den är för dem med sjuk 
humor och man får nog 
också ha erfarenheter av pro-
blem med mördarsniglar för 
att uppskatta boken. Hittills 
har jag främst sålt den till 
folk jag känner och på jobbet 
har jag lagt en i fikarummet 
som man kan ha roligt åt på 
kafferasten, säger Elisabeth 
Davidsson.

Till vardags jobbar hon 

som lärare på SFI (svenska 
för invandrare) samt under-
visar i svenska som andra-
språk på Komvux i Ale. 
Lediga stunder ägnar hon 
sig gärna åt att skriva och en 
tidigare merit är ett manus 
till en kortfilm för barn, som 
hon vann en tävling med.

– Jag har flera projekt på 
gång, bland annat en roman 
som ska redigeras, men vi 
får se när den kan tänkas bli 
färdig.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Elisabeth Davidsson ger sina bästa snigeltips

Bok med slemmig humor

Vad kan man göra med mördarsniglar som invaderar trädgår-
den och samtidigt spara en slant? Elisabeth Davidsson har 
svaren.

– Lämnar Bohus Räddningstjänstförbund

Ny utmaning väntar Joakim Balke

Joakim Balke lämnar Bohus Räddningstjänstförbund, fl yttar 
till Närke och börjar en anställning som brand- och säker-
hetssamordnare hos Örebro Läns Landsting.

I NOL

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

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

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

För mer information tel. 031-724 80 00

Hållbart boende nära city
www.green-village.se

Kan det bli bättre?
Vad sägs om ett energisnålt,  

hållbart och modernt boende.

Tvårumslägenhet 53m2

4198:- tot. boendekostnad

Kan det bli bättre?
Vad sägs om ett energisnålt,  

hållbart och modernt boende.

Tvårumslägenhet 53m2

4198:- tot. boendekostnad
Följ oss på 
facebook!

Följ oss på 
facebook!

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

Utsökt skick 
– underbar utsikt!
Välkommen till detta fantastiska hus med högt och fritt läge i centrala 
Älvängen! Villan är genomgånde renoverad på ett mkt smakfullt sätt.
Tillbyggnaden från 2005 har stora härliga fönsterpartier med underbar utsikt 
över Älvängen och Göta Älv. Hela 170 kvm boarea. 
Källare med två garage. Unikt hus som ska ses på plats! 170 kvm. 

Klippvägen 28. Visas den 18/4 & 20/4. 
Pris 3.700.000:- 
Henrik Kjellberg Mobil: 0727-316 360

Drömläge!
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NOL. Det har blivit tid 
att gå vidare för Joa-
kim Balke.

I fredags gjorde han 
sin sista arbetsdag 
inom Bohus Räddnings-
tjänstförbund.

Nu väntar en ny 
utmaning i form av en 
anställning hos Örebro 
Läns Landsting som 
brand- och säkerhets-
samordnare.

Joakim Balke började sin 
anställning hos Räddnings-
tjänsten Ale/Kungälv 2001, 
det som vid årsskiftet blev 
Bohus Räddningstjänstför-
bund. I juli 2006 blev Joakim 
ansvarig för verksamheten 
i Ale kommun. När Håkan 
Lundgren efterträdde Lars 
Anderman som räddnings-
chef våren 2009 blev Balke 
även ansvarig för utryck-
ningsverksamheten på båda 
sidor älven.

– Komplexiteten i arbe-
tet var svår att föreställa sig. 
Allting blev så mycket mer 
än vad jag anade från början, 
inte jobbigare på något sätt 

utan mer omfattande och 
ännu intressantare.

De senaste åren har perso-
nalfrågor hamnat högst upp 
på dagordningen för Joakim 
Balke – på gott och ont.

– Det tar tid och kräver 
mycket energi, men det är 
samtidigt väldigt roligt när 
det leder framåt.

– Att jag har blivit kvar så 
pass länge som tolv år i orga-
nisationen beror på att jag 
fått möjligheten att prova på 
fyra olika tjänster. Det är jag 
oerhört tacksam över. Jag har 
fått lära mig mycket och det 
har inneburit en personlig 
utveckling. 

Vad föranledde beslutet 
att lämna Bohus Rädd-
ningstjänstförbund?

– Både jag och min fru 
är från Örebrotrakten och 
vi har pratat om att en gång 
flytta hem igen. Nu dök det 
upp ett jobb som jag kände 
verkade väldigt spännande 
och intressant. Här får jag 
nytta av min brandingenjörs-
kunskap på ett annat sätt och 
det känns stimulerande.

Vilka händelser har 

gjort störst avtryck under 
de här tolv åren?

– Det är ju utrycknings-
verksamheten som vi oftast 
förknippas med, även om det 
förebyggande arbetet utgör 
en lika viktig del i vardagen. 
Det finns ett antal episoder 
som dyker upp i huvudet, 
men det är framförallt två 
händelser som etsat sig fast i 
minnet. Vi hade branden på 
Brukstorget i Nol 2002 då 
ett hyreshus med tolv lägen-
heter brann ner till grunden 
och en person omkom. Jag 
jobbade som räddningsle-
dare den kvällen. Det var en 
stor händelse för mig och för 
samhället. Det var naturligt-
vis tragiskt, en man dog och 
många familjer fick se sina 
hem gå upp i rök. Det påver-
kade mig, men jag hade svårt 
att se vad vi inom räddnings-
tjänsten skulle ha kunnat 
göra annorlunda.

– Den andra stora hän-
delsen inträffade i april 2009 
och då tänker jag naturligtvis 
på Vättlefjällsbranden. Det 
var inga människor som ska-
dades eller som miste livet, 

däremot var det ett extremt 
stort område (550 hektar) 
som eldhärjades och fastig-
heter låg i farosonen. Det 
krävdes enorma resurser, vi 
hade hjälp av ett 25-tal olika 
brandstationer och 150 per-
soner från militären. Insat-
sen varade i nio dagar med 
enbart skador på skog och 
mark som följd. Vi var väl-
digt nöjda med hur arbetet 
förlöpte och upplevde en bra 
dialog med medborgarna, 
berörda markägare, företag 
och kommunala företrädare.

Du har fått se två nya 
brandstationer växa fram, 
Nol och Surte. Hur känns 
det?

– Det har inneburit ett jät-
telyft för verksamheten på 
respektive ställe. Jag var chef 
i Ale när Surte brandstation 
kom till 2010 och att få vara 
en liten kugge i en stor pro-
cess var lärorikt.

Din personliga uppfatt-
ning om att Räddnings-
tjänsten Ale/Kungälv blivit 
Bohus Räddningstjänst-
förbund?

– Det var rätt steg att ta. 

Varför räddningstjänstför-
bund spruckit på en del andra 
ställen beror på att man har 
sammanfört två olika kultu-
rer. Här har vi jobbat ihop så 
länge och det har egentligen 
bara funnits nackdelar med 
att inte vara ett gemensamt 
förbund. Visst upplever vi 
barnsjukdomar, men det 
finns goda förutsättningar 
och en politisk vilja i de båda 
kommunerna att det här ska 
bli riktigt bra. Vi har kloka 

politiker som lyssnar och vill 
personalen och organisatio-
nen väl.

Vem som efterträder 
Joakim Balke är ännu inte 
klart. Ansökningstiden har 
gått ut och intervjuer med 
tänkbara kandidater sker 
inom kort.

NÖDINGE. – Det är värl-
dens bästa present till 
någon man inte tycker 
om.

Det säger Elisabeth 
Davidsson från Bohus 
om sin nyskrivna bok 
”Min mördarsnigel och 
jag”, där hon med en 
rejäl portion humor ger 
sina bästa snigeltips.

I boken delar hon med sig 
av 44 smarta tips på vad man 
kan hitta på med en mördar-
snigel – allt ifrån getingfång-
are och glasunderlägg till 
öronproppar och snus. Hon 

poängterar att den är skri-
ven med ”sjuk” humor och 
ska absolut inte tas på allvar. 
Hon rekommenderar inte 
heller någon att testa knepen 
på riktigt.

Det hela började med att 
hon, som så många andra, 
ofta fick besök av de objudna 
slemmiga mördarsniglarna i 
trädgården. Hon startade då 
en humoristisk blogg med 
roliga spartips på hur dessa 
till synes onödiga djur kan 
komma väl till användning. 

Nu har hon tagit det ett 
steg till och sammanställt 
bloggen till den 90 sidor 

tjocka boken ”Min mördar-
snigel och jag”, som hon 
tryckt upp själv via en sida på 
nätet. 

Vann manustävling
– Den är för dem med sjuk 
humor och man får nog 
också ha erfarenheter av pro-
blem med mördarsniglar för 
att uppskatta boken. Hittills 
har jag främst sålt den till 
folk jag känner och på jobbet 
har jag lagt en i fikarummet 
som man kan ha roligt åt på 
kafferasten, säger Elisabeth 
Davidsson.

Till vardags jobbar hon 

som lärare på SFI (svenska 
för invandrare) samt under-
visar i svenska som andra-
språk på Komvux i Ale. 
Lediga stunder ägnar hon 
sig gärna åt att skriva och en 
tidigare merit är ett manus 
till en kortfilm för barn, som 
hon vann en tävling med.

– Jag har flera projekt på 
gång, bland annat en roman 
som ska redigeras, men vi 
får se när den kan tänkas bli 
färdig.
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Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Elisabeth Davidsson ger sina bästa snigeltips

Bok med slemmig humor

Vad kan man göra med mördarsniglar som invaderar trädgår-
den och samtidigt spara en slant? Elisabeth Davidsson har 
svaren.

– Lämnar Bohus Räddningstjänstförbund

Ny utmaning väntar Joakim Balke

Joakim Balke lämnar Bohus Räddningstjänstförbund, fl yttar 
till Närke och börjar en anställning som brand- och säker-
hetssamordnare hos Örebro Läns Landsting.

I NOL

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

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

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

För mer information tel. 031-724 80 00

Hållbart boende nära city
www.green-village.se

Kan det bli bättre?
Vad sägs om ett energisnålt,  

hållbart och modernt boende.

Tvårumslägenhet 53m2

4198:- tot. boendekostnad
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hållbart och modernt boende.

Tvårumslägenhet 53m2
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Följ oss på 
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Följ oss på 
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Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik

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

Utsökt skick 
– underbar utsikt!
Välkommen till detta fantastiska hus med högt och fritt läge i centrala 
Älvängen! Villan är genomgånde renoverad på ett mkt smakfullt sätt.
Tillbyggnaden från 2005 har stora härliga fönsterpartier med underbar utsikt 
över Älvängen och Göta Älv. Hela 170 kvm boarea. 
Källare med två garage. Unikt hus som ska ses på plats! 170 kvm. 

Klippvägen 28. Visas den 18/4 & 20/4. 
Pris 3.700.000:- 
Henrik Kjellberg Mobil: 0727-316 360

Drömläge!

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
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Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
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Roger  
Borg 
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Lars 
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Pierre 
Karlsson

Maria 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!

Se gärna våra 
samtliga 47 

objekt på vår 
hemsida!

www.axelssonsfast.se
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ALE. Ale fritid vänder 
sig till kommunens 
unga mellan 13 och 20 
år med en fråga:

– Vad vill du göra?
Senast i oktober hop-

pas Thomas Hermans-
son att den ”Tvärballa 
bankomaten”, som nu 
är fylld med 100 000 
kronor ska vara tom.

Som en del av arbetet med 
KEKS – Kvalitet och Kom-
petens i Samverkan har Ale 
fritid valt att avsätta 100 
000 kronor, vilket motsvarar 
närmare en tredjedel av fri-

tidsgårdarnas verksamhets-
pengar för 2013, för ungdo-
marna själva att bestämma 
över. 

– Det gäller att tro på ung-
domarna, ge dem förtroende 
och våga förvänta sig saker av 
dem. Vi jobbar redan mycket 
med att öka inflytandet och 
nu växlar vi upp ett steg till, 
säger Thomas Hermansson, 
processledare och ansvarig 
för att utveckla och leda det 
nya arbetssättet KEKS. 

Genom en ansökan på 
kommunens hemsida söker 
man stöd för att ordna olika 
aktiviteter och projekt, men 

för att underlätta ansök-
ningsprocessen är det bra om 
man först bollar idén med en 
fritidsassistent. 

I den beslutande styrgrup-
pen sitter fem representan-
ter från Ungdomsrådet med 
stöd av två vuxna och målet 
är att man ska få svar inom en 
månad.

– Saknas det något på din 
fritidsgård eller där du bor? 
Det kan vara både på lång 
och kort sikt, men vi upp-
muntrar till att göra saker 
som även gynnar andra ung-
domar. Det kan vara allt från 
att starta en filmklubb för 

sexåringar till att sätta upp 
en teater. Jag hoppas och tror 
att vi får in ansökningar som 
förvånar och utmanar oss. 
Förhoppningen är att peng-
arna ska vara slut i oktober. 

JOHANNA ROOS

… och nu ska Tvärballa bankomaten tömmas

Tror på ungdomarna. Thomas Hermansson, processledare 
på Ale fritid, utvecklar och leder det nya arbetssättet KEKS 
med syfte att öka ungdomarnas delaktighet och infl ytande. 
”Tvärballa bankomaten” är en del i det arbetet.

– Nytt arbetssätt inom Ale fritid
KEKS låter alla få ta del av kakan
ALE. I januari infördes 
ett nytt arbetssätt 
inom Ale fritid.

KEKS står för Kva-
litet och Kompetens i 
Samverkan.

Med hjälp av noggran-
nare utvärdering ska 
kvaliteten höjas i syfte 
att öka ungdomarnas 
delaktighet och infl y-
tande. 

En kväll på fritidsgården är 
till ända och besökarna har 
begett sig hemåt. För den 
ansvariga fritidsassistenten 
har det blivit dags att utvär-
dera arbetspasset i loggboken. 

Även tidigare har det förts 
statistik över hur många ung-
domar som besöker fritids-
gårdarna, hur många killar 
och hur många tjejer.

Sedan i januari har man 
inom Ale fritid tagit utvärde-
ringen ett steg längre genom 
KEKS – Kvalitet och Kom-
petens i Samverkan. Det är 
både ett verktyg för utvärde-
ring och en samverkansorga-
nisation som allt fler kommu-
ner ansluter sig till.

Ett par gånger per termin 
hålls utvecklingsforum med 
representanter från medlems-
kommunerna. 

Årligen genomförs även en 

mötesplatsenkät som gör det 
möjligt att jämföra resultat, 
dels mellan orterna och dels 
med andra kommuner. Det 
gör det möjligt att sätta upp 
både lokala och mer övergri-
pande mål när det gäller ung-
domsverksamhet. 

Ungdomarna delaktiga
Thomas Hermansson, pro-
cessledare på Ale fritid, 
arbetar med att utveckla och 
leda det nya arbetssättet med 
syfte att öka ungdomarnas 
delaktighet och inflytande. 

– I grunden handlar det 
om att se hur vi kan få ut det 
mesta av det vi gör. Sådant 

som tidigare var luddigt har 
blivit tydligt. KEKS är ett 
verktyg som hjälper oss att 
utvärdera vårt arbete sam-
tidigt som ungdomarna får 
vara med och bestämma.

Som ett direkt resultat av 
den nya metoden har projek-
tet ”Tvärballa bankomaten” 
startats. Ale fritid har näm-
ligen beslutat att närmare en 
tredjedel av fritidsgårdarnas 
verksamhetspengar för 2013, 
ska läggas i ungdomarnas 
egna händer.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

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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NÖDINGE. Förra veckan 
pågick vandringsut-
ställningen ”Kärlek och 
hat” på Ale gymna-
sium. 

Den tar upp normer, 
sociala medier, genus 
och identitet och utgör 
en grund för vidare 
diskussioner.

”Vad är det finaste och värsta 
du har fått via SMS eller 
Facebook?” 

Så lyder en fråga som 
står skriven på en knallgul 
trävägg. Nedanför har ung-
domar fått svara på post-it-
lappar.

I en neongrön pratbubbla 
står skrivet: ”Idag vet alla 
mer om dig själv än vad du 
gör.”

Tankar kring sociala 
medier, förbjudna känslor 

och sökande efter identitet 
är ämnen som vandringsut-
ställningen ”Kärlek och hat” 
tar upp.

Arbetsmaterial
Den vänder sig till en mål-
grupp mellan 13 och 19 år 
och förra veckan hade den 
kommit till Ale gymnasium. 
Skapare är pedagogen Isabel 
Eriksson och utställningen 
produceras av Vänermuseet 
med finansiering från All-
männa Arvsfonden. 

– Det är en fantastisk 
utställning om ungas känslo-
liv, kärlek, internet och soci-
ala medier. Utifrån utställ-
ningen kommer vi att kunna 
diskutera dessa frågor vidare 
och man fick även med en 
”verktygslåda” med använd-
bart arbetsmaterial, säger 
initiativtagaren Christina 

Magnusson Wallöe på Ale 
fritid.

– Utställningen ”Kärlek och hat” öppnar upp diskussioner

En riktig känsloväckare
Initiativtagare. Christina Magnusson Wallöe på Ale fritid initierade att utställningen ”Kärlek 
och hat” skulle komma till Ale gymnasium förra veckan. Frågeställningen tar man med sig i 
det fortsatta arbetet med ungdomarna. 

Internet är en stor del av ungas liv 
och behöver därför diskuteras. 

Ungdomar har själva varit 
med och bidragit till utställ-
ningen.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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STENUNGSUND. Ahla-
fors IF lyckades inte 
rubba seriefavoriten 
Stenungsund i premiä-
ren.

Gulsvart hade märk-
bara problem att skapa 
målchanser och förlus-
ten var odiskutabel.

Lika tungt som ne-
derlaget var att mitt-
backsklippan Henrik 
Andersson sträckte 
baksidan och riskerar 
bli borta länge.
Stenungsund borta rankas 
som seriens svåraste match, 
men det fanns ändå vissa 
förhoppningar om en gul-
svart succé. Ahlafors hade 
18-0 i de fyra avslutande 
träningsmatcherna och var 
fram till premiären befriade 
från skador och sjukdomar. 
På lördagen tvingades dock 
en magsjuk Anders Anders-
son lämna återbud och Erik 
Gunnarsson fick lite ovän-
tat göra debut i division tre. I 
den 25:e matchminuten blev 
det ytterligare en föränd-
ring i backlinjen, då Henrik 
Andersson tvingades utgå. 
Niclas Bjärnlind fick kliva 
in i mittförsvaret och Sebas-
tian Häll-
bäck tog 
position ute 
till höger. 
Ställningen 
var redan 2-0 
till Stenungsund som effek-
tivt förvaltade alla chanser.

– Vi visste att de hade 
bra omställningar och hade 
därför betonat vikten av att 
inte förlora boll på mitten 
i uppspelsfasen, ändå sker 
det åtskilliga gånger. Det 
bekymrar mig och självklart 
påverkar det oss också att 
vi tvingades göra två för-

ändringar i vår tänkta för-
svarsuppställning. Totalt 
sett förlorar vi ändå mot ett 
bättre lag. De var kliniska i 
sina avslut och det är bara att 
berömma. De har spelat ihop 
ett bra lag och ser ut att vara 
mogna att ta nästa steg, ana-
lyserar AIF-tränaren Lars-
Gunnar Hermansson.

Ahlafors tog 
över i slutet 
av första halv-
lek och Johan 
Elving hade en 
bra frispark som 

målvakten hade vissa pro-
blem med. I paus bestämde 
sig AIF för att gå för tre 
poäng. Laget vädrade tidig 
reducering, främst via farliga 
hörnor av Jihad Nashabat 
som ofta hittade Jonathan 
Henrikssons skalle. Istället 
bjuds publiken på lite fot-
bollsgodis då Stenungsund 
rullar upp det gulsvarta för-

svaret och sätter 3-0.
– Det blev droppen. Efter 

det försvann gnistan och 
hoppet. Vi kände nog alla att 
det blev för mycket att hämta 
in. Vi har en hel del att fun-
dera över till hemmapremiä-
ren mot Grebbestad, säger 
Lars-Gunnar Hermans-
son som hoppas ha Shkar 
Nawsad  tillbaka i truppen 
inom kort.

– Vi får nog räkna med att 
Henke blir borta en tid nu 
och återigen får vi klart för 

oss hur viktigt det är med en 
bred trupp.

Förstår vi Hermansson 
rätt blir det fler ändringar 
i startelvan redan i nästa 
match. Premiäruppställ-
ningen gav inte det besked 
han önskat.

– Samtidigt ska vi inte dra 
några förhastade slutsatser 
än, serien är ju inte direkt 
färdigspelad. Det återstår 
några matcher…

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Premiärelvan:
Målvakt Andreas 
Skånberg
Försvar: Niclas Bjärn-
lind, Henrik Andersson, 
Jonathan Henriksson, 
Erik Gunnarsson
Mittfält: Edwin 
Pearson, Johan Elving, 
Jonathan Lindström, 
Niclas Elving
Anfall: Jihad Nashabat, 
Moha Abdulrazek

Tung premiär för AIF
– Förlust mot Stenungsund och Henke Andersson skadad

STENUNGSUND. Ahla-
fors Jonathan Lind-
ström, 23 och Ste-
nungsunds Magnus 
Källander, 44, spelade 
tre säsonger tillsam-
mans i Örgryte IS.

I lördags ställdes de 
mot varandra i premiä-
ren.

Det small rejält vid 
ett antal tillfällen.

– Jag tycker nog att han 
kunde fått se det röda kortet. 
Han fick ett gult ganska 
tidigt och sen var han var sen 
in i ett par dueller mot mig, 
sa Jonathan Lindström efter 
förlusten, men han berömde 
också sin överman.

– Källander är fortfarande 
grymt duktig. Han står rätt 
hela tiden och spelar klokt. 
Han gör nästan inga miss-
tag och slår inte bort många 
bollar. 

Magnus Källander tidi-
gare också professionell i 
Grekland och precis som 
Lindström assisterande 
tränare i sitt lag, var enligt 
Jonathan imponerad av 
Ahlafors IF.

– Vi snackade lite efter 
matchen och han är över-
tygad om att vi kommer att 
vara med i toppen båda två. 
De fick psykologiskt vik-
tiga mål och hade lite flyt, 
men det måste man ha för 
att vinna. Jag tycker de vann 
helt rättvist. Enligt Källan-
der gjorde de sin bästa match 
för året och enligt mig så 
gjorde vi en av våra sämre. Vi 
kom inte alls upp i nivå, men 
det är bara att komma igen. 
Serien är lång, avslutar lag-
kapten Lindström.

Ett rop på hjälp? Ali el-Refaei kom in i andra halvlek, men denna dag stämde inte 
det gulsvarta anfallsspelet.

Jonathan Henriksson fi ck 
äran att bära AIF:s jubi-
leumströja i premiären.

Henrik Andersson, AIF:s suveräne mitt-
back, sträckte baksidan och riskerar bli 
borta länge. Ett tungt bakslag.

Inget kärt återseende gamla öisare emellan

Det var många dueller på mitten mellan Magnus 
Källander och Jonathan Lindström.

Källander spelade på gränsen, men 
klarade sig undan med ett gult 
kort.

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Stenungsund – Ahlafors IF 3-0 (2-0)

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Fo
to

: 
A

ll
a
n

 K
a
rl

ss
o
n

Fo
to

: 
A

ll
a
n

 K
a
rl

ss
o
n

Fo
to

: 
A

ll
a
n

 K
a
rl

ss
o
n



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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ÄLVÄNGEN. Nol fi ck 
premiärspela på Älv-
ängens konstgräs.

Det gick alldeles 
utmärkt.

Derbyseger över 
Surte med klara siffror.

Nol fick en flygande start 
i division 6D Göteborg. 
Med en mix av gammalt och 
ungt förfogar NIK-tränaren 
Peter Karlsson över en 

spännande trupp. Fjolårets 
magplask är glömt och i år 
har tongångarna varit mer 
försiktiga. Efter 5-0-segern i 
fredagskväll lär förväntning-
arna dock stiga.

– Vi har sagt att vi ska 
bli bättre än i fjol, mer än 
så säger vi inte. Det ska bli 

spännande att se vart vi står 
och det lär vi snart märka, 
säger Karlsson. 

Nol var helt överlägset 
i derbyt mot Surte. Jonny 
Stenström placerade tidigt i 
matchen in 1-0 i krysset och 
även 2-0 (Marcus Hans-
son) följde innan pausvi-

lan. I andra halvlek målade 
Martin Eriksson två gånger 
om och Jesper Peder-
sen satte en spark från elva 
meter.

– Killarna gör en helt okej 
premiärmatch. Det var sta-
bilt och Jonny Stenström var 
dominant på mitten.

Vad talar för Nol i årets 
serie?

– Det skulle vara bredden. 
Vi är som telefonkatalogen – 
det är en jäkla massa namn, 
men det gäller att få dem att 
träna, svarar Peter Karlsson.

På torsdag väntar seriefa-
voriten Zenith borta.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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 FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Stenungsunds IF – Ahlafors IF 
3-0 (2-0) 
Matchens kurrar: Jonathan 
Henriksson 3, Johan Elving 2, Erik 
Gunnarsson 1.

Melleruds IF – Edet FK 2-2 (1-1)
Mål EFK: Erik Wärmé, Almedin Besic.

Division 6D Göteborg
Älvängen – Hålta 2-3 (2-0)
Mål ÄIK: Rasmus Eriksson, Niklas 
Pålsheden.
Matchens kurrar: Markus Hedberg 
3, Pontus Dahlberg 2, Magnus 
Lindgren 1. 

Nol IK – Surte IS 5-0 (2-0) 
Mål NIK: Martin Eriksson 2, 
Jonny Stenström, Jesper Pedersen, 
Marcus Hansson. Matchens kurrar: 
Jonny Stenström 3, Martin Eriksson 
2, Jesper Garvetti 1.

Älvängens IK – Hålta 2-3
Mål ÄIK: Rasmus Eriksson, Niklas 
Pålsheden.
Matchens kurrar: Markus Hedberg 
3, Pontus Dahlberg 2, Magnus 
Lindgren 1.

Zenith – Nödinge SK 4-2
Mål NSK: Ingen uppgift.

Division 3B Göteborg damer
Ahlafors IF – Göteborgs SIF 0-5 
(0-4) 
Matchens kurrar AIF: Nathalie 
Ekman 3, Cathrine Aronsson 2, Malin 
Hult 1.

Nol helt överlägset i derbyt

ALAFORS. Många tunga 
nyförvärv har skruvat 
upp förväntningarna på 
Ahlafors IF:s damer i 
division 3B Göteborg.

Premiärförlusten med 
klara 0-5 kom därför 
oväntat.

– Vi var inte med från 
början, men resulta-
tet speglar inte hela 
matchen, ansåg års-
färske tränaren Ola 
Holmgren.

Det var kyligt och dugg-
regn när fotbollssäsongen 
sparkade igång på Sjövallens 
konstgräs. Efter bara några 
minuter blev det ännu kall-
lare, då Göteborgs Studen-
ter skickade in 0-1 bakom 
ett förvånat hemmalag. 
Gästerna behövde en knapp 
kvart på sig för att förstöra 
helgfriden för AIF. 0-3 var 
en kalldusch för gulsvart som 
inte minst själva har ansett 

sig kunna vara med och slåss 
om seriesegern.

– Det står jag för fortfa-
rande. Vi har den kvalitén i 
laget, men idag hade vi både 
skador och sjukdomar som 
ställde till det för oss. Sett 
till hela matchen gör vi ändå 
en okej prestation, bortsett 
från första 
halvt immen, 
underströk Ola 
Holmgren.

Göteborgs 
S t u d e n t e r 
berättade för Alekuriren att 
de inte har något annat än 
serieseger i sikte. I första 
halvlek visade de också 
varför. Det gick undan och 
AIF hälsade bara på i gäs-
ternas straffområde vid ett 
fåtal tillfällen. Bäst chans 
att reducera hade Josefine 
Korpe-Larsson vars nick 
gick i stolpen.

– Hade vi fått 1-2 där 
skulle det ha kunnat bli en 
annan matchbild. Det vet vi 

inte, men vi såg i andra halv-
lek att vi kan spela jämnt med 
dem, menade Ola Holm-
gren.

Premiärtorsken fick hem-
malaget att omedelbart 
utvärdera insatsen.

– Vi hade ett bra snack 
efteråt. Det är viktigt att vi 

har högt i tak. 
Många är nya 
i laget och inte 
minst jag själv 
är ny i rollen 
som damträ-

nare. Vi kom fram till att 
uppladdningen inte var opti-
mal, så det ska vi ändra på till 
nästa gång, lovade Holm-
gren.

Chans till revansch ges 
redan på fredag, då Balltorps 
FF kommer på besök. Ahla-
fors damer har lyckats få de 
tre första matcherna på hem-
maplan!

Torsk i premiären för Ahlafors damer

Fanny Synnerhag och Ahlafors IF:s damer förlorade seriepre-
miären hemma mot Göteborgs Studenter med klara 0-5, men 
redan på fredag fi nns chans till snabb revansch då Balltorp 
kommer på besök.

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Stenungsund – Ahlafors IF 3-0 (2-0)

SJÖVALLEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

SPORTLIFE NOL FOLKETSHUSVÄGEN 1, 449 44 NOL  |  TEL 0303-74 16 50 

Gör som Fredrik,  
gå ner i vikt du också!

Ring nu! 0303-741650 
ale@xtravaganza.se

Viktklubb

Boka dig på en 
kostnadsfri infoträff!

Gå ner i vikt 
till sommaren!
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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

BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 8 par. Medel var 84 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Torsten Johansson/
Ronny Andersson                            96
2. Lars Kopp/Karl-Eric Nilsson        90
3. Conny Törnberg/Åke Wänström 88
4. Elsa Persson/Rikard Johansson 87
5. Lisbeth Alfredsson/Marita Mesch    86

Fre 19 april kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors dam – 
Balltorp

Lör 20 april kl 12.00
Forsvallen

SBTK dam – 
Skoftebyn

Lör 20 april kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – 
Grebbestad

Lör 20 april kl 15.00
Älvevi

Älvängen – Bosna

FOTBOLL I ALE

Vi har 1800 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 15 minuter – i alla väder. Och våra moderna 
räddningsbåtar klarar att gå i hög fart även i mycket grov sjö. Ge en gåva eller bli medlem, så bidrar du 
till att rädda liv till sjöss – vi får nämligen inga bidrag från staten. Som tack för ditt stöd hjälper vi dig om 
du t.ex. får roderhaveri eller motorstopp – även när sjön ligger spegelblank. 
Läs mer på sjöräddning.se eller ring 077-579 00 90.

Om du befinner dig här, 
är vi snart där.

Festlig handbollsavslutning
ÄLVÄNGEN. Ale Hand-
bollsförening avslutade 
säsongen med en fest-
lig fredagskväll.

I mixade lag, fl ickor 
och pojkar, gamla och 
unga, tävlades det om 
pokaler.

– En lyckad tillställ-
ning som präglar 
föreningen där just 
glädjen till handbollen 
står i centrum, sa en 
nöjd ordförande Kent 
Hylander.

Under ledning av den 
populäre och spektakuläre 
domaren Günther (Chris-
tian Kjellberg) arrangerade 
Ale HF en avslutningsturne-
ring i Älvängens kulturhus. 
Totalt förfogar föreningen 
över 15 lag och 109 aktiva 
spelare, där de yngsta ägnar 
sig åt boll och lek (2-6 år 
gamla). De yngsta lagen 
som spelar seriespel är födda 
2002-2003. Föreningen har 
växt stadigt sedan starten 
2006.

– Vi har hittat vår grej, där 
det ska finnas plats för alla 
som är intresserade av hand-
boll. Något elittänk har vi 
inte, men självklart vill vi att 
våra lag ska lyckas så bra som 
möjligt. Ale HF har blivit 
som en familj, där vi priori-
terar trivseln och gemenska-
pen, säger Kent Hylander 
som kvällentill ära fick agera 
speaker.

Det kunde behövas, då 
Günthers domslut inte alltid 
var så lätta att förstå...

En höjdare att få avsluta säsongen med att höja en pokal. 
Emil Eliasson ser ut att gilla det.

Linus Björklund fyrade av kanonen i 
fi nalen. Det bar hela vägen!

Det blev många matcher i Älvängens kulturhus, men stäm-
ningen var på topp under hela turneringen.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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till att rädda liv till sjöss – vi får nämligen inga bidrag från staten. Som tack för ditt stöd hjälper vi dig om 
du t.ex. får roderhaveri eller motorstopp – även när sjön ligger spegelblank. 
Läs mer på sjöräddning.se eller ring 077-579 00 90.

Om du befinner dig här, 
är vi snart där.

Festlig handbollsavslutning
ÄLVÄNGEN. Ale Hand-
bollsförening avslutade 
säsongen med en fest-
lig fredagskväll.

I mixade lag, fl ickor 
och pojkar, gamla och 
unga, tävlades det om 
pokaler.

– En lyckad tillställ-
ning som präglar 
föreningen där just 
glädjen till handbollen 
står i centrum, sa en 
nöjd ordförande Kent 
Hylander.

Under ledning av den 
populäre och spektakuläre 
domaren Günther (Chris-
tian Kjellberg) arrangerade 
Ale HF en avslutningsturne-
ring i Älvängens kulturhus. 
Totalt förfogar föreningen 
över 15 lag och 109 aktiva 
spelare, där de yngsta ägnar 
sig åt boll och lek (2-6 år 
gamla). De yngsta lagen 
som spelar seriespel är födda 
2002-2003. Föreningen har 
växt stadigt sedan starten 
2006.

– Vi har hittat vår grej, där 
det ska finnas plats för alla 
som är intresserade av hand-
boll. Något elittänk har vi 
inte, men självklart vill vi att 
våra lag ska lyckas så bra som 
möjligt. Ale HF har blivit 
som en familj, där vi priori-
terar trivseln och gemenska-
pen, säger Kent Hylander 
som kvällentill ära fick agera 
speaker.

Det kunde behövas, då 
Günthers domslut inte alltid 
var så lätta att förstå...

En höjdare att få avsluta säsongen med att höja en pokal. 
Emil Eliasson ser ut att gilla det.

Linus Björklund fyrade av kanonen i 
fi nalen. Det bar hela vägen!

Det blev många matcher i Älvängens kulturhus, men stäm-
ningen var på topp under hela turneringen.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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VÅRA ÖPPETTIDER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.30
Fredag öppet till kl 22.00

 

VARJE FREDAG 17-20

AFTER 
WORK

BUFFÉ MED TRE OLIKA RÄTTER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.00

ÄLVÄNGEN. Älvängens 
IK såg ut att gå mot en 
kassaskåpssäker seger.

Hemmalaget hade 
ledningen med 2-0 när 
matchuret tickade upp 
mot 82 minuter.

Avslutningen blev en 
katastrof och gästerna 
lyckades vända och 
vinna.

Spelare, ledare och publik 
var i chocktill-
stånd efter att 
s lu t s igna len 
gått på Älvevis 
konstgräsplan. 
Det som såg 
ut att bli en enkel resa mot 
andra raka segern förvandla-
des till ett fiasko.

– Vi slutade spela och gav 
bort segern. Det får inte 

hända, sade en djupt besvi-
ken ÄIK-tränare i Peter 
”Erra” Eriksson.

Rasmus Eriksson gjorde 
1-0 och Niklas Pålsheden 
2-0 innan den första halv-
leken var över. Ledningen 
kunde varit betydligt större.

– Vi hade fem klara chan-
ser och minst tio avslut på 
mål. Det är fruktansvärt att vi 
sjabblar till det i slutet, säger 
Peter Eriksson.

R e d u c e -
ringen i den 
82:a minuten 
tände hoppet 
hos Hålta. 
Kvitteringen 

föll i den 88:e minuten och 
med sekunder kvar att spela 
kom också gästernas seger-
mål.

JONAS ANDERSSON

BOHUS. Nu är säsongen till 
ända för Bohus IF bordten-
nis. Efter nystarten i höstas 
har vi haft ett 20-tal barn 
och ungdomar som regel-
bundet har tränat under led-
ning av Annica Svensson. 
– Vi har också, under våren, 
haft tre lag i seriespel. Det 
är fantastiskt att se vilken 
utveckling det har varit på 
alla barn, säger Annica. 

I samband med invig-
ningen (hösten 2011) av den 
nya idrottshallen i Bohus 
startade Bohus IF på nytt 
upp sin bordtennisverksam-
het med hjälp av tränare 
från Göteborgs bordten-
nisförbund. Det första året 
blev det bara träning. När vi 
skulle starta upp säsongen 
igen under hösten 2012, 

var i stort sett alla barn och 
ledare borta, så det blev att 
starta om från början. Detta 
skedde med hjälp av Annica 
Svensson och många nya 
barn som ville spela bord-
tennis.

Vi kan nu summera året 
som gått och det är med 
stor glädje vi kan se på den 
utveckling som skett.

Under hösten hade vi ett 
lag i seriespel och lät många 
killar vara med och prova 
på. Det föll ut i att vi under 
våren har haft tre lag i serie-
spel. Dessa lag har genom-
gående mött killar som har 
spelat bordtennis under 3-4 
år, vilket skall jämföras med 
det halvår som de flesta i 
Bohus IF har spelat.

Med detta i åtanke, är 

ledarstaben mycket impo-
nerad av killarnas insats 
och utveckling. Ett lag gick 
och vann sin serie och de 
båda andra lagen fick mit-
tenplacering i sina serier. 
Mika Pylkänen och Anton 
Rydén var med och slogs 
i sin serie om titeln ”Bästa 
matchvinnare” och Mika 
lyckades knipa titeln. Många 
killar har även varit med i 
Propagandatouren och mött 
killar med betydligt högre 
ranking.

– Det har varit tuffa men 
utvecklande matcher, säger 
Magnus Olofsson från 
ledarhåll.

Till nästa år siktar vi 

in oss på att ytterligare 
förbättra våra prestatio-
ner.  Vi kommer att flytta 
upp lagen i seriesystemet 
för att få tuffare matcher 
som också utvecklar kil-
larna. Vi kommer dessutom 
begära mer träningstider 
av  kommunen, allt för att 
ge nuvarande och nya barn 
och ungdomar möjlighet till 
träna och utvecklas samt få 
möjlighet att prova på bord-
tennis. Vi vill också passa 
på att tacka kommunen för 
de pingisrobotar som vi fick 
under våren. Dessa har varit 
uppskattade av barnen och 
kommer att leda utveck-
lingen åt rätt håll.          ❐❐❐

KALMAR/SOTENÄS. 2013 
års motorsäsong är i full 
gång för Bohus Racing som 
nu också har utökat sin för-
ening med en folkracesek-
tion. Flera av medlemmarna 
inom både karting och fol-
krace har redan hunnit med 
ett par tävlingar trots att 
våren knappt hunnit komma. 
Den 13 och 14 april startade 
en cup i varje gren innehål-
landes sju deltävlingar var. 

För gokarten var det start 
för SKCC (Sydsvenskans 
Kart Champion Cup) i 
Kalmar. Där deltog från 
Bohus Racing; Cadetti: 
Kevin Rosenbeck (debu-
tantklass, placering räknas 
inte). Micro: Hanna Lil-
jendahl plats16 av 20. Mini: 
Moa Liljendahl plats12 
av 17. Junior 60: Michael 
Aaron Haflidason Häuss-
ler 2:a plats samt Robert 
Man plats 19 av 32. KF3: 

Lucas Rosenbeck plats 14 
av 15.

För folkracen var det start 
för VKC (Västkustcupen) 
i Sotenäs. I seniorklas-
sen med sammanlagt 62 
startande placerade sig 
Bohus Racings förare enligt 
följande: Hampus Peters-
son 4:a, Fredrik Alango 
Marberg 6:a i C-final, 
totalt 18:e plats, Svante 
Lundkvist 29:e plats, Jens 
Svensson 36:e plats och 
Ted Göthberg på plats 45. 
I juniorklassen med samman 
lagt 12 startande placerade 
sig Estelle Rosendahl på 
7:e plats.

Som vanligt var det täv-
lingar med fart och fläkt och 
inom folkracen även en och 
annan buckla. Det är smäl-
lar man får ta, det viktigaste 
är att man kör vidare. Heja 
Bohus!

Soli Rosendahl 

SKEPPLANDA. Det 
rådde febril aktivitet 
i Skepplanda simhall 
i söndags, från tidig 
morgon till sen efter-
middag.

Först avgjordes 
Talang Cup och däref-
ter stod Mini-KM på 
programmet.

– Vi har bra drag i 
verksamheten just 
nu, säger ordföranden 
Örjan Pettersson.

Alesimmarna har ungefär 
230 medlemmar. Verksam-
het erbjuds för barn och 
ungdomar, från fyra år och 
uppåt.

– Vi har minisim för fyrår-
ingarna, men då krävs det att 
en förälder är med i vattnet, 
förklarar Örjan Pettersson.

Deltagarna nivågrupperas 
sedan efter kompetens. A, 
B och C-gruppen omfattar 
ett 30-tal tjejer och killar i 
åldern 9-16 år. Under dem 
finns en medleygrupp, bestå-

ende av ett 20-tal aktiva i 
åldern 9-11 år.

– A- och B-gruppen tränar 
tre gånger i veckan, men är i 
behov av ytterligare ett eller 
två pass. Vi har lagt in ett 
önskemål till kommunen om 
att få fler tider, säger Örjan 
Pettersson.

Talang Cup är en vän-
skapstävling med deltagare 
från Alesimmarna och Kung-
älv Sim. Ett 100-tal simmare 

fanns på plats i Skepplanda 
för att göra upp om med-
aljerna i de respektive klas-
serna.

– Vi står oss bra i konkur-
rensen, förklarar Örjan Pet-
tersson.

Efter Talang Cup var 
avgjord blev det dags för 
Mini-KM, simmare från 

medley och neråt var 
inbjudna att delta. Alla 
medverkande förärades en 
medalj.

– Vi har en hel del talang-
fulla ungdomar och med rätt 
träning kan de bli riktigt 
duktiga, säger Örjan Petters-
son.

❐❐❐

– Alesimmarna arrangerad Talang Cup och Mini-KM

Febril aktivitet i Skepplanda simhall

Elsa och Wilma Nielsen deltog i Alesimmarnas Mini-KM som 
ägde rum i Skepplanda simhall i söndags. Alla deltagare fi ck 
medalj.

Örjan Pettersson, ordförande 
Alesimmarna.

Säsongen över för Bohus IF bordtennis

Hemlig 
gäst från 
IFK  Göteborg 
besöker Sjövallen

Division 3 NV Götaland

vs
GREBBESTADS IF
Lördag 20 april kl 15

SJÖVALLEN
SVENSKA STENHUS 

ARENA

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF

Matchvärd

Michael Aaron Hafl idason Häussler från Bohus Racing tog 
silver i Sydsvenskans Kart Champion Cup, junior 60, som 
avgjordes i Kalmar.             Foto: Leif Thylin

Säsongen har rullat 
igång för Bohus Racing

Markus Hedberg utnämndes till bästa hemmaspelare, men 
det var en klen tröst denna lördagseftermiddag. Älvängen 
tappade en 2-0-ledning i matchens slutskede och gästande 
Hålta vann med 3-2.                    Arkivbild: Jonas Andersson

– Släppte tre mål på åtta minuter
ÄIK sjabblade bort segern

FOTBOLL
Division 6D Göteborg
Älvängens IK – Hålta IK 2-3 (2-0)
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Karlstad – landets solsida
3 dagar i Värmland

Best Western Wåxnäs Hotel ★★★

Karlstad ligger vid Vänern och bjuder på härlig, klassisk idyll och 
aktiviteter för alla smaker. Antalet värdshus, caféer och musiksstäl-
len har gjort att Karlstad har fått rykte som en glädje- och solrik stad. 

Ankomst: Valfri t.o.m. 13/12 2013. 

Pris per person i dubbelrum

899:-
Pris utan reskod 1.049:-

Använd reskoden och se fler 
ankomstmöjligheter på

 www.happydays.nu.

Upplev Neumünster
3 dagar i Nordtyskland

Best Western Hotel Prisma ★★★

Hotellet ligger i utkanten av staden, mellan centrum och badsjön 
Einfelder See, nära bl.a. stadens stora park. Besök även Lübeck (62 
km) och Hamburg (68 km).

Ankomst: Tors- och fredagar t.o.m. 27/6 och 22/8-27/12 2013. 

Pris per person i dubbelrum

999:-
Pris utan reskod 1.149:-

Outlet Neumünster

 2 barn 
6-14 år 

½ priset

endast 1.249:-

Ölbryggeri i Österrike
8 dagar i Mitt ersill, Salzburgerland
Hotel Bräurup  ★★★★  
På hotellet tar sjunde genera-
tionen av värdfamiljen Sassner 
emot dig när du ankommer till 
Mittersill. Här är den goda histo-
rien en del av upplevelsen – bland 
annat när du blir inbjuden på 
ölprovning på hotellets egna lilla 
bryggeri. Husets bryggmästare 
blev 2011 kårad till världens 
bästa öl-sommelier och han axlar 
en 300 gammal tradition som är 
lika spännande att få berättad för 
sig som att smaka de olika lokala 
öltyperna. Hotellet byggdes 1823 
och moderniseringen har utförts 
med respekt för den ursprungliga 
atmosfären. 

Pris per person i dubbelrum 

4.149:-
Pris utan reskod 4.449:-

Ankomst: Valfri 12/5-19/6 och 
23/6 -20/10 2013. 

Hotel Bräurup

Använd reskoden och se fler 
ankomstmöjligheter på

 www.happydays.nu.

OBS: Kuravgift på 1,10 EUR per person/dygn.

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

LÖDÖSE. Det blir en 
uppföljning på fjolårets 
lyckade arrangemang.

Årets Mattismarknad 
kommer att äga rum 
vid Lödösehus lördagen 
den 21 september.

– Vi utlyser en täv-
ling på temat största 
pumpan, säger Tord 
Andersson i arrangörs-
kommittén.

Våren är på intågande och 
så snart tjälen har gått ur 
jorden är det dags att odla 
pumpor. Innehavaren av den 
största pumpan kommer att 
belönas med ett särskilt pris 
i samband med höstens Mat-
tismarknad i Lödöse.

– I år är det pumpa som 
gäller, nästa år kanske det 
tävlas i största gurka eller 
potatis. Det återstår att se, 

skrattar Tord Andersson.
Mattismarknaden är en 

nygammal tradition som har 
återuppstått som en slags 
efterföljare till den Larsmäs-
somarknad som arrangerades 
under tolvs års tid.

– Vi var väldigt nöjda med 
fjolårets marknad. Låt vara 
att det var blött i marken 
efter allt regnande, men såväl 
besökare som utställare var 
väldigt positiva, säger Tord 
Andersson.

Det är inte bara ägaren 
till den största pumpan som 
ska prisas, årets Mattis ska 
naturligtvis koras. Förra året 
tillföll utmärkelsen Hillevi 
Petersson.

– Förslagslådor kommer i 
vanlig ordning att placeras ut 
i butiker, på museet samt på 
biblioteket.

Arrangören har redan 

beslutat att hantverkarna 
kommer att ha sina stånd 
utplacerade på parkeringen 
närmast Lödösehus.

– Det blev aningen sörjigt 

i fjol och det vill vi undvika 
den här gången, avslutar 
Tord Andersson.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. I söndags 
var det vernissage på 
Repslagarmuseet för 
”Det andra ansiktet” 
– en utställning om 
masker och identitet av 
Torbjörn Alström.

Samtidigt invigdes en 
teckningsutställning på 
samma tema.

99 bidrag gjorda 
av grundskoleelever i 
Ale kommun fi nns att 
beskåda och besökarna 
uppmanas rösta på sin 
favoritmålning.

För första gången har Repsla-
garmuseet besök av Västarvet. 

Gästutställningen visas till 
och med den 15 maj. Det är 
konstnären och maskmaka-

ren Torbjörn 
Alström som 
tar med oss 
på en sug-
gestiv resa i 
vår gemen-
s a m m a 
f ö r e s t ä l l -
ningsvärld. 
U t s t ä l l -
n i n g e n 
hämtar inspi-

ration från den italienska och 
den balinesiska masktradi-
tionen, men också från Jungs 
symbolvärld och Modiglianis 
måleri. En del av utställningen 
är framtagen i samarbete med 
ungdomar från Paradisskolan 
i Trollhättan.

– Utställningen som 
vänder sig till ungdomar och 
workshops kommer att ske på 
museet med åttondeklassare. 
Eleverna kommer att få skapa 
sina egna masker, gjorda av 
återvinningsmaterial, berättar 

utställningsproducent Anna 
Sjölander.

– Det blir diskussioner 
kring identitet och allt efter-
som tiden går kommer utställ-
ningen att växa med ung-
domarnas egna alster, säger 
Anna Sjölander.

Parallellt pågår en teck-
ningstävling, bidrag skapade 
av elever i årskurs 4-9. Det 
går att rösta fram till och med 
torsdagen den 25 april. För-
utom äran och ett fint diplom 
får vinnaren 1 000 kronor till 
sin klass.

JONAS ANDERSSON

Största pumpan prisas på årets Mattismarknad

Den 21 september blir det Mattismarknad vid Lödösehus, 
men redan nu uppmanar arrangörskommittén, däribland 
Lena Bark från Studieförbundet Vuxenskolan och Tord 
Andersson från Slöjd- och konsthantverk kring älven, att 
traktens invånare ska börja odla pumpor.

Dubbla utställningar på Repslagarmuseet

Utställningsproducent Anna Sjölander välkomnar besökarna 
till ”Det andra ansiktet” som visas på Repslagarmuseet till 
och med den 15 maj.

Djävulskmasken är ett av 
Torbjörn Alströms alster 
som fi nns med i utställ-
ningen.

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96
E-post folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se

Direktsändningar från 
Metropolitan, New York:

Biljetter säljes på följande platser: 
Nödinge bibliotek, Allans bokhandel, 

Nols Folkets Hus 0702-65 66 70, 0706-83 66 71

Medborgarhusets kassa från kl 17.

Julius Ceasar
av Georg Friedrich Händel

Lör 27 april kl 18
Medborgarhuset, Alafors

Biljettpris: 200 kr
Matbiljett: 140 kr

Julius Ceasar blandar element 
från barockteatern med 

1800-talets brittiska imperialism 
för att belysa operans 

teman kring kärlek, krig och 
imperiebyggande.
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Tord Andersson.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. I söndags 
var det vernissage på 
Repslagarmuseet för 
”Det andra ansiktet” 
– en utställning om 
masker och identitet av 
Torbjörn Alström.

Samtidigt invigdes en 
teckningsutställning på 
samma tema.

99 bidrag gjorda 
av grundskoleelever i 
Ale kommun fi nns att 
beskåda och besökarna 
uppmanas rösta på sin 
favoritmålning.

För första gången har Repsla-
garmuseet besök av Västarvet. 

Gästutställningen visas till 
och med den 15 maj. Det är 
konstnären och maskmaka-

ren Torbjörn 
Alström som 
tar med oss 
på en sug-
gestiv resa i 
vår gemen-
s a m m a 
f ö r e s t ä l l -
ningsvärld. 
U t s t ä l l -
n i n g e n 
hämtar inspi-

ration från den italienska och 
den balinesiska masktradi-
tionen, men också från Jungs 
symbolvärld och Modiglianis 
måleri. En del av utställningen 
är framtagen i samarbete med 
ungdomar från Paradisskolan 
i Trollhättan.

– Utställningen som 
vänder sig till ungdomar och 
workshops kommer att ske på 
museet med åttondeklassare. 
Eleverna kommer att få skapa 
sina egna masker, gjorda av 
återvinningsmaterial, berättar 

utställningsproducent Anna 
Sjölander.

– Det blir diskussioner 
kring identitet och allt efter-
som tiden går kommer utställ-
ningen att växa med ung-
domarnas egna alster, säger 
Anna Sjölander.

Parallellt pågår en teck-
ningstävling, bidrag skapade 
av elever i årskurs 4-9. Det 
går att rösta fram till och med 
torsdagen den 25 april. För-
utom äran och ett fint diplom 
får vinnaren 1 000 kronor till 
sin klass.

JONAS ANDERSSON

Största pumpan prisas på årets Mattismarknad

Den 21 september blir det Mattismarknad vid Lödösehus, 
men redan nu uppmanar arrangörskommittén, däribland 
Lena Bark från Studieförbundet Vuxenskolan och Tord 
Andersson från Slöjd- och konsthantverk kring älven, att 
traktens invånare ska börja odla pumpor.

Dubbla utställningar på Repslagarmuseet

Utställningsproducent Anna Sjölander välkomnar besökarna 
till ”Det andra ansiktet” som visas på Repslagarmuseet till 
och med den 15 maj.

Djävulskmasken är ett av 
Torbjörn Alströms alster 
som fi nns med i utställ-
ningen.

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96
E-post folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se

Direktsändningar från 
Metropolitan, New York:

Biljetter säljes på följande platser: 
Nödinge bibliotek, Allans bokhandel, 

Nols Folkets Hus 0702-65 66 70, 0706-83 66 71

Medborgarhusets kassa från kl 17.

Julius Ceasar
av Georg Friedrich Händel

Lör 27 april kl 18
Medborgarhuset, Alafors

Biljettpris: 200 kr
Matbiljett: 140 kr

Julius Ceasar blandar element 
från barockteatern med 

1800-talets brittiska imperialism 
för att belysa operans 

teman kring kärlek, krig och 
imperiebyggande.
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och

inbjuder till

Vårkonsert
Söndag 21 april kl 18 i

Smyrnakyrkan, Älvängen

Fri entré Fika

Melodier man minns

Lerum
 Vocalis

Konserten stöds av

Namn: 

Adress:

Telefonnummer: 

Vinn biljetter till 
”Dansen på Furulund”
Alekuriren lottar ut 20 biljetter till den musikaliska teaterföreställningen 
”Dansen i Furulund”, lördag den 18 maj klockan 19.00 i Furulundsparken, Alafors.
Genom att ringa in rätt svar på frågorna nedan och skicka in annonsen till 
Alekurirens redaktion har Du chansen att vinna två entrébiljetter (värde 360:-).

Hur många år fi rar Ahlafors IF i år?
1. 50 år X. 100 år  2. 125 år

Vad var namnet på Teatervindens senaste produktion 
som spelades på Kungsgården?
1. Guldtunnan  X. Silversmycket  2. Bronsåldern

Vad heter Kent Carlssons kompanjon som varit med 
och skrivit manus och regi till ”Dansen på Furulund”?
1. Christel Olsson-Lindberg    X. Christel Olsson-Lindskog    2. Christel Olsson-Lindstrand

Adressen är: Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 ÄLVÄNGEN. 
OBS! Märk kuvertet ”Furulund”.
Vi måste ha Ditt svar senast fredag 3 maj!

ÄLVÄNGEN. Det började 
med ett upprop i kommunen 
om det fanns personer med 
intresse för just opera. Ja, det 
fanns det och under ett år har 
intresserade personer av opera 
träffats i Studieförbundet Vux-
enskolans lokaler och spelat 
operamusik i alla dess former.

Vad är det operakonsten vill 
berätta? Vad betyder opera? 
Vad är det opera represente-
rar? Opera är lite som fotboll 
– ju bättre vi kan läsa spelet, 
desto intensivare blir inlevel-
sen och upplevelsen.

Opera har varit en del av 
det europeiska kulturlivet i 
mer än 400 år. Texterna och 
musiken berättar historier. 
Utgångspunkten kan vara 
myter, folksagor, skönlitte-
ratur eller verkliga historiska 
händelser.

På träffarna spelar vi utvald 
musik, diskuterar och lyssnar 

på olika inspelningar. Ibland 
kanske vi också jämför och kan 
förstå att det finns flera sätt 
att tolka skriven musik, bero-
ende på vem som sjunger eller 
dirigerar.

Exempel på det vi studerat 
är: Aida/Gravkammarsce-
nen, Carmen/Mikaelas bön, 
Rigoletto/La donna é mobile, 
Rosenkavaljeren/Upplös-
ningen, Don Carlos/Vän-
skapsduetten, La Traviata/The 
drinking song.

Just i år uppmärksammas 
Verdi och Wagner, födda år 
1813 och på avslutningstill-
fället lyssnade vi på delar av 
Tannhäuser av Wagner.  

Metropolitan i New York 
sänder direkt ut till hela 
världen föreställningar med 
värdens bästa solister i stora 
gigantiska roller. Vilka möjlig-
heter dagens teknik ger oss!  

Lördag den 27 april besö-

ker vi Medborgarhuset i Ala-
fors för att tillsammans upp-
leva Julius Caesar av Georg 
Friedrich Händel (1685-1759) 
direktsänd opera från Metro-
politan i New York. Om denna 
opera kan man läsa: ”Julius 
Caesar är en kalejdoskopisk 
opera – en till hälften komisk, 
hälften tragisk äventyrshisto-
ria.  Man får romantik, drama, 
politiskt mygel, komplicerade 
familjeförhållanden – liksom 
verklig sinnesrörelse och tra-
gedi.”

Vi planerar att fortsätta 
utforskandet i Operans värld 
och det finns plats för fler att 
vara med. Ta kontakt med Stu-
dieförbundet Vuxenskolan så 
får du veta mer.

Medverkande har varit 
Carina Wendt-Andersson, 
Irene Jansson, Carl-Axel 
Jansson, Siv Wallberg och 
Gunnel Nilsson.             ❐❐❐

Vårkonsert  
Föränderlig 
Folkmusik 

med 

Lerum Surte 
Symphonic Band 
i Surte Missionskyrka 

Lördag 20 April 
kl 17.00 

Fri entré,  
Välkomna! 

Irene Jansson, Carina Wendt-Andersson, Carl-Axel Jansson och Siv Wallberg har under ett 
års tid deltagit i en studiecirkel på temat opera.                              Foto: Jonas Andersson

Operamusik i alla dess former

LÖDÖSE. Tändkulemo-
torer, bogserbåtar och 
repslagning.

Det var vad som 
väntade besökare till 
den Varvs- och sjö-
fartshistoriska dag som 
arrangerades i lördags.

– Vi räknade in ett 
50-tal besökare, säger 
Ronny Eriksson i Göta-
älvdalens Motorhisto-
riska förening.

Götaälvdalens Motorhisto-
riska förening, som bildades 
för några år sedan, demon-
strerade sina tändkulemotorer, 
dels utanför Erik Svetsare, dels 
vid Lödösehus. 

Varvs- och Sjöfartshisto-
riska Föreningen visade sina 
samlingar i föreningslokalen 
på Lyckhem i Lödöse och de 

hade även bemanning i den 
permanenta utställningen om 
varv och sjöfart inne på museet.

Under dagen hölls föredrag 
av Lars Zimmerman, som 
berättade om tändkulemoto-
rer som bland annat gav de 
gamla fiskebåtarna det karak-
teristiska dunk-dunk-ljudet. 
Börje Eriksson föreläste om 

bogserbåtar och speciellt den 
K-märkta bogserbåten Herku-
les som byggdes på Öresunds-
varvet 1939 och blev en trotjä-
nare i Göteborgs hamn.

– Ett mycket lyckat arrang-
emang, konstaterade Ronny 
Eriksson.

JONAS ANDERSSON

Tändkulemotorer demonstrerades i Lödöse

Mikael Söderberg och Daniel Johansson från Götaälvda-
lens Motorhistoriska förening visar upp en tändkulemotor 
fungerar.



alekuriren  |   nummer 15  |   vecka 16  |   201324

Elimförsamlingen i Alafors 
grundades redan 1928 och 

kyrkan uppfördes fem år 
senare. Dessförinnan hölls så 

kallade stug-
möten hos 
församlingens 
medlemmar.

– Pingst-
församlingen 
i Alafors var 
den största 
i hela Göta 
älvdalen på 
den tiden med 
några hundra 
medlemmar. 

Det var stora rubriker i GP 
om väckelse i Alafors, berättar 
Aldor Larsson, som kom med 
i församlingen redan 1957.

– Min morbror Elof Matts-
son har tjänstgjort som pastor 
och själv har jag varit med i sty-
relsen under en lång följd av år. 
Vid årsskiftet blev jag vald som 
ordförande, berättar Aldor.

I takt med att medlemmar 
gått ur tiden, och inga nya till-
kommit, så såg församlingen 
ingen annan utväg än att sälja 

pingstkyrkan på Smedjebacken 
i Alafors.

– Vi är för få medlemmar 
och har för lite verksamhet för 
att få någon ekonomisk bärig-
het. Det kostar trots allt att 
driva kyrkan, framförallt upp-
värmningen under vinterhal-
våret, säger Aldor Larsson.

– Vi går samma öde till 
mötes som Ryds missionsför-
samling. Jag är den förste att 
beklaga att fastigheten upphör 
som kyrka i samhället. Det 
känns sorgligt på något vis och 
det är många minnen man tar 
med sig, säger Aldor.

Spekulanterna har stått 
i kö sedan det blev känt att 
pingstkyrkan skulle säljas. 
Utgångspriset låg på 1 475 000 
kronor, men rusade omedel-
bart i höjden när det blev dags 
för budgivning. När lokal-
tidningen träffar Ann-Sofie 
Johansson är priset uppe på 
drygt två miljoner kronor.

– Det är en spännande 
byggnad med många möjlig-
heter. Det är köparens fantasi 
som styr användningsområdet, 
säger Ann-Sofie.

Vissa restriktioner finns 
emellertid. Enligt plan- och 
bygglagen får fastigheten, som 
ligger utanför detaljplanelagt 
område, renoveras med varsam 
hand och en dialog ska föras 
med Ale kommun om ny verk-
samhet.

– Sedan är det församlingen 
som godkänner köpekon-
traktet, förklarar Ann-Sofie 
Johansson.

Fastigheten är på cirka 250 
kvadratmeter, inkluderat nuva-
rande lägenhet samt kyrksal. 
Källarplanet är på 170 kvadrat-
meter.

– Församlingen har satt in 
bergvärme och det är draget 
kommunalt vatten och avlopp. 
Invändigt andas det 70-tal 
varför det finns behov av reno-
vering.

Samtidigt som försäljningen 
går in i slutfasen, så bjuder 
Elimförsamlingen in till vårens 
avslutande sammankomster i 
pingstkyrkan.

– Vi har ett musikcafé med 
Ohlins som vi arrangerar en 
torsdagskväll i månaden och 
det brukar locka ett 25-tal per-
soner. Det har uppehållit verk-
samheten för oss på senare tid. 
Dessutom har församlingen 
en stickgrupp som träffas och 
tillverkar kläder till behövande 
i Afrika, säger Aldor Larsson.

Vad ska ni göra med peng-
arna som försäljningen av 
pingstkyrkan genererar?

– Det finns ett beslut om att 
pengarna ska delas ut till när-
liggande kyrkor inom pingst- 
och missionsförsamlingen. 
Således är det inga slantar som 
hamnar i fickorna hos enskilda 
medlemmar, avslutar Aldor 
Larsson.

– Känslosamt för Elimförsamlingen

Pingstkyrkan i Alafors ska säljas

Kyrksalen som den ser ut i dagsläget. Frågan är vad lokalen 
kommer att användas till i framtiden?

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Älvängens blå kyrka 21 april 18.00 

Musikgudstjänst Damkören Vox 
feminale sjunger bl.a.  A little jazz 
mass av Bob Chilcott och spirituals.

Ackompanjemang: 
Johannes Landgren.
Dirigent: Sabina Nilsson

jazz 
 

spirituals
och

Musikshow
av och med Älva Plus

Söndag 21 april
Klockan 16-17.30
Älvängens Folkets Hus

Entré
20 kronor.

Välkomna!
"Stuffa-Stig"
& ABF

Elimförsamlingen
Alafors

EXTRA 
ADMINISTRATIONSMÖTE

Söndagen den 5/5 2013 kl 13.00
Ärende: Försäljning av Fastigheten Rished 3:12

Styrelsen

ALAFORS. Ett vikande medlemsantal tvingade 
Elimförsamlingen till ett känslomässigt jobbigt 
beslut.

Pingstkyrkan i Alafors ska avyttras och är nu 
ute till försäljning.

– Intresset från allmänheten har blivit större 
än förväntat, det kom närmare 50 spekulanter 
på visningen förra söndagen, säger Ann-Sofi e Jo-
hansson, mäklare på Axelssons Fastighetsbyrå.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Musikgudstjänst 21 april 17.00
Surte kyrka. Hanna Bendz – cello, Vladimir Masko - piano
spelar musik av C.Saint-Saens, R.Schumann,
S. Rachmaninov, E. Sjögren m.m.

Onsdagsträff 24 april 14.00
Surte församlingshem
”Vad säger den här texten?” - Reine Bäck
Kaffe och gemenskap

Gemenskapsträff 25 april 15.00
Bohus servicehus
Liliane Bood – ”Sånger vi minns”

Söndagkväll med Magnoliakören från Nol
Gudstjänst i Nödinge kyrka söndag 28 april klockan 17.00
kaffe i vapenhuset efteråt.

Vuxen barn & Vuxen minsting i Bohus

Ni är välkomna till modulen vid Surte kyrka
Tisdagar 10.00 – 13.00 Vuxen-Barn
Onsdagar 13.00-16.00 Vuxen-minsting (0-1 år)
Vid frågor kontakta Lisbeth 031-981015

Vart är du på väg? Nu 
tänker jag inte på af-
fären, skolan eller 

jobbet, utan ditt mål i livet 
som helhet.

Någon beskrev livet som att 
vi hoppar på en buss och åker 
med den ett stycke, alltefter-
som nya människor hoppar på 
och andra kliver av. Alla pratar, 
umgås och sysselsätter sig efter 
bästa förmåga, till synes helt 
obekymrade om vart bussen är 
på väg. 

Men emellanåt dyker frågan 
upp: ”Finns det ett mål långt 
där framme, eller snarare, 
finns Gud och hur når jag i så 
fall fram till honom?”

När Jesus får frågan om vart 
vägen till Gud går rent geo-
grafiskt, svarar han: Jag är 
vägen, sanningen och livet 
(Joh 14). Med andra ord, målet 
är inte en plats utan en rela-
tion. 

Jesus visar vem Gud skaparen 
är genom sitt liv och menar att 
om vi följer honom hittar vi 
vägen. Att tro innebär inte att 

vi förstår allting eller ansluter 
oss till en serie trossatser. 

Nej, det betyder snarare (och 
nu växlar vi till sjöfarten) att 
man lossat sin båt från de fär-
diga svarens hamn och ger 
sig ut på en resa. Med sikte 
på Jesus kastar man loss och 
börjar leva för att upptäcka 
mer av vägen, sanningen och 
livet. Och det ska visa sig att 
tron ger livet både mål och 
mening.              Marie Nordvall

Pastor i Smyrnakyrkan, Älvängen

Betraktelse

Döda

Med Livet i sikte

Tack

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
Filadelfi aförsamlingen, Bo-
hus pingstkyrka
Onsd 17/4 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 21/4 
kl 11, Gudstjänst med sång. 
Onsdag 24/4 kl 19, Sång bi-
belläsning och bön, nattvard. 

Guntorps missionskyrka
Onsd 17/4 kl 18.30, Spårar & 
UpptäckarScout. Sönd 21/4 
kl 16, GUDSTJÄNST. Lars 
Gunther, Sång Malin Zim-
mergren. Onsd 24/4 kl 18.30, 
Tonår & ÄventyrarScout.

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 17/4 kl 18, Musikca-
fé, Ohlins

Smyrnaförsamlingen i
Älvängen
Tisd 16/ kl 8-9, Bön. Onsd 
17/4 kl 18-19, Bön. Kl 19.30 
Smyrnakören. Torsd 18/4 kl 
10-12.30, SmyrnaCaféet. Kl 
18.15, Hobby (7-12 år). Fred 
19/4 kl 19.30, Greenhou-
se (åk 7 och uppåt). Kl 20.30, 
Effect – Öppet hus och Café 
för ungdomar. Lörd 20/4 kl 
10-13, Second Hand & Café. 
Sönd 21/4 kl 11, Gudstjänst, 
Marie Nordvall. Dop. Även-
tyret (3-12 år). Kyrkkaffe. 
Tisd 23/4 kl 8-9, Bön. Kl 14, 
Bibelsamtalsgruppen.

Fuxerna-Åsbräcka
församling
Söndag kl 10, Högmässa, 
Isacson. Kl 13, Suomenkie-
linen. Tisdag kl 09, Mässa i 
församlingshemmet, Isacson. 
Onsd kl 18.30, Mässa, Kris-
tensson.

Surte missionsförsamling
Onsd 17/4 kl 15, Onsdagsträff 
för daglediga. Så länge sku-
tan kan gå.. Sångstund med 
Lars Widell.  Möjlighet att 
fynda på saker som fi nns kvar 
på loppis/second hand ef-
ter vårmarknaden. Onsd 17/4 
kl 18:30, Tonår; Bibelsamtal. 
Onsd 17/4 kl 21, Inneban-
dy i Surteskolan. Välkommen 
att vara med! Torsd 18/4 kl 
19, Ekumenisk kör övar i Sur-
te församlingshem. Sönd 21/4 
kl 17, Gudstjänst. Per Kjell-
berg. Per-Åke W & Lars-Åke 
K. Nattvard. Utgångskollekt 
till vår vänförsamling. En-
kelt fi ka. Möjlighet att fyn-
da på saker som fi nns kvar på 
loppis/second hand efter vår-
marknaden. Månd 22/4 kl 
19, Musikkåren, Lerum Surte 
Symphonic Band, övar.
Onsd 24/4 kl 18:30, Tonår; 

Spårning. Onsd 24/4 kl 19, 
Ekumenisk bön i missionskyr-
kan. Onsd 24/4 kl 21, Inne-
bandy i Surteskolan. Välkom-
men att vara med!
Sena ändringar i detta pro-
gram kan inträffa.
www.surtemissionskyrka.se är 
alltid uppdaterad.

Älvängens missionskyrka
Onsd kl 19, Bibelsamtal och 
bön. Sönd kl 11, Gudstjänst  
A Alstersjö  Förbön och ut-
gångskollekt till Golgotaky-
ran. Månd kl 18.30, Upptäck-
arscout. Tisd kl 10, Bön.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 21/4 
kl 10, Familjegudstjänst 
Broman,kyrkkaffe. Hålanda 
sönd 21/4 kl 12, Mässa Bro-
man. S.t Peder sönd 21/4 kl 
10, Mässa Skredsvik. Tisd 
23/4 kl 18, Mässa med för-
djupningskväll. Ale-Skövde 
sönd 21/4 kl 12, Gudstjänst 
Skredsvik. Tunge, se övriga.

Nödinge församling
Torsd 18/4 kl 18, Nödinge 
kyrka Mässa R Bäck. 21/4 4:e 
i Påsktiden. Kl 11, Nödinge 
kyrka Mässa R Bäck. Kl 13, 
Surte kyrka Finsk gudstjänst 
L Sorvoja. Kl 17, Surte kyr-
ka Musikgudstjänst R Bäck. 
Månd 22/4 kl 18.30, Nö-
dinge församlingshem Mäss-
sa H Hultén. Tisd 23/4 kl 11, 
Backavik Gudstjänst H Hul-
tén.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Tisd 16/4 Nols kyrka kl 
18.30, Församlingsafton, 
Prästen och psykoterapeu-
ten Erland Svenungsson ta-
lar om: Livets skörhet - Vad 
blir viktigt i livet? Onsd 17/4 
Starrkärrs 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. Torsd 18/4 
Nols kyrka kl 18.30, Vecko-
mässa, Nordblom. Sönd 21/4 
Starrkärrs kyrka kl 11, Mäss-
sa, Nilsson. Nols kyrka kl 11, 
Mässa. Älvängens kyrka kl 
18, Musikgudstjänst, Nils-
son. Damkören Vox feminale 
sjunger bla. A little jazz mass 
av Bob Chilcott och spirituals. 
Ackompanjemang: Johannes 
Landgren Dirigent: Sabina 
Nilsson. Onsd 24/4 Älväng-
ens kyrka kl 18.30, Taizémässa, 
Else Blomgren.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Edith Elmgren, Skepplanda 
har avlidit. Född 1917 och 
efterlämnar syskonbarn 
med familjer som närmast 
sörjande.

Holger Karlsson, Nol 
har avlidit. Född 1942 och 
efterlämnar makan Ewa samt 
sonen Marcus med familj 
som närmast sörjande.

Ruth Johansson, Skepp-
landa har avlidit. Född 1923 
och efterlämnar barn med 
familjer samt syskon som 
närmast sörjande.

Marie-Louise Errind, 
Älvängen har avlidit. Född 
1936 och efterlämnar maken 
Kenneth samt döttrar med 
familjer som närmast sör-
jande.

Nada Lozevska, Surte har 
avlidit. Född 1928 och ef-
terlämnar barn med familjer 
som närmast sörjande.

Lars-Erik Lénberg, Nol har 
avlidit. Född 1943 och ef-
terlämnar makan Ritva samt 
barn som närmast sörjande.

Berit Andreasson, Surte 
har avlidit. Född 1937 och 
efterlämnar Hugo samt barn 
med familjer som närmast 
sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Ester Johansson. I Starr-
kärrs kyrka hölls onsdagen 
10 april begravningsguds-
tjänst för Ester Johansson, 
Bohus. Offi ciant var kommi-
nister Mikael Nordblom.

Arne Carlsson. I Starrkärrs 
kapell hölls torsdagen 11 
april begravningsgudstjänst 
för Arne Carlsson, Älväng-
en. Offi ciant var komminis-
ter Mikael Nordblom.

Allan Johansson. I Surte 
kyrka hölls fredagen 12 april 
begravningsgudstjänst för 
Allan Johansson, Göteborg. 
Offi ciant var Hans Gille.

Holger Karlsson. I Starr-
kärrs kapell hölls fredagen 
12 april begravningsguds-
tjänst för Holger Karlsson, 
Nol. Offi ciant var kommi-
nister Lars Ingvarsson.

Tack
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Elimförsamlingen i Alafors 
grundades redan 1928 och 

kyrkan uppfördes fem år 
senare. Dessförinnan hölls så 

kallade stug-
möten hos 
församlingens 
medlemmar.

– Pingst-
församlingen 
i Alafors var 
den största 
i hela Göta 
älvdalen på 
den tiden med 
några hundra 
medlemmar. 

Det var stora rubriker i GP 
om väckelse i Alafors, berättar 
Aldor Larsson, som kom med 
i församlingen redan 1957.

– Min morbror Elof Matts-
son har tjänstgjort som pastor 
och själv har jag varit med i sty-
relsen under en lång följd av år. 
Vid årsskiftet blev jag vald som 
ordförande, berättar Aldor.

I takt med att medlemmar 
gått ur tiden, och inga nya till-
kommit, så såg församlingen 
ingen annan utväg än att sälja 

pingstkyrkan på Smedjebacken 
i Alafors.

– Vi är för få medlemmar 
och har för lite verksamhet för 
att få någon ekonomisk bärig-
het. Det kostar trots allt att 
driva kyrkan, framförallt upp-
värmningen under vinterhal-
våret, säger Aldor Larsson.

– Vi går samma öde till 
mötes som Ryds missionsför-
samling. Jag är den förste att 
beklaga att fastigheten upphör 
som kyrka i samhället. Det 
känns sorgligt på något vis och 
det är många minnen man tar 
med sig, säger Aldor.

Spekulanterna har stått 
i kö sedan det blev känt att 
pingstkyrkan skulle säljas. 
Utgångspriset låg på 1 475 000 
kronor, men rusade omedel-
bart i höjden när det blev dags 
för budgivning. När lokal-
tidningen träffar Ann-Sofie 
Johansson är priset uppe på 
drygt två miljoner kronor.

– Det är en spännande 
byggnad med många möjlig-
heter. Det är köparens fantasi 
som styr användningsområdet, 
säger Ann-Sofie.

Vissa restriktioner finns 
emellertid. Enligt plan- och 
bygglagen får fastigheten, som 
ligger utanför detaljplanelagt 
område, renoveras med varsam 
hand och en dialog ska föras 
med Ale kommun om ny verk-
samhet.

– Sedan är det församlingen 
som godkänner köpekon-
traktet, förklarar Ann-Sofie 
Johansson.

Fastigheten är på cirka 250 
kvadratmeter, inkluderat nuva-
rande lägenhet samt kyrksal. 
Källarplanet är på 170 kvadrat-
meter.

– Församlingen har satt in 
bergvärme och det är draget 
kommunalt vatten och avlopp. 
Invändigt andas det 70-tal 
varför det finns behov av reno-
vering.

Samtidigt som försäljningen 
går in i slutfasen, så bjuder 
Elimförsamlingen in till vårens 
avslutande sammankomster i 
pingstkyrkan.

– Vi har ett musikcafé med 
Ohlins som vi arrangerar en 
torsdagskväll i månaden och 
det brukar locka ett 25-tal per-
soner. Det har uppehållit verk-
samheten för oss på senare tid. 
Dessutom har församlingen 
en stickgrupp som träffas och 
tillverkar kläder till behövande 
i Afrika, säger Aldor Larsson.

Vad ska ni göra med peng-
arna som försäljningen av 
pingstkyrkan genererar?

– Det finns ett beslut om att 
pengarna ska delas ut till när-
liggande kyrkor inom pingst- 
och missionsförsamlingen. 
Således är det inga slantar som 
hamnar i fickorna hos enskilda 
medlemmar, avslutar Aldor 
Larsson.

– Känslosamt för Elimförsamlingen

Pingstkyrkan i Alafors ska säljas

Kyrksalen som den ser ut i dagsläget. Frågan är vad lokalen 
kommer att användas till i framtiden?

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Älvängens blå kyrka 21 april 18.00 

Musikgudstjänst Damkören Vox 
feminale sjunger bl.a.  A little jazz 
mass av Bob Chilcott och spirituals.

Ackompanjemang: 
Johannes Landgren.
Dirigent: Sabina Nilsson

jazz 
 

spirituals
och

Musikshow
av och med Älva Plus

Söndag 21 april
Klockan 16-17.30
Älvängens Folkets Hus

Entré
20 kronor.

Välkomna!
"Stuffa-Stig"
& ABF

Elimförsamlingen
Alafors

EXTRA 
ADMINISTRATIONSMÖTE

Söndagen den 5/5 2013 kl 13.00
Ärende: Försäljning av Fastigheten Rished 3:12

Styrelsen

ALAFORS. Ett vikande medlemsantal tvingade 
Elimförsamlingen till ett känslomässigt jobbigt 
beslut.

Pingstkyrkan i Alafors ska avyttras och är nu 
ute till försäljning.

– Intresset från allmänheten har blivit större 
än förväntat, det kom närmare 50 spekulanter 
på visningen förra söndagen, säger Ann-Sofi e Jo-
hansson, mäklare på Axelssons Fastighetsbyrå.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Musikgudstjänst 21 april 17.00
Surte kyrka. Hanna Bendz – cello, Vladimir Masko - piano
spelar musik av C.Saint-Saens, R.Schumann,
S. Rachmaninov, E. Sjögren m.m.

Onsdagsträff 24 april 14.00
Surte församlingshem
”Vad säger den här texten?” - Reine Bäck
Kaffe och gemenskap

Gemenskapsträff 25 april 15.00
Bohus servicehus
Liliane Bood – ”Sånger vi minns”

Söndagkväll med Magnoliakören från Nol
Gudstjänst i Nödinge kyrka söndag 28 april klockan 17.00
kaffe i vapenhuset efteråt.

Vuxen barn & Vuxen minsting i Bohus

Ni är välkomna till modulen vid Surte kyrka
Tisdagar 10.00 – 13.00 Vuxen-Barn
Onsdagar 13.00-16.00 Vuxen-minsting (0-1 år)
Vid frågor kontakta Lisbeth 031-981015

Vart är du på väg? Nu 
tänker jag inte på af-
fären, skolan eller 

jobbet, utan ditt mål i livet 
som helhet.

Någon beskrev livet som att 
vi hoppar på en buss och åker 
med den ett stycke, alltefter-
som nya människor hoppar på 
och andra kliver av. Alla pratar, 
umgås och sysselsätter sig efter 
bästa förmåga, till synes helt 
obekymrade om vart bussen är 
på väg. 

Men emellanåt dyker frågan 
upp: ”Finns det ett mål långt 
där framme, eller snarare, 
finns Gud och hur når jag i så 
fall fram till honom?”

När Jesus får frågan om vart 
vägen till Gud går rent geo-
grafiskt, svarar han: Jag är 
vägen, sanningen och livet 
(Joh 14). Med andra ord, målet 
är inte en plats utan en rela-
tion. 

Jesus visar vem Gud skaparen 
är genom sitt liv och menar att 
om vi följer honom hittar vi 
vägen. Att tro innebär inte att 

vi förstår allting eller ansluter 
oss till en serie trossatser. 

Nej, det betyder snarare (och 
nu växlar vi till sjöfarten) att 
man lossat sin båt från de fär-
diga svarens hamn och ger 
sig ut på en resa. Med sikte 
på Jesus kastar man loss och 
börjar leva för att upptäcka 
mer av vägen, sanningen och 
livet. Och det ska visa sig att 
tron ger livet både mål och 
mening.              Marie Nordvall

Pastor i Smyrnakyrkan, Älvängen

Betraktelse

Döda

Med Livet i sikte

Tack

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
Filadelfi aförsamlingen, Bo-
hus pingstkyrka
Onsd 17/4 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 21/4 
kl 11, Gudstjänst med sång. 
Onsdag 24/4 kl 19, Sång bi-
belläsning och bön, nattvard. 

Guntorps missionskyrka
Onsd 17/4 kl 18.30, Spårar & 
UpptäckarScout. Sönd 21/4 
kl 16, GUDSTJÄNST. Lars 
Gunther, Sång Malin Zim-
mergren. Onsd 24/4 kl 18.30, 
Tonår & ÄventyrarScout.

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 17/4 kl 18, Musikca-
fé, Ohlins

Smyrnaförsamlingen i
Älvängen
Tisd 16/ kl 8-9, Bön. Onsd 
17/4 kl 18-19, Bön. Kl 19.30 
Smyrnakören. Torsd 18/4 kl 
10-12.30, SmyrnaCaféet. Kl 
18.15, Hobby (7-12 år). Fred 
19/4 kl 19.30, Greenhou-
se (åk 7 och uppåt). Kl 20.30, 
Effect – Öppet hus och Café 
för ungdomar. Lörd 20/4 kl 
10-13, Second Hand & Café. 
Sönd 21/4 kl 11, Gudstjänst, 
Marie Nordvall. Dop. Även-
tyret (3-12 år). Kyrkkaffe. 
Tisd 23/4 kl 8-9, Bön. Kl 14, 
Bibelsamtalsgruppen.

Fuxerna-Åsbräcka
församling
Söndag kl 10, Högmässa, 
Isacson. Kl 13, Suomenkie-
linen. Tisdag kl 09, Mässa i 
församlingshemmet, Isacson. 
Onsd kl 18.30, Mässa, Kris-
tensson.

Surte missionsförsamling
Onsd 17/4 kl 15, Onsdagsträff 
för daglediga. Så länge sku-
tan kan gå.. Sångstund med 
Lars Widell.  Möjlighet att 
fynda på saker som fi nns kvar 
på loppis/second hand ef-
ter vårmarknaden. Onsd 17/4 
kl 18:30, Tonår; Bibelsamtal. 
Onsd 17/4 kl 21, Inneban-
dy i Surteskolan. Välkommen 
att vara med! Torsd 18/4 kl 
19, Ekumenisk kör övar i Sur-
te församlingshem. Sönd 21/4 
kl 17, Gudstjänst. Per Kjell-
berg. Per-Åke W & Lars-Åke 
K. Nattvard. Utgångskollekt 
till vår vänförsamling. En-
kelt fi ka. Möjlighet att fyn-
da på saker som fi nns kvar på 
loppis/second hand efter vår-
marknaden. Månd 22/4 kl 
19, Musikkåren, Lerum Surte 
Symphonic Band, övar.
Onsd 24/4 kl 18:30, Tonår; 

Spårning. Onsd 24/4 kl 19, 
Ekumenisk bön i missionskyr-
kan. Onsd 24/4 kl 21, Inne-
bandy i Surteskolan. Välkom-
men att vara med!
Sena ändringar i detta pro-
gram kan inträffa.
www.surtemissionskyrka.se är 
alltid uppdaterad.

Älvängens missionskyrka
Onsd kl 19, Bibelsamtal och 
bön. Sönd kl 11, Gudstjänst  
A Alstersjö  Förbön och ut-
gångskollekt till Golgotaky-
ran. Månd kl 18.30, Upptäck-
arscout. Tisd kl 10, Bön.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 21/4 
kl 10, Familjegudstjänst 
Broman,kyrkkaffe. Hålanda 
sönd 21/4 kl 12, Mässa Bro-
man. S.t Peder sönd 21/4 kl 
10, Mässa Skredsvik. Tisd 
23/4 kl 18, Mässa med för-
djupningskväll. Ale-Skövde 
sönd 21/4 kl 12, Gudstjänst 
Skredsvik. Tunge, se övriga.

Nödinge församling
Torsd 18/4 kl 18, Nödinge 
kyrka Mässa R Bäck. 21/4 4:e 
i Påsktiden. Kl 11, Nödinge 
kyrka Mässa R Bäck. Kl 13, 
Surte kyrka Finsk gudstjänst 
L Sorvoja. Kl 17, Surte kyr-
ka Musikgudstjänst R Bäck. 
Månd 22/4 kl 18.30, Nö-
dinge församlingshem Mäss-
sa H Hultén. Tisd 23/4 kl 11, 
Backavik Gudstjänst H Hul-
tén.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Tisd 16/4 Nols kyrka kl 
18.30, Församlingsafton, 
Prästen och psykoterapeu-
ten Erland Svenungsson ta-
lar om: Livets skörhet - Vad 
blir viktigt i livet? Onsd 17/4 
Starrkärrs 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. Torsd 18/4 
Nols kyrka kl 18.30, Vecko-
mässa, Nordblom. Sönd 21/4 
Starrkärrs kyrka kl 11, Mäss-
sa, Nilsson. Nols kyrka kl 11, 
Mässa. Älvängens kyrka kl 
18, Musikgudstjänst, Nils-
son. Damkören Vox feminale 
sjunger bla. A little jazz mass 
av Bob Chilcott och spirituals. 
Ackompanjemang: Johannes 
Landgren Dirigent: Sabina 
Nilsson. Onsd 24/4 Älväng-
ens kyrka kl 18.30, Taizémässa, 
Else Blomgren.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Edith Elmgren, Skepplanda 
har avlidit. Född 1917 och 
efterlämnar syskonbarn 
med familjer som närmast 
sörjande.

Holger Karlsson, Nol 
har avlidit. Född 1942 och 
efterlämnar makan Ewa samt 
sonen Marcus med familj 
som närmast sörjande.

Ruth Johansson, Skepp-
landa har avlidit. Född 1923 
och efterlämnar barn med 
familjer samt syskon som 
närmast sörjande.

Marie-Louise Errind, 
Älvängen har avlidit. Född 
1936 och efterlämnar maken 
Kenneth samt döttrar med 
familjer som närmast sör-
jande.

Nada Lozevska, Surte har 
avlidit. Född 1928 och ef-
terlämnar barn med familjer 
som närmast sörjande.

Lars-Erik Lénberg, Nol har 
avlidit. Född 1943 och ef-
terlämnar makan Ritva samt 
barn som närmast sörjande.

Berit Andreasson, Surte 
har avlidit. Född 1937 och 
efterlämnar Hugo samt barn 
med familjer som närmast 
sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Ester Johansson. I Starr-
kärrs kyrka hölls onsdagen 
10 april begravningsguds-
tjänst för Ester Johansson, 
Bohus. Offi ciant var kommi-
nister Mikael Nordblom.

Arne Carlsson. I Starrkärrs 
kapell hölls torsdagen 11 
april begravningsgudstjänst 
för Arne Carlsson, Älväng-
en. Offi ciant var komminis-
ter Mikael Nordblom.

Allan Johansson. I Surte 
kyrka hölls fredagen 12 april 
begravningsgudstjänst för 
Allan Johansson, Göteborg. 
Offi ciant var Hans Gille.

Holger Karlsson. I Starr-
kärrs kapell hölls fredagen 
12 april begravningsguds-
tjänst för Holger Karlsson, 
Nol. Offi ciant var kommi-
nister Lars Ingvarsson.

Tack
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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

Bilar och transportbilar köpes
Allt av intresse.
tel. 0707-53 61 77

Bil köpes, även husvagn. Allt 
av intresse, mindre defekter ej 
hinder.
tel. 0728-76 29 09

Traktor köpes. Fergusom eller 
Volvo.
tel. 0702-92 66 92

SÄLJES

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

Pojkcykel 16 tum, lite använd, 
400:-
tel. 0708-25 19 63

Köksbord + 4 stolar. Skåp, 
lampor, 2st fåtöljer + 2st fot-
pall. Byrå.
tel. 0739-34 06 93

Ö HYRA

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

Söker lägenhet i Ale kommun. 
1:a eller 2:a. Ring efter kl 17
tel. 0762-68 14 41
Bostad önskas hyra av par 
utan barn. 1-2 år under byggtid
Minst 2 rum & kök i Älvängen 
med omnejd.
tel. 0704-40 62 65

SÖKES

Mindre lägenhet sökes av kv. 
pensionär.
tel. 0702-06 48 26

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

Loppis!
20-21 april kl. 10-16. Mellan Upp-
härad och Koberg (Trollhättans 
GK), skyltat! Varmt välkomna - vi 
bjuder på kaffe!
tel. 0702-926820

FRAMÅT KILLE PÅ 15 ÅR 
SÖKER SOMMARJOBB
Hej är en framåt kille på 15 år 
som söker sommarjobb under 
hela sommaren 2013 i Ale eller 
Gbg, har goda kunskaper & refe-
rens från lantbruk, traktorer, 
gräsklippning. Ser fram emot att 
just du företagare hör av dej så 
vi kan träffas.
tel. 0705-26 23 80
el. 0705-26 23 90

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!

pryl prylpryl 
börsenrsensenbbbbböööööörrrrrsssseeeennnnn

llllllr lllllllllllllyyllllllllllllllllll
bör

p yprylprylpryl
b
y

bbb
yy

börö
y

bbbbbbörööööörrbbbööööörrrrrs

 

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

Hundkurs för jakthundar
Kursen är 8 ggr och startar
25 april i Alafors. Anmälan till
Studiefrämjandet, Kungälv.
Tel: 0303-19696 eller mail:
susanne.werder@
studieframjandet.se

Trädgårdshjälp, gräsklippning 
etc. Se mer på www.
tradgardochfastighet.se
eller ring Magnus
tel. 0707-17 35 36

Plåtslageri utföres såsom 
skortstenar, bleck och 
vattenavrimning Även svets arb, 
trappräcken, balkongräcken, 
repar. eller nytillverkning.
F-skattare, ring eller maila på
tel. 0722-61 60 15
j.s.e@live.se

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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Guldbröllop

Sonja & Roland Olsson
Nol

Har firat guldbröllop!
De vigdes 13 april i

brudens föräldrahem.
Stort grattis från döttrarna
Anna-Karin och Ulrika med

Familjer.

Veckans ros 
Veckans ros vill jag ge dig 
som hittade min mobiltele-
fon sönd 7/4 och placerade 
den så föredömligt att jag 
hittade den igen. Tusen 
tack!

Inger

En stor bukett rosor vill jag 
ge till personalen på rehab 
och kortidsboendet på Vika-
damm. Tack för all hjälp och 
omsorg jag fick under min 
vistelse.

Ulla Svensson

Veckans ros vill vi ge till 
Stefan och Kristian på 
Kilanda grävtjänst för att 
de sponsrat oss vid vårt 
lekplatsbygge på Åvallen i 
Hålanda. Vi är mycket tack-
samma! 

Styrelsen i Hålanda IF

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen.               Paul Johansson

Veckans ris 
Veckans ris från Dalaskogen
Har folk så svårt att fatta att 
skräp skall till tippen. Vår 
tipp i Ale fungerar väldigt 
bra släng skräpet där, inte i 
skogen. Tids nog kommer 
någon på er och då händer 
samma sak som hände i vi 
hade i alla fall tur med vädret.

Boende i Dalån Dalaskogen

Uppvaktning
Grattis Babsan! Hon fyller 
75 år den 22 april och det 
firar vi med öppet hus hos 
Catta på Grafitvägen 11 
i Bohus söndagen den 21 
april mellan kl 14-16.

Tomas och Catta

NÖDINGE. Nu på lördag 
arrangeras för andra året 
”Sveriges största klädby-
tardag” i Ale Gymnasium. 
Fjolårets arrangemang blev 
uppskattat över förväntan 
och gav arrangörerna,

Återbruksgruppen i 
Skepplanda och Natur-
skyddsförening i Ale, inspi-
ration att göra om det.

Ta med dig max fem 
fräscha, rena plagg från din 
garderob och byt till fem 
nygamla. Alla har vi väl 
några plagg som verkade jät-
tefina när vi köpte dem men 
som ändå blev liggande? Ta 
med dem och kom se vad du 
kan hitta att byta till. 

Klädindustrin drabbar 
miljö och människor hårt 
genom förbrukandet av 
råvaror och kemikalier, ofta i 
dåliga arbetsmiljöer. Samti-
digt shoppar vi svenskar allt 
mer, trots redan överfyllda 
garderober. Att handla 
second hand eller byta kläder 
istället för att köpa nya är 
ett roligt, miljösmart och 
ekonomiskt sätt att hålla gar-
deroben uppdaterad.

Klädbytardagar arrang-
eras samtidigt på 86 platser 
i landet.

Klädbytet sker i foajén 
utanför Nödinge bibliotek. 
Biblioteket som är samar-
betspartner kommer att ha 
ett bord med böcker om 
remake och redesign och 
det blir en liten inspira-
tionsutställning med några 
omgjorda plagg och annat 
smått och gott som tillver-
kats av återbrukat material.

Röda Korsets second 
hand-affär Kupan i Älvängen 
tar hand om överblivna 
kläder.

Det gäller dam- och 
herrkläder och fina acces-
soarer (till exempel väskor 
och schalar). Läs mer på 
Facebook, Klädbytardag 
Nödinge.

Ann-Catrin Dafgård

Nu på lördag arrangeras Sveriges största klädbytardag.

Klädbytardag i Ale Gymnasium
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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

Bilar och transportbilar köpes
Allt av intresse.
tel. 0707-53 61 77

Bil köpes, även husvagn. Allt 
av intresse, mindre defekter ej 
hinder.
tel. 0728-76 29 09

Traktor köpes. Fergusom eller 
Volvo.
tel. 0702-92 66 92

SÄLJES

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

Pojkcykel 16 tum, lite använd, 
400:-
tel. 0708-25 19 63

Köksbord + 4 stolar. Skåp, 
lampor, 2st fåtöljer + 2st fot-
pall. Byrå.
tel. 0739-34 06 93

Ö HYRA

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

Söker lägenhet i Ale kommun. 
1:a eller 2:a. Ring efter kl 17
tel. 0762-68 14 41
Bostad önskas hyra av par 
utan barn. 1-2 år under byggtid
Minst 2 rum & kök i Älvängen 
med omnejd.
tel. 0704-40 62 65

SÖKES

Mindre lägenhet sökes av kv. 
pensionär.
tel. 0702-06 48 26

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

Loppis!
20-21 april kl. 10-16. Mellan Upp-
härad och Koberg (Trollhättans 
GK), skyltat! Varmt välkomna - vi 
bjuder på kaffe!
tel. 0702-926820

FRAMÅT KILLE PÅ 15 ÅR 
SÖKER SOMMARJOBB
Hej är en framåt kille på 15 år 
som söker sommarjobb under 
hela sommaren 2013 i Ale eller 
Gbg, har goda kunskaper & refe-
rens från lantbruk, traktorer, 
gräsklippning. Ser fram emot att 
just du företagare hör av dej så 
vi kan träffas.
tel. 0705-26 23 80
el. 0705-26 23 90

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
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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

Hundkurs för jakthundar
Kursen är 8 ggr och startar
25 april i Alafors. Anmälan till
Studiefrämjandet, Kungälv.
Tel: 0303-19696 eller mail:
susanne.werder@
studieframjandet.se

Trädgårdshjälp, gräsklippning 
etc. Se mer på www.
tradgardochfastighet.se
eller ring Magnus
tel. 0707-17 35 36

Plåtslageri utföres såsom 
skortstenar, bleck och 
vattenavrimning Även svets arb, 
trappräcken, balkongräcken, 
repar. eller nytillverkning.
F-skattare, ring eller maila på
tel. 0722-61 60 15
j.s.e@live.se

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.

tjänstertjännnssstttteeeerrrrrrrtttjäntjänjjjjtttt äääääääännnnnnnnnnnäääääät äääätjänn

Guldbröllop

Sonja & Roland Olsson
Nol

Har firat guldbröllop!
De vigdes 13 april i

brudens föräldrahem.
Stort grattis från döttrarna
Anna-Karin och Ulrika med

Familjer.

Veckans ros 
Veckans ros vill jag ge dig 
som hittade min mobiltele-
fon sönd 7/4 och placerade 
den så föredömligt att jag 
hittade den igen. Tusen 
tack!

Inger

En stor bukett rosor vill jag 
ge till personalen på rehab 
och kortidsboendet på Vika-
damm. Tack för all hjälp och 
omsorg jag fick under min 
vistelse.

Ulla Svensson

Veckans ros vill vi ge till 
Stefan och Kristian på 
Kilanda grävtjänst för att 
de sponsrat oss vid vårt 
lekplatsbygge på Åvallen i 
Hålanda. Vi är mycket tack-
samma! 

Styrelsen i Hålanda IF

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen.               Paul Johansson

Veckans ris 
Veckans ris från Dalaskogen
Har folk så svårt att fatta att 
skräp skall till tippen. Vår 
tipp i Ale fungerar väldigt 
bra släng skräpet där, inte i 
skogen. Tids nog kommer 
någon på er och då händer 
samma sak som hände i vi 
hade i alla fall tur med vädret.

Boende i Dalån Dalaskogen

Uppvaktning
Grattis Babsan! Hon fyller 
75 år den 22 april och det 
firar vi med öppet hus hos 
Catta på Grafitvägen 11 
i Bohus söndagen den 21 
april mellan kl 14-16.

Tomas och Catta

NÖDINGE. Nu på lördag 
arrangeras för andra året 
”Sveriges största klädby-
tardag” i Ale Gymnasium. 
Fjolårets arrangemang blev 
uppskattat över förväntan 
och gav arrangörerna,

Återbruksgruppen i 
Skepplanda och Natur-
skyddsförening i Ale, inspi-
ration att göra om det.

Ta med dig max fem 
fräscha, rena plagg från din 
garderob och byt till fem 
nygamla. Alla har vi väl 
några plagg som verkade jät-
tefina när vi köpte dem men 
som ändå blev liggande? Ta 
med dem och kom se vad du 
kan hitta att byta till. 

Klädindustrin drabbar 
miljö och människor hårt 
genom förbrukandet av 
råvaror och kemikalier, ofta i 
dåliga arbetsmiljöer. Samti-
digt shoppar vi svenskar allt 
mer, trots redan överfyllda 
garderober. Att handla 
second hand eller byta kläder 
istället för att köpa nya är 
ett roligt, miljösmart och 
ekonomiskt sätt att hålla gar-
deroben uppdaterad.

Klädbytardagar arrang-
eras samtidigt på 86 platser 
i landet.

Klädbytet sker i foajén 
utanför Nödinge bibliotek. 
Biblioteket som är samar-
betspartner kommer att ha 
ett bord med böcker om 
remake och redesign och 
det blir en liten inspira-
tionsutställning med några 
omgjorda plagg och annat 
smått och gott som tillver-
kats av återbrukat material.

Röda Korsets second 
hand-affär Kupan i Älvängen 
tar hand om överblivna 
kläder.

Det gäller dam- och 
herrkläder och fina acces-
soarer (till exempel väskor 
och schalar). Läs mer på 
Facebook, Klädbytardag 
Nödinge.

Ann-Catrin Dafgård

Nu på lördag arrangeras Sveriges största klädbytardag.

Klädbytardag i Ale Gymnasium
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FÖRRA VECKANS LÖSNING
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Tel. 0303-973 01 Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15 TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7

FÅ EN GRATIS FOTANALYS
Prova 30 dagar - blir du inte nöjd får du

PENGARNA TILLBAKA
Formgjutna sulor fr 599:-
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LÅGA PRISER
7000 M²

Lunchrestaurang
 & café

Måndag-söndag
79:-

39:-

Inkl. Bröd, salladsbuffé, 

dricka & kaffe


