
Jonas Henriksson och AIF:s 
ordförande Claes Berglund.

Tung start 
för Ahlafors
ALAFORS. Jonas Hen-
riksson, ex-allsvensk 
i BK Häcken och IFK 
Göteborg fortsatte 
strö salt i Ahlafors 
IF:s säsongspremiär.
Henriksson som numera springer 
runt i Grebbestads IF:s matchtröja 
gjorde gästernas första mål. Det 
blev till sist 0-2 och AIF:s andra raka 
förlust.                 Läs sid 35

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Älvängen

Nr 16  |  vecka 17  |  2013  |  År 18  |  100% täckning  |

  

Lödöse 0520-66 00 10 80g

Gäller t o m 28/4-13

/paket

Haga-Petters 
skivade korv

Lördagsöppet 
varje vecka!
Telefonen är öppen för 

tidsbeställning lördagar kl 9-14

Öppet 6 dagar 
i veckan!

LÖRDAG 25 MAJ
Anmälan: sätt in 100 kr på bankgiro: 439-1967
Ange fullständigt namn, herr- eller damklass

Knattelopp: sätt in 50 kr på bankgiro: 439-1967
Ange fullständigt namn.

i samarbete
med

2013

Ingen är 
som Annie!

Ingen är som Annie och inget kan heller mäta sig med hennes musikal. Kulturskolans premiär av den klassiska föreställningen blev en riktig fullträff. 
Publiken fi ck använda alla sina sinnen under kvällen och varvade skratt med mer känslosamma ögonblick. På bilden ses Emma Kvidal som barnhems-
fl ickan Annie. Alekurirens Johanna Roos var på plats i Ale gymnasium.        Läs reportaget på sid 20
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BRÖD FRÅN 
PÅGEN!

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla dagar 7-23

Gäller v 17

Fina

10:-/st
Pågen, 700 g. Jfr pris 14.29/kg. 

Max 2 köp per kund.

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

FAVORIT I 
REPRIS

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel eller slutförsäljning.

EXANI ADORE
Tygsko i massa olika färger. Dam/jr stl 29-41

Herr vit, svart, röd. stl 41-46

NU99KR
Ord. pris 149:-

MarinblåVitRosaSvart
Ljusblå

Ord pris 899:-699:-
www.axums.se

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

Hörselkåpa 
Peltor 
med FM-radio



Lokaltidningen fick 
som första media en 
rundvandring i det 

som ska bli den nya Coop-
butiken på Handelsplats 
Älvängen. Det är än så länge 
bara ett skelett, men i huvu-
det på butikschefen är den 
redan inredd och i full drift. 
Coop Extra blir den tredje 
livsmedelsbutiken i Älv-
ängen. Hur många av dem 
överlever undrar många, 
men de tänker kanske inte 
på att det faktiskt har fun-
nits tre 
livsmed-
elsbutiker 
på orten i 
drygt 20 
år. Det finns dock en stor 
skillnad denna gången. Nu 
blir en butiks förutsättningar 
helt överlägsna. Coop 
Extra blir inte bara störst i 
Älvängen, utan också i hela 
Göta älvdalen. Den byggs 
idag och får en toppmodern 
utformning i både teknik 
och utformning. Vilka 
kosekvenser kan det här få 
och vilka möjligheter skapar 
det? Är det bara på gott med 
ökad konkurrens?

Den enskilda plånboken 
mår självklart bra av att så 
många aktörer som möjligt 
kämpar om att vara bäst på 
marknaden. Det driver ner 
priserna och i många fall 
höjer det också servicenivån, 
men det gäller bara så länge 
alla har råd att erbjuda just 
det. De mindre butikerna i 

de glesbefolkade orterna når 
aldrig de riktigt stora voly-
merna och kan aldrig pris-
konkurrera på samma sätt. 
Deras framgång handlar 
istället om att vara nära och 
försöka erbjuda en unik ser-
vice som kunden i viss mån 
även är beredd att betala för. 
Frågan är dock hur mycket 
närservicen får kosta? Vad 
kan du tänka dig att betala 
för att få behålla din när-
maste livsmedelsbutik? Och 
hur mycket kan de mindre 

butikerna 
fortsätta 
tappa 
innan de 
blir för 

små? Jag tror att livsmed-
elskartan ser annorlunda ut 
redan om fem år. 

En ny stor aktör på mark-
naden kommer att märkas 
hos de befintliga, tro 
inget annat, men det 
finns också ett stort 
antal miljoner som 
flödar ur kommunen. 
Kan Coop hämta hem 
några av dessa mil-
joner är det ett plus. 
Etableringen är också 
en framtidssatsning på 
att Älvängen som ort 
och Ale som kommun 
expanderar. Underlaget 
ökar, vilket med auto-
matik skapar utrymme 
för mer handel. Huru-
vida det blir en över-
etablering 
eller ej på 

livsmedelssidan har enbart 
att göra med vilket per-
spektiv man tittar. På kort 
sikt kommer pengarna inte 
att räcka till alla, men på 
lång sikt finns det nog plån-
böcker till många – frågan är 
bara vilka som finns kvar?

Vi har som ni känner i 
veckans tidning några tuffa 
dagar bakom oss, men ni 
medborgare har alla en 
fantastisk vecka framför er. 
Nu står vårmarknader åter 
för dörren, Valborg och 1 
maj knackar också på. Hem-
bygdsgårdar vaknar till liv, 
isen släpper i sjöarna och 
fiskeentusiasterna går ur ide. 
Det är ett enormt utbud i 
Göta älvdalen under denna 
tid. Och kulan är dessutom 
redan i luften...

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Vad får närservice kosta?

Verksamheten 
är miljödiplomerad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Annonsmottagning 
Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

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

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

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

Tryck 
Bold Printing Borås 2009.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

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

Marias hemtjänst
Hemstäd

Fönsterputs
Flyttstäd och förekommande 

sysslor i hemmet
Utför även företagsstädning

RUT tar halva kostnaden 

Marias
H
öns

yttstäd och fö
sysslor i h

r även företa

736-67 30 17

mtjänst
s
om
me

tädning

Ring

F

U
T tar halva kostn

Vi hälsar våren 
välkommen vid

Fågeldammarna i Surte
Valborgsmässoafton

30/4 kl 1800

Ta med kaffekorg/korv, 
grillmöjlighet finns

Surte Missionsförsamling/SMU
Nödinge Församling
Föreningen Svanen

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

DRAGSPELS-
STÄMMA

på Skogsvallen i Kollanda

Torsd-sönd 2-5 maj
För anmälan 
och info ring:
Ingrid/Bengt Tilly 
0303-74 71 31
Gunilla/Rune Hansson 
0303-33 83 03, 

Välkomna!

vid Vimmersjön, 
Nödinge kl 19.30

Vårtal, sång och kaffeservering

VALBORGSMÄSSOFIRANDE

tillsammans med
Studieförbundet 

vuxenskolan

BROMSEXPERTEN
  inkl. moms/hjul*

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

  
  inkl. moms per axel*                                                                 

          inkl. moms per axel* 

*Material tillkommer. Ring för att få pris för material och arbete.

K-RIDCENTER
Vi finns på Hamnens Gård, Älvängen 

Prova-på-ridning

Anmälan till:
info@k-ridcenter.se
Tel: 0709-81 77 11

För ungdomar på ponnyer

Måndagar 19.00
under hela maj månad

Pris 100:-
Instruktör Annika Teibl

0706-22 22 66 • www.kollandagrus.se

Det löser vi!
Ny avloppsanläggning?

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

King Edward, Asterix, Hertha, Folva, Inova, Gul mandel, 
Blå mandel m.fl. KRAV-odlad Puritan. En del sorter enbart 

sättpot. Res. för slutförs. av någon sort. Morötter, lök. 
Solrosfrö, fodermorötter. Enbärsdricka. Hjortron- lingon- 

blåbärs- hallon- drottning- och tranbärssylt (60% bärhalt).   
Säljes från lastbil LÖRDAG 27/4  

Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 
13.30, Älvängen Älvans gatukök 14, Lödöse P museet 14.30, 

Lilla Edet Järn & Trä 15. Ej kort. Sista turen för säsongen.
0767-97 05 56, 070-298 39 40  www.potatisbilarna.se

Ö

TYGLADAN
ÖLJETT- 
LÄNGDER

MARKIS 95:-/m

VAXDUK
30:-/m

600m² gardintyg, modetyg,  
inredning & kläder

299:-
HISSGARDINER  

100-160 cm 139-219:-
BARNTROSA/KALSONG 

5-pack 49:-

2-pack 

>> Och hur mycket kan de 
mindre butikerna fortsätta 
tappa innan de blir för små? <<



Lokaltidningen fick 
som första media en 
rundvandring i det 

som ska bli den nya Coop-
butiken på Handelsplats 
Älvängen. Det är än så länge 
bara ett skelett, men i huvu-
det på butikschefen är den 
redan inredd och i full drift. 
Coop Extra blir den tredje 
livsmedelsbutiken i Älv-
ängen. Hur många av dem 
överlever undrar många, 
men de tänker kanske inte 
på att det faktiskt har fun-
nits tre 
livsmed-
elsbutiker 
på orten i 
drygt 20 
år. Det finns dock en stor 
skillnad denna gången. Nu 
blir en butiks förutsättningar 
helt överlägsna. Coop 
Extra blir inte bara störst i 
Älvängen, utan också i hela 
Göta älvdalen. Den byggs 
idag och får en toppmodern 
utformning i både teknik 
och utformning. Vilka 
kosekvenser kan det här få 
och vilka möjligheter skapar 
det? Är det bara på gott med 
ökad konkurrens?

Den enskilda plånboken 
mår självklart bra av att så 
många aktörer som möjligt 
kämpar om att vara bäst på 
marknaden. Det driver ner 
priserna och i många fall 
höjer det också servicenivån, 
men det gäller bara så länge 
alla har råd att erbjuda just 
det. De mindre butikerna i 

de glesbefolkade orterna når 
aldrig de riktigt stora voly-
merna och kan aldrig pris-
konkurrera på samma sätt. 
Deras framgång handlar 
istället om att vara nära och 
försöka erbjuda en unik ser-
vice som kunden i viss mån 
även är beredd att betala för. 
Frågan är dock hur mycket 
närservicen får kosta? Vad 
kan du tänka dig att betala 
för att få behålla din när-
maste livsmedelsbutik? Och 
hur mycket kan de mindre 

butikerna 
fortsätta 
tappa 
innan de 
blir för 

små? Jag tror att livsmed-
elskartan ser annorlunda ut 
redan om fem år. 

En ny stor aktör på mark-
naden kommer att märkas 
hos de befintliga, tro 
inget annat, men det 
finns också ett stort 
antal miljoner som 
flödar ur kommunen. 
Kan Coop hämta hem 
några av dessa mil-
joner är det ett plus. 
Etableringen är också 
en framtidssatsning på 
att Älvängen som ort 
och Ale som kommun 
expanderar. Underlaget 
ökar, vilket med auto-
matik skapar utrymme 
för mer handel. Huru-
vida det blir en över-
etablering 
eller ej på 

livsmedelssidan har enbart 
att göra med vilket per-
spektiv man tittar. På kort 
sikt kommer pengarna inte 
att räcka till alla, men på 
lång sikt finns det nog plån-
böcker till många – frågan är 
bara vilka som finns kvar?

Vi har som ni känner i 
veckans tidning några tuffa 
dagar bakom oss, men ni 
medborgare har alla en 
fantastisk vecka framför er. 
Nu står vårmarknader åter 
för dörren, Valborg och 1 
maj knackar också på. Hem-
bygdsgårdar vaknar till liv, 
isen släpper i sjöarna och 
fiskeentusiasterna går ur ide. 
Det är ett enormt utbud i 
Göta älvdalen under denna 
tid. Och kulan är dessutom 
redan i luften...

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Vad får närservice kosta?

Verksamheten 
är miljödiplomerad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Annonsmottagning 
Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

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

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

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

Tryck 
Bold Printing Borås 2009.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

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

Marias hemtjänst
Hemstäd

Fönsterputs
Flyttstäd och förekommande 

sysslor i hemmet
Utför även företagsstädning

RUT tar halva kostnaden 
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736-67 30 17
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Vi hälsar våren 
välkommen vid

Fågeldammarna i Surte
Valborgsmässoafton

30/4 kl 1800

Ta med kaffekorg/korv, 
grillmöjlighet finns

Surte Missionsförsamling/SMU
Nödinge Församling
Föreningen Svanen

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

DRAGSPELS-
STÄMMA

på Skogsvallen i Kollanda

Torsd-sönd 2-5 maj
För anmälan 
och info ring:
Ingrid/Bengt Tilly 
0303-74 71 31
Gunilla/Rune Hansson 
0303-33 83 03, 

Välkomna!

vid Vimmersjön, 
Nödinge kl 19.30

Vårtal, sång och kaffeservering

VALBORGSMÄSSOFIRANDE

tillsammans med
Studieförbundet 

vuxenskolan

BROMSEXPERTEN
  inkl. moms/hjul*

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

  
  inkl. moms per axel*                                                                 

          inkl. moms per axel* 

*Material tillkommer. Ring för att få pris för material och arbete.

K-RIDCENTER
Vi finns på Hamnens Gård, Älvängen 

Prova-på-ridning

Anmälan till:
info@k-ridcenter.se
Tel: 0709-81 77 11

För ungdomar på ponnyer

Måndagar 19.00
under hela maj månad

Pris 100:-
Instruktör Annika Teibl

0706-22 22 66 • www.kollandagrus.se

Det löser vi!
Ny avloppsanläggning?

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

King Edward, Asterix, Hertha, Folva, Inova, Gul mandel, 
Blå mandel m.fl. KRAV-odlad Puritan. En del sorter enbart 

sättpot. Res. för slutförs. av någon sort. Morötter, lök. 
Solrosfrö, fodermorötter. Enbärsdricka. Hjortron- lingon- 

blåbärs- hallon- drottning- och tranbärssylt (60% bärhalt).   
Säljes från lastbil LÖRDAG 27/4  

Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 
13.30, Älvängen Älvans gatukök 14, Lödöse P museet 14.30, 

Lilla Edet Järn & Trä 15. Ej kort. Sista turen för säsongen.
0767-97 05 56, 070-298 39 40  www.potatisbilarna.se

Ö

TYGLADAN
ÖLJETT- 
LÄNGDER

MARKIS 95:-/m

VAXDUK
30:-/m

600m² gardintyg, modetyg,  
inredning & kläder

299:-
HISSGARDINER  

100-160 cm 139-219:-
BARNTROSA/KALSONG 

5-pack 49:-

2-pack 

>> Och hur mycket kan de 
mindre butikerna fortsätta 
tappa innan de blir för små? << Mika

el S
ällströ

m | Klubbordförande Volvo

Program
10.30 Samling » Grönsakshuset, Ale Torg
10.45  Avmarch
11.15  Möte » Ale Torg

 Talare:
 • Mikael Sällström » Klubbordförande Volvo
 • Paula Örn » Kommunalråd
 • Kristina Raad » SSU ordförande

Fira med oss!

  HOPPBORG!

ANSIKTSMÅLNING

FISKDAMM & LOTTERIER

CLOWNUNDERHÅLLNING KL 12.30

Välkommen till Ale Torg!

        1MAJDEMONSTRATION

KOMMUNAL • IF METALL • BYGGNADS

FIRA MED OSS PÅ ALE TORG!

FAMILJEDAG

FAMILJEDAG

&
SO

CI
AL

DEMOKRATERNA I A
LE

An
sik

tsm
ålning på Ale Torg!

An
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BOHUS. PRO Samråds-
grupp i Ale hade sitt årsmöte 
i Bohus onsdagen 10 april 
2013. Uppslutningen var 
näst intill total, när ordfö-
rande Hans Hellman hälsade 
samtliga välkomna och 
öppnade mötet.

Till mötet var Martin 
Persson inbjuden och under-
höll deltagarna med sång och 
musik bland annat av Vrees-
wijk, Taube, Åkerström och 
Ruben Nilsson. Tack, för den 
fina underhållningen!

Det var både glada och 
bekymrade mötesdeltagare 
som framförde sina syn-
punkter över tillståndet i vår 

kommun. Det ska inte bara 
vara ”att bita ihop” framstod 
det helt klart. Det fram-
kom krav på tidigarelagd 
och fördjupad dialog mellan 
kommunansvariga och pen-
sionärsföreningarna gällande 
all planering som rör äldres 
olika situationer.

Som ordförande åter-
valdes Hans Hellman. Till 
sekreterare valdes Gunilla 
Hansson och kassör är Harry 
Fischer.

Ordförande överlämnade 
en ros som uppskattning och 
tack till personer för 

särskilda insatser i respek-
tive PRO-förening varefter 

mötet avslutades.
Rune Dahl 

Hans Hellman, ordförande i 
PRO Samrådsgrupp i Ale.

God uppslutning på samrådsgruppens årsmöte

Hedboms Måleri AB, ett företag med anor 100 år tillbaka i tiden och säte i Nol fortsätter 
att växa. Vi erbjuder alla typer av tjänster inom måleriyrket för både stora och små 
uppdragsgivare. Vi är Miljödiplomerade och jobbar med att kvalitetssäkra verksamheten 
enligt ISO 9001. Idag är vi 12 medarbetare och söker nu en…

Vi söker en administratör på heltid med erfarenhet och/eller utbildning 
inom miljö och kvalitet. Vi ser gärna att du är självständig, noggrann 
och bra på att samordna. Andra egenskaper som värdesätts är god 
samarbets- och kommunikationsförmåga samt att du är resultatorienterad. 
Det är meriterande om du har grundläggande kunskaper inom data och 
publicering/uppdatering. Ett intresse för måleriverksamhet är en klar fördel.

Din främsta arbetsuppgift kommer att vara att stötta ledningen 
administrativt, vilket innebär att du kommer att få arbeta med 
dokumentation, presentationer, offerter och upphandlingar. Vi vill även att 
du tar aktiv del i vårt arbete med att underhålla vår Miljödiplomering samt 

Vi erbjuder ett intressant och utmanande arbete i ett företag präglat av 
kvalitet med många möjligheter och god arbetsmiljö.

Hör av dig till oss genom att skicka in ditt CV och personliga brev till:
Hedboms Måleri AB
Industrivägen 4
449 44 Nol

Välkommen med din
ansökan senast 2013-05-12

För frågor angående tjänsten vänligen kontakta
Annelie Hedbom, Ekonomiansvarig 
0736-26 19 29, annelie@hedbomsmaleri.se

Administratör/Kvalitetssamordnare
med kompetens inom sociala medier

Traditionsenligt 1 maj fi rande

JONAS SJÖSTEDT
talar i Alingsås och Göteborg

Kjell Gustavsson 
0303-961 27

Christer Pålsson 
0707-33 74 099

11.00 Möte på Lilla Torget Alingsås (vid dåligt väder inomhus)
13.30  Demonstrationståg från Andra Långgatan 20 i Göteborg. 
          Tal på Gustav Adolfs torg.

Kontakta oss för information 
om samåkning:

Vi har i vår kommun 
infört LOV inom 
hemtjänst, vilket vi 

är många som anser vara 
en ren försämring. Med 
LOV:en kommer också 
frågan om hur det blir för 
de vårdtagare som inte väljer 
vårdgivare. Med de regler 
som gäller nu så är det så 
att de som inte aktivt väljer 

någon vårdgivare kommer 
att placeras in till den som 
får vårdtagaren just den må-
naden. Enligt principen att 
får du hemtjänsten beviljad 
i januari är det kommunen 
som får det, i februari är 
det Kalles hemtjänst och i 
mars Stinas hemtjänst osv. 
Vi i V, S och MP ihop med 
SPF och PRO anser att har 

man inte valt vårdgivare så 
är det kommunen som skall 
ta det då alla som nu kan bli 
aktuella för hemtjänst har 
växt upp under en tid då det 
har varit naturligt att kom-
munen tar det ansvaret. 

Christer Pålsson (V)
Maria Bergérus (V)

Angelina Saaranen (MP)

Vad händer om du inte kan eller vill välja hemtjänstgivare?

Jag är glad och stolt över 
Ale kommuns tydliga 
och medvetna satsning 

på moderna digitala verktyg 
för lärande i skolan och 
förskolan. Ale har kommit 
väldigt långt om man jämför 
med andra kommuner i 
Sverige och norden när det 
gäller moderna verktyg. En 
nyckelfråga är att ha tydliga 
mål med en sådan satsning, 
att inte bara ”strössla ut” 
datorer och plattor och tro 
att mirakel sker för så är det 
naturligtvis inte. Utbild-
ningsnämnden har nyligen 
antagit en IKT strategi. 
IKT står för Information, 
Kommunikation och Teknik 
och i strategin beskrivs hur 
man jobbar med digitala 
verktyg i förskola och skola. 
Jag tycker att det är väldigt 
viktigt att ha tydliga mål 
med en satsning på digitala 
verktyg och att man jobbar 

långsiktigt samt kompetens-
utvecklar personalen. När 
Ale påbörjade sin En- till En 
satsning (en dator till varje 
elev i skolan) fanns tydliga 
formulerade mål framtagna 
för vad man räknade med 
skulle hända när man an-
vände datorer på bred front 
i skolan

Ett inte helt ovanligt 
missförstånd är att man 
tycks tro att barnen inte får 
leka längre, inte bygga med 
riktiga klossar utan bara sitta 
med lärplattor, eller bara 
använda datorn i skolan och 
inte får skriva med papper 
och penna. Så är det natur-
ligtvis inte. Plattor och dato-
rer är ett komplement och 
ett verktyg

I veckan presenterades 
en forskning gjord vid Öre-
bros universitet som visar 
att barnens läs och skriv 
inlärning gynnas med hjälp 

av till exempel datorer och 
lärplattor. De lär sig skriva 
och läsa snabbare och skriver 
fylligare texter.

Det finns 30 års forskning 
som visar att det är lättare 
att lära sig skriva än att läsa, 
ändå börjar man traditionellt 
sett med läsning eftersom de 
små barnen inte har finmo-
toriken på plats och har svårt 
att forma bokstäverna med 
en penna. 

Med moderna verktyg 
kan vi anpassa lärandet till 
barnen och i Ale ser vi också 
resultat av det.

Elena Fridfelt (C)
Ordförande 

Utbildningnämnden

Stolt över satsningen

LEDIGA TJÄNSTER

Bilab Kungälv AB grundades 1963 och är auktoriserad återförsäljare för Audi,  
Volkswagen personbilar, Volkswagen transportbilar och service Skoda samt  
Scania Lastbilar. Vi har försäljning, serviceverkstad, skadeverkstad, reservdels- 
försäljning, däck och bilvård, biluthyrning samt finansiering i vår anläggning  
i Kungälv där vi är 85 anställda och omsätter 490 miljoner.

Vi expanderar och söker nu ytterligare 

Fordonsmekaniker till personbilssidan
Dina kvalifikationer:
Vi söker dig som har utbildning och med erfarenhet av arbetet, gärna 
med våra märken. Du har ett vårdat yttre och behärskar svenska i tal och 
skrift, då servicelitteraturen är på svenska. Du har ett naturligt sinne för 
ordning och reda, god service och ett vänligt bemötande, samt lätt till 
ett leende, även under stressiga perioder. God samarbetsförmåga är en 
självklarhet. Om du bor i Kungälv eller dess närhet är det ett plus då vi 
värdesätter lokal förankring. Vi uppskattar om du är ickerökare. B-körkort 
är ett krav.

Tjänstgöringsgrad 100%

Arbetstid: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.

Ansökan: Vi tar emot ansökan, med CV och löneanspråk, gärna via 

E-post: goran.isaksson@bilab.se

Vid frågor kontakta: Dick Kvist, Avdelningschef, verkstad. 

Tel: 0303-620 95

Bilab Kungälv AB, Trollhättevägen 18, 442 34 Kungälv. Tel: 0303-62000
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Bibliotekens öppettider 
på Valborgsmässoafton
Ale bibliotek, Nödinge, 8.30 – 15.00
Skepplanda bibliotek, 10.00 – 15.00

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 Margarin-
blues.
Älvängens bibliotek 
Onsdag 24 april kl. 19.00 
Entré 40 kr, fika ingår
Arr. Ale kommun, Bibliotekets vänner, Studieförbundet Vuxenskolan

Välkommen på 
ortsutvecklingsmöte
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 bland annat kommunens översiktsplan och 
400 kV – ledningen. 

Välkomna önskar Sune Rydén,
 Chatarina Eliasson och Jan Skog

A2020, avfallsplan för 
Göteborgsregionen (GR) 
beskriver hur kommunerna 
inom GR, ska arbeta med 
avfallshanteringen fram till år 
2020. Regionala handlingsplaner 
med konkreta åtgärder 
kommer att tas fram vartannat 
år. Dessa är tänkta att utgöra 
en del av kommunernas 
verksamhetsplanering och de 
lokala renhållningsplanerna 
ska uppföras i linje med 
A2020 avfallsplan för 
Göteborgsregionen. 
Dokumentet ska vara 
vägledande i alla delar av 
avfallshanteringskedjan: vid 
planering av nya bostads- eller 
verksamhetsområden, vid 
prövning av bygglov, i tillsyn 
över miljöfarlig verksamhet 
och för hur invånarna och 
verksamheterna i samhället ska 
hantera sitt avfall. 

Fokus i avfallsplanen är på 
hushållsavfall, men den 
innehåller också mål som 

omfattar verksamhetsavfall.
Planen är politiskt beslutad och 
riktar sig i första hand till de 
politiker och tjänstemän som
arbetar med avfallsfrågor på 
något sätt. Genom ett uppdrag 
från respektive kommun 
har Göteborgsregionens 
kommunalförbund svarat för 
framtagandet av planen.
 
A2020, avfallsplan för 
Göteborgsregionen finns 
utställd för granskning under 
tiden 29 april – 25 maj 2013 på 
biblioteken i Nödinge, Surte 
och Älvängen. Förslaget finns 
även tillgängligt på kommunens 
hemsida www.ale.se

Eventuella synpunkter framförs 
skriftligen till Ale Kommun, 
Renhållningsenheten, 449 80 
Alafors, senast 26 maj 2013.
 
Vill du ha ytterligare information 
eller har frågor, är du 
välkommen att kontakta
Annica Jansson, 

Renhållningsenheten, på tel. 
0303-330417 eller via e-post: 
annica.jansson@ale.se

Utställning A2020, avfallsplan 
för Göteborgsregionen

BIBLIOTEKENS ÖPPETTIDER
Huvudbiblioteket Nödinge:     
måndag     08.30-19.00
tisdag         08.30-19.00
onsdag      10.00-19.00
torsdag      08.30-19.00
fredag       10.00-15.00
lördag        10.00-14.00 
(september – maj)
 
Surte bibliotek:                        
tisdag        14.00-19.00
onsdag       10.00-16.30
torsdag      10.00-15.00
 
Älvängens bibliotek:                
måndag    10.00-16.30
onsdag      14.00-19.00
torsdag      10.00-15.00

Göteborgsregionen består av kommunerna: 
Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, 
Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, 
Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Tvätta din bil i en biltvätt! 
Den uppmaningen gör 
miljökontoren i alla landets 
kommuner. Syftet är att 
uppmärksamma den negativa 
miljöpåverkan som biltvätt på 
gatan medför. 

I samband med att vårsolen tittar 
fram och vinterdäcken byts är det 
många som passar på att tvätta 
bilen. Enligt en uppskattning 
från Naturvårdsverket 
sker två tredjedelar av alla 
personbilstvättar på gatan, 
garageuppfarten eller andra 
platser utanför godkända 
anläggningar. 

– Tvätta i stället din bil i en 
biltvättsanläggning – antingen 
en automatisk eller gör-det-
själv-hall, säger Bodil Ljungkvist, 
miljöinspektör på kommunen. 
Biltvättsanläggningarna ska ha 
oljeavskiljare eller reningsverk för 
att rena det förorenade vattnet 
från tvätten.

 
Vid biltvätt på gatan avleds 
tvättvattnet oftast ner i 
dagvattenbrunnar. I de flesta 
fall leds vattnet sedan orenat 
ut i närmaste sjö eller havsvik. 
Tvättvattnet från biltvätten 
innehåller dels föroreningar 
från bilen som tungmetaller, 
olja, däck- och asfaltsrester, dels 
kemikalier från bilvårdsmedel. 
Dessa kan vara skadliga 
för människor, miljö och 
vattenlevande djur. 

Enligt information på 
webbplatsen www.hsr.
se (stiftelsen Håll Sverige 
Rent) innehåller vattnet från 
svenskarnas årliga biltvättar 5,5 
ton tungmetaller och 2 000 ton 
olja.

– Som bilägare kan man göra 
en stor insats för miljön genom 
att tänka på var man tvättar 
bilen samt välja miljömärkta 
bilvårdsprodukter, säger Bodil 

Ljungkvist avslutningsvis. 

Mer information om biltvätt på 
gatan och miljömärkta produkter 
finns till exempel på www.
naturskyddsforeningen.se,  
www.svanen.se, www.hsr.se samt 
på www.ale.se

Miljösmart biltvätt
– ett lätt sätt att värna om våra vattendrag

2 STEG MOT EN 
BÄTTRE MILJÖ:
1. Tvätta din bil i en biltvätt
2.  Använd alltid miljömärkta 

bilvårdsprodukter

Tvätta bilen på platser avsedda för 
ändamålet. På så vis skyddar du vårt 
dagvatten från tungmetaller.

Anonym rådgivning
(du behöver inte uppge ditt namn)
Känner Du att Du eller någon anhörig har problem 
med alkohol eller andra droger är Du välkommen att 
ringa på 
tel: 0303-37 12 84, onsdagar 09.00-10.30.
Vi erbjuder behandling, råd och stöd.
Välkommen!

Vuxenenheten
Individ-och familjeomsorgen
Besöksadress:
Brattåsstigen 6, Surte
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ÄLVÄNGEN. I tisdags 
anlände årets majblom-
mor till skolorna. 

Hela 175 gröna 
väskor med olika sorts 
blommor delades ut till 
eleverna på Madensko-
lan, som genast satte 
igång med försäljning-
en.

David Lysholm, Elin 
Boberg och Ida Wik i års-
kurs tre på Madenskolan tror 
att det är mest äldre personer 
som köper majblommor.

– Det viktigaste när man 
säljer är att vara glad och 

trevlig, säger David.
De är överens om att det 

känns bra att kunna hjälpa 
andra barn genom att sälja 
majblommor.

2013 års blomma är en 
blålila variant med en gul 
mitt. 

– Det är en fin färg, kon-
staterar Elin.

Det var med stor nyfiken-
het som barnen tog emot 
blommorna som Kajsa 
Nyberg kom med i tisdags. 

Sammanlagt på skolorna 
i Älvängen, Nol och Alafors 
har hon delat ut omkring 280 

gröna väskor med 
olika varianter.

Ett återkom-
mande bekymmer 
för försäljningen 
är bristen på kon-
tanter.

– Just vid sådana 
här tillfällen kan 
det vara bra att 
tänka på att ha 
lite pengar på sig 
om man vill köpa 
en majblomma, 
påminner hon. 

JOHANNA ROOS

Redo att börja sälja. David Lysholm, Elin Boberg och Ida Wik i årskurs tre på Maden-
skolan tycker det är bra att pengarna går vill välgörande ändamål. 
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Majblomman
–  Sedan 1907 har majblomman sålts på 

våren varje år i syfte att hjälpa barn 
som behövt extra stöd.

– Då kostade de 10 öre styck

–  Från allra första början syftade Maj-
blommans insamling till att hjälpa 
tuberkulossjuka. 

–  Idén till Majblomman kom från den 
Beda Hallberg. Hon var verksam inom 
Göteborgs frivilliga fattigvård under 
slutet av 1800-talet och vid 1900-
talets början. 

–  1922 spreds idén om majblomman till 
USA 

–   1998 byter Förstamajblomman namn 
till Majblomman

–  2006 sålde 150.000 barn 
mellan 9 och 12 år majblom-
mor för ca 39 miljoner kronor 

– 2007 firade Majblomman 100 år
Källa: www.majblomman.se

Majblomman 2013.

Ett säkert vårtecken

FÖRÄLDRAKOOPERATIV FÖRSKOLA I HÅLANDA 
BARNKULLEN  

 

 

Barnkullens målsättning är att skapa en harmonisk 
barngrupp där trygghet, lek och ansvar är nyckelorden.  

Hos oss får alla vara med och påverka, barn och vuxna 
arbetar tillsammans med innehållet i vår verksamhet.   

Förskolan drivs av medlemmarna som en ekonomisk 
förening och vi ser möjlighet att få in nya medlemmar 
som vill ge sina barn en fantastisk start i livet. Vi har 
för närvarande 27 barn som är mellan 1,5 och 5 år, och 
7 pedagoger.  

Att ingå i ett föräldrakooperativ ger inte bara barnen 
trygghet, vi föräldrar är också med och arbetar mot de 
gemensamma målen. I det får vi en känsla av 
delaktighet och samhörighet och vi vet vilka alla 
barnen och deras föräldrar är. 

Våra pedagoger samordnar spännande utflykter för 
barnen till utställningar, teater, Innovatum m.m. där vi 
föräldrar är välkomna att följa med. Skogen har vi runt 
knuten till vår förskola så det är ett självklart 
utflyktsmål varje vecka. Pyjamaspartyn och 
cirkusföreställningar är årligt återkommande 
aktiviteter på Barnkullen som alltid är lika uppskattade 
av så väl stora som små! 

Leken   
Lekplatsen utanför dörren består inte bara av gungor 
och sandlådor utan även av egna bärbuskar, fruktträd 
och möjlighet för barnen att så morötter och plocka 
rabarber varje år. Naturen tillsammans med leken som 
pedagogisk metod är grundpelare i vår verksamhet. 
Genom leken blir barnens utveckling och lärande både 
roligt och tryggt. 

 
Maten 
Vi har egen kokerska och pedagogiska måltider. Mat 
från eget kök är en viktig del av vår filosofi. Att känna 
doften av mat retar aptiten! Menyn planeras enligt 
livsmedelsverkets riktlinjer ”Bra mat i förskolan”. 
Utöver det får barnen massor med god frukt! 

 
Grön flagg 
Här på Barnkullen arbetar vi mot en mer hållbar 
framtid med Grön Flagg. Grön Flagg är en 
internationell certifiering för förskolor och skolor och 
är ett verktyg för handlingsinriktat arbete mot hållbar 
utveckling ur ett tydligt barnperspektiv. Grön Flagg 
innebär att man jobbar mot mål och riktlinjer i 
läroplanen som leder till att vi får ett utökat lärande 
om miljöarbete och hållbar utveckling. 

 

  

VARFÖR  VÄLJA  BARNKULLEN? 

Påverkan –  Inom ett kooperativ har du som 

förälder stora möjligheter att själv kunna påverka.  
Vårdnadshavare och personal fattar alla strategiska 
beslut tillsammans. 

Trygghet –  Vårdnadshavare och personal har god 

kontakt med varandra vilket ger både oss och barnen 
en trygghet. Alla känner alla! 

Mindre förskola – Alla barn på en mindre 

förskola ”syns”. Barnen har möjlighet att med 
personalens stöd få utvecklas i sin egen takt. 

1-6 år tillsammans – Barnen lär sig att 

respektera och ta ansvar för varandra oavsett ålder. 
De lär sig att leka på alla nivåer.  

Maten –  Den goda hemlagade maten ger 

barnen matlust och all den energi de behöver för  att 
orka leka en hel dag. 

 

Just nu har vi lediga platser i 
barngruppen redan till höstterminen. 

Vill du veta mer eller lämna in din 
ansökan, tag kontakt med oss på 

Barnkullen! 
 

BARNKULLEN 

Långetorp, 446 96 Hålanda 
Telefon 0520-668365 

info@barnkullen.se  I  www.barnkullen.se 

OK EKONOMISK 
FÖRENINGS 
REGIONSTÄMMA 
I MÖLNDAL 

PROGRAM
18:00 Mingel och förtäring
18:30 Stämma 

Föredrag
20:30 Utdelning stämmo- 

present och avslut

ALLA MEDLEMMAR 
ÄR VÄLKOMNA!

DATUM: 6 MAJ
LOKAL: FOLKETS HUS 
ADRESS: GÖTEBORGSVÄGEN 19
Missa inte föredraget på temat 
Trafiksäkerhet och miljö!

Mer information
på ok.se

FÖREDRAGSHÅLLARE

Cecilia Friis
NTF

KVÄLLENS MODERATOR

Gunnar
Nilsson
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ETT RIKTIGT 
ARBETE
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BIDRAGSJOBB?

www.ale.nu

1 maj kl 10-14
Ale Torg

Kom och 
prata med oss!

Välkomna! Mikael Berglund
Kommunstyrelsens ordförande
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ALAFORS. Hur ska Ale 
Els elhandelsbolag 
marknadsföra sig i 
framtiden?

Många av svaren går 
säkerligen att fi nna i 
det prisbelönta exa-
mensarbetet ”Ale El – 
går mot strömmen”.

Johanna Blanks-
värd, Frida Bjerkhede, 
Torbjörn Rode, Magnus 
Karlberg och Niclas 
Gustafsson från IHM 
har fått diplom och 20 
000 kronor i stipen-
dium för sitt mästerligt 
utförda arbete.

Stefan Brandt och Malin 
Flysjö, vd respektive mark-
nadschef på Ale El, har båda 
ett förflutet på IHM och 
därför kändes det naturligt 
för dem att vända sig dit då 
de ville få in nya friska idéer 
till den framtida marknads-
föringen.

– Det är lätt att man blir 
hemmablind och navelskå-
dare till slut. Vi visste att 
IHM jobbar i team vilket 
är en enorm tillgång. Det 

är många som uttrycker 
sina åsikter innan det blir 
en enhetlig och samman-
fattande text, säger Malin 
Flysjö.

Kvintetten av studenter 
som producerat examensar-
betet har haft olika inrikt-
ningar i sin utbildning, men 
det är marknadsföring sna-
rare än ekonomi som legat 
till grund för projektet.

Inga förkunskaper
– Ale El hade skickat in ett 
förslag och vi åkte ut för att 
träffa företagsledningen. Vi 
var lite tveksamma inled-
ningsvis, ingen av oss hade 
någon direkt kännedom om 
elbranschen. Det kändes inte 
heller så spännande på för-
hand, säger Frida Bjerkhede.

– Den bilden förändrades 
radikalt efter det möte som vi 
hade med Stefan och Malin. 
De tog sig verkligen tid, indi-
kerade hur viktigt de tyckte 
att projektet var och att de 
skulle vara tillgängliga under 
hela processen.

Arbetet startades upp 
förra våren och pågick sedan 
året ut. En hel del intressanta 

slutsatser står att läsa i rap-
porten.

– Okunskapen om hur 
elmarknaden fungerar är 
stor. Långt ifrån alla känner 
till skillnaden mellan nät-
delen och själva elhandeln, 
säger Frida Bjerkhede.

Ale El har på förhållande-
vis kort tid lyckats få relativt 
många av sina nätkunder 
att också teckna avtal med 
elhandelsbolaget. Nu står 
företaget inför nästa utma-
ning, att få ytterligare kunder 
i närområdet att välja Ale El.

Nöjdast kunder
– Ale El har Västsveriges nöj-
daste elkunder enligt Svenskt 
kvalitetsindex. Det gäller att 
övertyga marknaden om det. 
Vi anser att Ale Els strategi 
att inte husera på betalda 
jämförelsesajter är helt rätt. 
Vi upplever att informatio-
nen på dessa sajter kan vara 
vilseledande för okunniga 
konsumenter. Ale El ska 
fortsätta att vara det schys-
sta elhandelsbolaget, säger 
Johanna Blanksvärd.

– De som är kunder hos 
Ale El ska kunna slappna av. 

2015 införs en lagföränd-
ring som projektgruppen 
tror blir en fördel för Ale El.

– Då ska elhandelsbola-
get svara på alla frågor, även 
sådant som rör nätet. Då är 
det viktigt att kunskapen 
finns på nära håll. Det blir 
en utmaning för Ale El att 
visa på fördelarna med ett 
lokalt elhandelsbolag. Det 
gäller att fylla ordet lokalt, 
så att det får ett värde, säger 
Johanna Blanksvärd.

– Man måste också jobba 
på att nå ut till den yngre 
generationen varför Face-

book och andra sociala 
medier kommer att spela 
en viktig roll i marknadsfö-
ringen.

Johanna Blanksvärd och 
Frida Bjerkhede anser också 
att Ale El ska lyfta fram sin 
kundservice. Malin Flysjö 
håller med om det.

– Absolut! Vi har fått flera 
bevis på att vi har en fantas-
tiskt bra kundservice. Ett led 
i att ytterligare förbättra ser-
vicen för våra kunder är att 
vi inte längre har stängt för 
lunch, säger Flysjö.

Hur ska ni använda ”Ale 

El – går mot strömmen” 
och förhindra att det blir 
en så kallad hyllvärmare?

– Vi använder den dag-
ligen när vi jobbar med vår 
affärsplan och tar del av de 
rekommendationer som står 
skrivna. Vi jobbar fokuserat 
för att få ännu fler att upp-
täcka fördelarna med Ale El, 
avslutar Malin Flysjö.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Malin Flysjö, marknadschef på Ale El är inte ensam om att hylla det examensarbete som 
Johanna Blanksvärd och Frida Bjerkhede, tillsammans med tre studiekamrater på IHM, har 
gjort. ”Ale El – går mot strömmen” ska utgöra ett verktyg för Ale El i dess framtida mark-
nadsföring.

– Så ska Ale El nå ännu fl er

Prisat examensarbete 
tillför friska idéer

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

hälsovård för företag:
Hälsoundersökningar

Utbildning

Adina Hälsan vårdcentral 
och Företagstjänster i Nol
 Intresserad av företagstjänster kontakta

 Karin Svensson 031-383 04 04
– det nya namnet på den offentliga primärvården

Att bli gravid är både lycka och förvirring på samma gång. Då är det  
bra att ha någon i närheten som vet allt om hur det är att vänta barn.  
Vi finns på hundratals platser runt om i Västra Götaland och du hittar  
din mottagning på narhalsan.se
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Vi anser att Ale Els strategi 
att inte husera på betalda 
jämförelsesajter är helt rätt. 
Vi upplever att informatio-
nen på dessa sajter kan vara 
vilseledande för okunniga 
konsumenter. Ale El ska 
fortsätta att vara det schys-
sta elhandelsbolaget, säger 
Johanna Blanksvärd.

– De som är kunder hos 
Ale El ska kunna slappna av. 

2015 införs en lagföränd-
ring som projektgruppen 
tror blir en fördel för Ale El.

– Då ska elhandelsbola-
get svara på alla frågor, även 
sådant som rör nätet. Då är 
det viktigt att kunskapen 
finns på nära håll. Det blir 
en utmaning för Ale El att 
visa på fördelarna med ett 
lokalt elhandelsbolag. Det 
gäller att fylla ordet lokalt, 
så att det får ett värde, säger 
Johanna Blanksvärd.

– Man måste också jobba 
på att nå ut till den yngre 
generationen varför Face-

book och andra sociala 
medier kommer att spela 
en viktig roll i marknadsfö-
ringen.

Johanna Blanksvärd och 
Frida Bjerkhede anser också 
att Ale El ska lyfta fram sin 
kundservice. Malin Flysjö 
håller med om det.

– Absolut! Vi har fått flera 
bevis på att vi har en fantas-
tiskt bra kundservice. Ett led 
i att ytterligare förbättra ser-
vicen för våra kunder är att 
vi inte längre har stängt för 
lunch, säger Flysjö.

Hur ska ni använda ”Ale 

El – går mot strömmen” 
och förhindra att det blir 
en så kallad hyllvärmare?

– Vi använder den dag-
ligen när vi jobbar med vår 
affärsplan och tar del av de 
rekommendationer som står 
skrivna. Vi jobbar fokuserat 
för att få ännu fler att upp-
täcka fördelarna med Ale El, 
avslutar Malin Flysjö.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Malin Flysjö, marknadschef på Ale El är inte ensam om att hylla det examensarbete som 
Johanna Blanksvärd och Frida Bjerkhede, tillsammans med tre studiekamrater på IHM, har 
gjort. ”Ale El – går mot strömmen” ska utgöra ett verktyg för Ale El i dess framtida mark-
nadsföring.

– Så ska Ale El nå ännu fl er

Prisat examensarbete 
tillför friska idéer

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

hälsovård för företag:
Hälsoundersökningar

Utbildning

Adina Hälsan vårdcentral 
och Företagstjänster i Nol
 Intresserad av företagstjänster kontakta

 Karin Svensson 031-383 04 04
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Välkommen till oss så berättar vi mer!

Folktandvården Bohus
Tel: 010-441 95 15

Folktandvården Lilla Edet
Tel: 0520-48 88 30

Folktandvården Nödinge
Tel: 0303-977 30

Folktandvården Älvängen
Tel: 0303-74 33 00
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549:-

ERBJUDANDE

Gäller 2/5-14/6 2013

NÖDINGE. Vad händer med 
min kropp om jag dricker 
alkohol under en tävlings- 
eller träningsperiod?

Det är en av frågorna 
som kommer att disku-
teras under en föreläs-
ning för Ales föreningar i 
Bohushallen den 7 maj.

Det är viktigt att diskutera kring 

alkohol och andra droger inom 
föreningarna. Därför tog vi ini-
tiativet till att bjuda in inspire-
rande föreläsare och det är öppet 
för alla inom föreningslivet i Ale, 
säger Klas Arvidsson, enhets-
chef på Ale fritid. 

Föreläsningen hålls av två 
representanter från Sportfront: 
Lennart Johansson, socio-
nom och utbildningskonsulent 

inom narkotika- och 
alkoholområdet och 
Marie Clasgård, 
pedagog med lång 
erfarenhet av före-
byggande arbete i 
skolan och idrotten. 

Måste anmäla
Arrangemanget är 
ett samarbete mellan 
Ale fritid, Vakna och 
idrottens eget riksför-
bund SISU Idrottsut-
bildarna.

F ö r e l ä s n i n g e n , 
som inriktar sig mot 
alkohol och andra 
droger, hålls tisdagen 
den 7 maj i Bohushal-
len och senast den 29 
april vill Ale fritid ha 
in anmälan. 

Tanken är att vi 
återkommande varje 

vår och höst ska ha någon form 
av utbildning eller föreläsning för 
föreningslivet och vi tar tacksamt 

emot tips och önskemål från för-
eningarna, säger Klas Arvidsson.

JOHANNA ROOS

– Alkohol- och drogföreläsning 
för Ales föreningar

Alkohol- och drogföreläsning på gång. Tisdagen den 7 maj håller 
Sportfront en föreläsning i Bohushallen för föreningslivet i Ale. Klas 
Arvidsson, enhetschef på Ale fritid hoppas att det kan bli ett åter-
kommande inslag.

SKYDDA DIG MOT
SOLENS STRÅLAR

20% RABATT
på våra solskydd

tom 130519

Tel: 0303-404500

Välkommen till DocMorris 
Apotek i Bohus!

Kloka ord på vägen
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Ska det vara så?

NOL. Punkthusen i Nol 
har stora underhålls-
behov, bland annat 
behöver avloppsstam-
mar och värmesystem 
bytas ut.

 På ortsmötet berät-
tade Alebyggens vd 
Lars-Ove Hellman att 
det även fi nns planer 
på nybygge i området.

De äldsta hyreshusen vid 
Mossvägen och Folkets Hus-
vägen har 45 år på nacken 
och behovet av omfattande 
renoveringar blir allt större. 
Det var en konkret och 
informativ Lars-Ove Hell-
man som på torsdagens orts-
utvecklingsmöte berättade 
om Alebyggens planer. 

– Den största tekniska 
åtgärden, vid sidan av 
avloppsstammar, är att byta 
ut värmesystemen som idag 
är så kallade ettrörssystem. 
Ventilationen behöver för-
bättras och även fasadskivor-
nas infästningar börjar ge sig.

I samband med reno-
veringarna finns det från 
Alebyggens sida även fun-
deringar på att höja de 15 
hyreshusen med en våning, 
vilket skulle innebära 65 nya 
lägenheter. Dessutom har 
man börjat titta på att even-
tuellt bygga ett eller två nya 
hus i området, men det ligger 

fortfarande på planeringssta-
diet. Totalt kan det bli fråga 
om cirka 100 nya bostäder 
i Nol, något som går i linje 
med Ale kommuns vision om 
att öka invånarantalet. 

– När Ale blir attrakti-
vare tittar vi på möjligheten 
att förtäta och fördelen är 
att all infrastruktur redan 
finns. Det gäller att hålla 
nere kostnaderna från grun-
den. Vill vi få ungdomar att 
bo kvar i kommunen gäller 
det att bygga nytt för att fri-
göra äldre lägenheter till den 
yngre generationen. Detalj-
planändring pågår och jag 
kan tänka mig att ett samråd 
skulle kunna ske om ett år. 
Mycket utredningar ska 
göras först och internt har vi 
ännu inte satt ner foten. 

Givande vandring
Isabell Korn (M), ordfö-
rande i Kultur- och fritids-
nämnden, berättade kort om 
planerna på att anlägga en 
niomannaplan med konst-
gräs vid Nols IK. Informa-
tionen var mycket knapp-
händig och representanter 
från idrottsklubben uttryckte 
sin besvikelse över att det 
inte planeras för en elvaman-
naplan. 

Därefter lämnades ordet 

över till Lotti Klug, brotts- 
och säkerhetshandläggare, 
som redogjorde för den 
senaste trygghetsvandringen 
som gjordes i Nol i början av 
november förra året. 

Vandringen, som hålls på 
alla orter en gång om året, 
går ut på att uppmärksamma 
saker som kan förbättras. 
Med fanns även samhälls- 
och folkhälsoplanerare, 
parkchef, verksamhetsut-
vecklare och polis, samt ett 
tjugotal engagerade ortsbor.

Trygghetsvandr ingen 
ledde bland annat till att 
gråa betonggrisar på vägarna 
målades vita och fick reflexer, 
nedfallna och lutande träd 
togs bort, trasiga gatlampor 
rapporterades till Ale El, 
man uppmärksammade en 
cykelbana som tog slut mitt 
i en väg och övriga områden 
med risk för fara rapportera-
des till respektive instans. 

Flera ortsbor tog upp pro-
blem med höga hastigheter 
på Alevägen och åsikterna 
vidarebefordrades till Tra-
fikverket för översyn. 

En mötesdeltagare fram-
förde en synpunkt om att 
Nolskolans gymnastiksal är 
för liten och Kommunsty-
relsens ordförande Mikael 
Berglund (M) menade att 

en översyn av alla skolorna 
är angelägen och kommer att 
göras.

Störande kajor
Ett problem som tagits upp, 
inte bara på Nols ortsmöte, 
är de stora flockarna med 
kajor som håller till på olika 
ställen runt om i kommunen. 

– De låter högt och skrä-
par ner, menade ortsborna, 
som undrade om någon form 
av skyddsjakt på kajor är 
möjlig.

Bodil Ljungkvist, miljö-

inspektör på Ale kommun, 
menar att problemet är svårt 
att komma åt.

– Möjligheten att bedriva 
skyddsjakt finns, men det 
är inte särskilt effektivt och 
inte lämpligt i tätbebyggt 
område. Överhuvudtaget 
ger inte skyddsjakt på fåglar 
någon större effekt. Skjuter 
du en så flyger alla andra 
iväg, men kommer fortfa-

rande tillbaka. Problemet 
med stora mängder kajor är 
inte specifikt för Ale utan 
finns överallt. Det man kan 
göra är att se till att inte ha 
sopor och annat som lockar 
framme och försvåra för dem 
att bygga bo i trädgården. 

– Punkthusen i fokus på ortsmötet i Nol

Alebyggen planerar renoveringar

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Punkthusen i Nol är i behov av underhåll, samtidigt som Alebyggen har funderingar på att 
bygga ett eller två nya hyreshus i området. 

Alebyggens vd Lars-Ove 
Hellman var konkret och 
informativ på torsdagens 
ortsmöte.

Lotti Klug, brotts- och 
säkerhetshandläggare berät-
tade om den senaste trygg-
hetsvandringen i Nol. 

Månd-torsd 09-18 • Fredag 09-16 • Lunchstängt 12-13
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VEDUM är på plats och hjälper er att rita upp 
ert badrum. Boka tid eller kom på drop-in!

BRICMATE pratar kakel & klinkers

PASSA PÅ! Bra erbjudande på Vedums 
badsortiment och kakel & klinkers från 
Bricmate hela torsdagen.

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



SKEPPLANDA. Vårens 
mest välbesökta orts-
möte noteras sannolikt 
i Skepplanda.

Nästan 100 ortsbor 
trängde sig in i byg-
degården och det var 
högt i tak.

Om Västtrafi k, 
biblioteket, simhallen, 
gatubelysningen, den 
framtida byggnationen 
och inte minst vårdcen-
tralen fi nns bestämda 
åsikter.

Sven Rydén, ordförande 
för ortsutvecklingsmötet i 
Skepplanda, kunde i vanlig 
ordning presentera en diger 
dagordning. Först ut var 
Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Isabell Korn 
(M), som berättade om 
bättre tillgänglighet på bib-
lioteken.

– Vår satsning "Meröppna 
bibliotek" testas i Skepp-
landa och Surte. Med hjälp 
av ert lånekort och en pinkod 
som ni får på biblioteket 

kan ni komma och gå som 
ni vill även på obemannade 
tider. Målet är att ha samma 
tillgänglighet som kring-
liggande verksamheter, i 
Skepplandas fall som Tempo, 
sa Isabell Korn.

Idén är hämtad från Dan-
mark där det finns ett 100-tal 
bibliotek med samma system.

– Det har slagit väldigt väl 
ut och biblioteket har blivit 
en angelägenhet för hela 
samhället. Utlåningen har 
ökat med 30%.

Otillåten parkering
Den otillåtna parkeringen 
som har uppstått vid sim-
hallen efter att de tidigare 
barackerna har rivits är ett 
problem, då detta har skapat 
ökad trafik på Odalvägen.

– Det har tagits ett beslut 
om att stänga denna "parke-
ringsplats". En konsult ska 
hitta en lösning på Odal-
vägens trafikproblem. Det 
finns tillräckligt med p-plat-
ser på Albotorget, bekräftade 
Samhällsbyggnadsnämndens 

ordförande Jan A Pressfeldt 
(AD).

Han visade också bilder 
på planerad byggnation i 
Skepplanda. På Prästängen 
är 32 bosstadsrätter plane-
rade med betoning på trygg-
hetsboende.

– Även på gärdet mittemot 
Forsvallen har markägaren 
visat intresse för bebyg-
gelse, vilket återigen för upp 
genomfartsleden i Skepp-
landa på dagordningen. Den 
skulle vi behöva dra längre 
bort och det är en fråga som 
kommunen måste få med 
regionen på, då detta kräver 
extern finansiering, sa Press-
feldt.

Enighet
Svenska Kraftnäts planer 
på en ny kraftledningsgata 
genom bland annat Ale 
kommun riskerar att påverka 
många boende. Båda kom-
munalråden Mikael Berg-
lund (M) och Paula Örn (S) 
fanns på plats i bygdegården.

– Vi är helt eniga i den 
här frågan. Tillsammans 
med Lerum och Lilla Edets 
kommun som också berörs 
säger vi samma sak. Gräv 
ner eller uppgardera de 
befintliga kraftledningarna, 
menade Berglund och Örn 
förtydligade:

– Även Länsstyrelsen är 
kritisk till förslaget och det 
är ofta mycket effektivare 

när staten skäller på varandra 
internt än när kommunen 
skäller på staten. Så vi är vid 
gott mod ska ni veta.

Mikael Olsson, trafikchef 
på Västtrafik och en gång 
ordförande för Skepplanda 
BTK, berättade om den nya 
kollektivtrafiken i Ale.

– Att vi får kritik får vi leva 
med. Västtrafik är ett företag 
som berör väldigt många, så 
det är inte konstigt att någon 
ibland blir missnöjd. Att 
trimma in ett nytt busslinje-
nät som vi gör just nu i Ale är 
tar tid, menade Olsson.

För det stora flertalet 
har kollektivtrafiken blivit 
ett lyft i Skepplanda sedan 
matarbussarna började gå till 
pendeln i Älvängen. Proble-

met som är dock att resan till 
vårdcentralen kan ta mer än 
en timme.

– Jag tar med mig den 
frågan. Det låter ju inte rik-
tigt bra, men vi får glädjas åt 
att vårdcentralen snart ska 
flytta. Då kommer det bara ta 
fem minuter, svarade Olsson.

Vårdcentralen i Skepp-
landa dök upp som sista 
punkt och verksamhetschef 
Eva Herlenius gav en rap-
port.

– Vi fortsätter att ha Skepp-
landa vårdcentral beman-
nad med läkare måndag och 
tisdag. Övriga dagar är det 
distriktssköterska på plats. 
Öppettiderna har anpassats 
efter det underlag vi har för 
tillfället. Självklart kan det 

bli förbättringar om fler 
listar sig. I oktober öppnar vi 
i nya lokaler på Handelsplats 
Älvängen, dit det förhopp-
ningsvis blir lättare att ta sig.

Det fanns gott om kritiska 
röster rörande vårdcentra-
lens bemanning i Skepp-
landa, men Gunilla Wallen-
gren, orförande i Ale DHR, 
angav en annan ton.

– Jag tycker vi ska vara 
tacksamma för att den finns 
kvar och för det arbete som 
Eva lägger ner för att trots 
allt utveckla verksamheten.
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20% på allt!
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ÖPPETTIDER:
Måndag – Fredag kl 10.00-18.00 
Lördag kl 10.00-15.00 

TEL 031-86 89 60

Kakel, klinker, tillbehör och badrumsmöbler från
Svedbergs, Aspen bad och Badplatsen.

GÄLLER PÅ ORD. PRIS

Vårkampanj i vår butik 22 april - 4 maj.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Jan A Pressfeldt (AD) visade fl era attraktiva rit-
ningar på bostadsprogram som är på gång i Skepplanda.

Dålig fart på klimatarbetet i Ale
Den moderatledda 

ledningen vägrar 
arbeta med klimat- 

och energifrågor. Den 
moderatledda ledningen 
motarbetar alla förslag som 
förs fram. 

Ale har mål för hur 
mycket våra klimatutsläpp 
ska minska. Miljöpartiet 
avsatte tillsammans med 
Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet 500.000:- till 
klimatarbete under 2012. 
Endast 70.000:- användes. 
Den moderatledda led-
ningen är uppenbarligen 
totalt ointresserad av kom-

munens ansvar att jobba 
med klimatfrågor. Det visar 
flera beslut de senaste måna-
derna. 

Målet i Ales Energi- och 
klimatplan är att minska våra 
utsläpp av växthusgaser med 
40 % fram till år 2020. Förra 
året gjordes i princip inget 
för att minska utsläppen. I 
en handlingsplan för 2013 
handlar endast tre av nitton 
åtgärder om att minska våra 
utsläpp. Detta är långt ifrån 
Alliansens fagra löften men 
kanske inte så konstigt efter-
som man valt att samarbeta 
med Aledemokraterna som 

offentligt till och med förne-
kar vår klimatpåverkan.

Moderaterna, Aledemo-
kraterna, Centerpartiet, 
Folkpartiet och Kristde-
mokraterna röstade nej till 
Miljöpartiets förslag om 
att öka klimatarbetet under 
2013 . Socialdemokraterna 
och Vänsterpartiet stödde 
Miljöpartiets förslag. 

I Ale släpps drygt 140 000 
ton växthusgaser ut per år. 
Utsläppen kommer främst 
från industrin och trafiken. 
Målet för klimatarbetet i 
Västra Götalandsregionen är 
att samtidigt minska klimat-

påverkan och skapa hållbar 
tillväxt och nya jobb: 2030 
är den västsvenska ekono-
min inte längre beroende av 
fossil energi och medbor-
garna och näringslivet har 
en trygg och långsiktigt håll-
bar energiförsörjning.  Det 
här verkar den moderatledda 
ledningen i Ale vara helt 
ointresserad av. 

Peter Rosengren (MP)
Johnny Sundling (V)

Paula Örn (S)

I BYGDEGÅRDEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Det våras för bostäder i Skepplanda
– Fullsatt på ortsmötet i bygdegården

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

Fredagsfika 
med sossarna!

Träffa kommunalråd 
och riksdagsledamot 
på Bäckstrands Café i 
Bohus centrum.

Säg vad du tycker  
om (S) politik. Alla 
frågor och funderingar  
är varmt välkomna!
 
Fredag 26 april kl 14-16.  
Vi bjuder på fika!
 

P.S Kan du inte nu på 
fredag kommer vi finnas 
på ett café i Ale en fredag 
i månaden fram till  
valet. D.S

Paula Örn Christina 
Oscarsson
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HÅLANDA. Belysningen 
utmed Hålandavägen 
kommer att försvinna.

De befi ntliga stol-
parna är utdömda.

– Det skulle kosta 
kommunen 15 miljoner 
kronor och de pengarna 
har vi inte. Det handlar 
om att prioritera och 
för oss var det inget 
svårt val, förklarade 
samhällsbyggnads-
nämndens ordförande 
Jan A Pressfeldt 
(AD) när han gästade 
ortsutvecklingsmötet i 
Hålanda bygdegård.

Ett 40-tal personer kom till 
onsdagskvällens ortsutveck-
lingsmöte i Hålanda.

– Det är kul att se så många 
intresserade ortsbor och det 
känns som att vi blir fler och 
fler för varje gång, konstate-
rade ordförande Boel Hol-
gersson (C) när hon hälsade 
välkommen.

Eva Herlenius, verk-
samhetschef på Älvängen/
Skepplanda vårdcentral, var 
först ut av de inbjudna före-
dragshållarna. 

– Jag vill berätta för er att 
vi har fått ett nytt namn. Från 
och med i måndags heter vi 
Närhälsan. Till hösten flyt-
tar Närhälsan Älvängen till 
nya lokaler, vilket ni säkert 
redan känner till. Vi kommer 

att ta plats i Handelsplats 
Älvängen.

Hur påverkar det Skepp-
landa vårdcentral, undrade 
en av åhörarna?

– Vi har ett hyresavtal för 
lokalerna i Skepplanda som 
omförhandlas vart tredje år. 
Vi har två år kvar på gällande 
kontrakt.

Eva Herlenius beskrev 
problematiken med att 
kunna behålla fasta läkare på 
en numera konkurrensutsatt 
marknad.

– Självklart är det mitt 
mål, men det är inte lätt. 
Läkarna är en betydligt mer 
rörlig yrkeskår nu än vad som 
var fallet tidigare.

Mötesdeltagarna hyllade 

införandet av drop in-tider i 
Älvängen och Eva Herlenius 
förklarade att den servicen 
också kommer att utvecklas i 
framtiden.

Jan A Pressfeldt tog, som 
han uttryckte det själv, tjuren 
vid hornen direkt. Hålan-
davägen kommer att släckas 
ner då befintliga stolpar ska 
plockas bort.

– Det är en statlig väg och 
det finns en utredning som 
säger att belysningsstolparna 
är utdömda. Belysningen är 
en kvarleva från Skepplanda 
kommun 1973. Det fanns 
pengar kvar i kassan och då 
byggdes Skepplanda simhall 
och belysning på Hålandavä-
gen sattes upp. Nu har vi nått 

vägs ände, sade Pressfeldt.
– Helt nattsvart blir 

det emellertid inte. Nya, 
moderna och godkända stol-
par kommer att sättas upp 
där det behövs, det vill säga 
vid utfarter, busshållplatser 
och där gång- och cykelba-
nor möter trafik. Att belysa 
åkermark är däremot inget vi 
prioriterar.

Huruvida det kommer att 
bli en gång- och cykelväg 
från Skepplanda till Hålanda 
återstår att se.

– Det finns med i över-
siktsplanen och det sker en 
ständig dialog med Tra-
fikverket. Det gäller att vi tar 
höjd i vår investeringsbud-
get, så att vi kan gå in som 
medfinansiär när tillfälle 

uppstår, sade kommunalrå-
det Mikael Berglund (M) 
som fanns i publiken.

Vidare redogjorde Jan A 
Pressfeldt för de nya rikt-
linjerna för byggnation på 
landsbygden.

Efter kaffepausen fick 
Patrik Rhodén från företa-
get Quadracom tillfälle att 
presentera ett erbjudande till 
Hålandaborna om fibernät.

– Telestationerna kommer 
på sikt att försvinna, det vågar 
jag säga. Tanken är att vi ska 
samförlägga nedgrävningen 
av fiberkabel med Vattenfall. 
För att projektet ska starta 
behöver vi 150 avtal och 
tiden är knapp. Innan april 
månads slut behöver ni ha 
skickat in er ansökan, sade 

Patrik Rhodén.
En delegation från Barn-

kullens förskola avrundade 
mötet. Den dagliga verk-
samheten presenterades 
och samtidigt flaggade man 
för att ett antal lediga plat-
ser kommer att uppstå till 
hösten.

– Hjälp oss att sprida bud-
skapet, så att vi kan hålla 
förskolan i Hålanda levande 
även i framtiden, avslutade 
Susanne Nilvall, ordfö-
rande i föräldrakooperativet.

I HÅLANDA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Jan A Pressfeldt 
(AD) hamnade i blickfånget på onsdagskvällens ortsutveck-
lingsmöte i Hålanda.

En delegation från Barnkullens förskola uppmanade församlingen att sprida budskapet om 
att det fi nns lediga platser i verksamheten till hösten. 

– Men ortsmötet i Hålanda var inte utan ljuspunkter

Pressfeldt släckte hoppet om fortsatt belysning

STOR ”VÅR” UTFÖRSÄLJNING
BILLIGAST I VÄST?
Dekorsten marmorkross
& svart/vit sjösten

20kg

Gäller tom 31/5 mot uppvisande av kupong. Max 1 köp/kund

VECKA 17&18  

VECKA 19    

VECKA 20   
Rabatt gäller ej sten & granit
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– inte bara ett besök – en upplevelse.
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SKEPPLANDA. Vårens 
mest välbesökta orts-
möte noteras sannolikt 
i Skepplanda.

Nästan 100 ortsbor 
trängde sig in i byg-
degården och det var 
högt i tak.

Om Västtrafi k, 
biblioteket, simhallen, 
gatubelysningen, den 
framtida byggnationen 
och inte minst vårdcen-
tralen fi nns bestämda 
åsikter.

Sven Rydén, ordförande 
för ortsutvecklingsmötet i 
Skepplanda, kunde i vanlig 
ordning presentera en diger 
dagordning. Först ut var 
Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Isabell Korn 
(M), som berättade om 
bättre tillgänglighet på bib-
lioteken.

– Vår satsning "Meröppna 
bibliotek" testas i Skepp-
landa och Surte. Med hjälp 
av ert lånekort och en pinkod 
som ni får på biblioteket 

kan ni komma och gå som 
ni vill även på obemannade 
tider. Målet är att ha samma 
tillgänglighet som kring-
liggande verksamheter, i 
Skepplandas fall som Tempo, 
sa Isabell Korn.

Idén är hämtad från Dan-
mark där det finns ett 100-tal 
bibliotek med samma system.

– Det har slagit väldigt väl 
ut och biblioteket har blivit 
en angelägenhet för hela 
samhället. Utlåningen har 
ökat med 30%.

Otillåten parkering
Den otillåtna parkeringen 
som har uppstått vid sim-
hallen efter att de tidigare 
barackerna har rivits är ett 
problem, då detta har skapat 
ökad trafik på Odalvägen.

– Det har tagits ett beslut 
om att stänga denna "parke-
ringsplats". En konsult ska 
hitta en lösning på Odal-
vägens trafikproblem. Det 
finns tillräckligt med p-plat-
ser på Albotorget, bekräftade 
Samhällsbyggnadsnämndens 

ordförande Jan A Pressfeldt 
(AD).

Han visade också bilder 
på planerad byggnation i 
Skepplanda. På Prästängen 
är 32 bosstadsrätter plane-
rade med betoning på trygg-
hetsboende.

– Även på gärdet mittemot 
Forsvallen har markägaren 
visat intresse för bebyg-
gelse, vilket återigen för upp 
genomfartsleden i Skepp-
landa på dagordningen. Den 
skulle vi behöva dra längre 
bort och det är en fråga som 
kommunen måste få med 
regionen på, då detta kräver 
extern finansiering, sa Press-
feldt.

Enighet
Svenska Kraftnäts planer 
på en ny kraftledningsgata 
genom bland annat Ale 
kommun riskerar att påverka 
många boende. Båda kom-
munalråden Mikael Berg-
lund (M) och Paula Örn (S) 
fanns på plats i bygdegården.

– Vi är helt eniga i den 
här frågan. Tillsammans 
med Lerum och Lilla Edets 
kommun som också berörs 
säger vi samma sak. Gräv 
ner eller uppgardera de 
befintliga kraftledningarna, 
menade Berglund och Örn 
förtydligade:

– Även Länsstyrelsen är 
kritisk till förslaget och det 
är ofta mycket effektivare 

när staten skäller på varandra 
internt än när kommunen 
skäller på staten. Så vi är vid 
gott mod ska ni veta.

Mikael Olsson, trafikchef 
på Västtrafik och en gång 
ordförande för Skepplanda 
BTK, berättade om den nya 
kollektivtrafiken i Ale.

– Att vi får kritik får vi leva 
med. Västtrafik är ett företag 
som berör väldigt många, så 
det är inte konstigt att någon 
ibland blir missnöjd. Att 
trimma in ett nytt busslinje-
nät som vi gör just nu i Ale är 
tar tid, menade Olsson.

För det stora flertalet 
har kollektivtrafiken blivit 
ett lyft i Skepplanda sedan 
matarbussarna började gå till 
pendeln i Älvängen. Proble-

met som är dock att resan till 
vårdcentralen kan ta mer än 
en timme.

– Jag tar med mig den 
frågan. Det låter ju inte rik-
tigt bra, men vi får glädjas åt 
att vårdcentralen snart ska 
flytta. Då kommer det bara ta 
fem minuter, svarade Olsson.

Vårdcentralen i Skepp-
landa dök upp som sista 
punkt och verksamhetschef 
Eva Herlenius gav en rap-
port.

– Vi fortsätter att ha Skepp-
landa vårdcentral beman-
nad med läkare måndag och 
tisdag. Övriga dagar är det 
distriktssköterska på plats. 
Öppettiderna har anpassats 
efter det underlag vi har för 
tillfället. Självklart kan det 

bli förbättringar om fler 
listar sig. I oktober öppnar vi 
i nya lokaler på Handelsplats 
Älvängen, dit det förhopp-
ningsvis blir lättare att ta sig.

Det fanns gott om kritiska 
röster rörande vårdcentra-
lens bemanning i Skepp-
landa, men Gunilla Wallen-
gren, orförande i Ale DHR, 
angav en annan ton.

– Jag tycker vi ska vara 
tacksamma för att den finns 
kvar och för det arbete som 
Eva lägger ner för att trots 
allt utveckla verksamheten.
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20% på allt!

MÖLNDAL – EKLANDA  |  WWW.KONRADSSONS.COM/GBG

ÖPPETTIDER:
Måndag – Fredag kl 10.00-18.00 
Lördag kl 10.00-15.00 

TEL 031-86 89 60

Kakel, klinker, tillbehör och badrumsmöbler från
Svedbergs, Aspen bad och Badplatsen.

GÄLLER PÅ ORD. PRIS

Vårkampanj i vår butik 22 april - 4 maj.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Jan A Pressfeldt (AD) visade fl era attraktiva rit-
ningar på bostadsprogram som är på gång i Skepplanda.

Dålig fart på klimatarbetet i Ale
Den moderatledda 

ledningen vägrar 
arbeta med klimat- 

och energifrågor. Den 
moderatledda ledningen 
motarbetar alla förslag som 
förs fram. 

Ale har mål för hur 
mycket våra klimatutsläpp 
ska minska. Miljöpartiet 
avsatte tillsammans med 
Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet 500.000:- till 
klimatarbete under 2012. 
Endast 70.000:- användes. 
Den moderatledda led-
ningen är uppenbarligen 
totalt ointresserad av kom-

munens ansvar att jobba 
med klimatfrågor. Det visar 
flera beslut de senaste måna-
derna. 

Målet i Ales Energi- och 
klimatplan är att minska våra 
utsläpp av växthusgaser med 
40 % fram till år 2020. Förra 
året gjordes i princip inget 
för att minska utsläppen. I 
en handlingsplan för 2013 
handlar endast tre av nitton 
åtgärder om att minska våra 
utsläpp. Detta är långt ifrån 
Alliansens fagra löften men 
kanske inte så konstigt efter-
som man valt att samarbeta 
med Aledemokraterna som 

offentligt till och med förne-
kar vår klimatpåverkan.

Moderaterna, Aledemo-
kraterna, Centerpartiet, 
Folkpartiet och Kristde-
mokraterna röstade nej till 
Miljöpartiets förslag om 
att öka klimatarbetet under 
2013 . Socialdemokraterna 
och Vänsterpartiet stödde 
Miljöpartiets förslag. 

I Ale släpps drygt 140 000 
ton växthusgaser ut per år. 
Utsläppen kommer främst 
från industrin och trafiken. 
Målet för klimatarbetet i 
Västra Götalandsregionen är 
att samtidigt minska klimat-

påverkan och skapa hållbar 
tillväxt och nya jobb: 2030 
är den västsvenska ekono-
min inte längre beroende av 
fossil energi och medbor-
garna och näringslivet har 
en trygg och långsiktigt håll-
bar energiförsörjning.  Det 
här verkar den moderatledda 
ledningen i Ale vara helt 
ointresserad av. 

Peter Rosengren (MP)
Johnny Sundling (V)

Paula Örn (S)

I BYGDEGÅRDEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Det våras för bostäder i Skepplanda
– Fullsatt på ortsmötet i bygdegården

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

Fredagsfika 
med sossarna!

Träffa kommunalråd 
och riksdagsledamot 
på Bäckstrands Café i 
Bohus centrum.

Säg vad du tycker  
om (S) politik. Alla 
frågor och funderingar  
är varmt välkomna!
 
Fredag 26 april kl 14-16.  
Vi bjuder på fika!
 

P.S Kan du inte nu på 
fredag kommer vi finnas 
på ett café i Ale en fredag 
i månaden fram till  
valet. D.S

Paula Örn Christina 
Oscarsson
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HÅLANDA. Belysningen 
utmed Hålandavägen 
kommer att försvinna.

De befi ntliga stol-
parna är utdömda.

– Det skulle kosta 
kommunen 15 miljoner 
kronor och de pengarna 
har vi inte. Det handlar 
om att prioritera och 
för oss var det inget 
svårt val, förklarade 
samhällsbyggnads-
nämndens ordförande 
Jan A Pressfeldt 
(AD) när han gästade 
ortsutvecklingsmötet i 
Hålanda bygdegård.

Ett 40-tal personer kom till 
onsdagskvällens ortsutveck-
lingsmöte i Hålanda.

– Det är kul att se så många 
intresserade ortsbor och det 
känns som att vi blir fler och 
fler för varje gång, konstate-
rade ordförande Boel Hol-
gersson (C) när hon hälsade 
välkommen.

Eva Herlenius, verk-
samhetschef på Älvängen/
Skepplanda vårdcentral, var 
först ut av de inbjudna före-
dragshållarna. 

– Jag vill berätta för er att 
vi har fått ett nytt namn. Från 
och med i måndags heter vi 
Närhälsan. Till hösten flyt-
tar Närhälsan Älvängen till 
nya lokaler, vilket ni säkert 
redan känner till. Vi kommer 

att ta plats i Handelsplats 
Älvängen.

Hur påverkar det Skepp-
landa vårdcentral, undrade 
en av åhörarna?

– Vi har ett hyresavtal för 
lokalerna i Skepplanda som 
omförhandlas vart tredje år. 
Vi har två år kvar på gällande 
kontrakt.

Eva Herlenius beskrev 
problematiken med att 
kunna behålla fasta läkare på 
en numera konkurrensutsatt 
marknad.

– Självklart är det mitt 
mål, men det är inte lätt. 
Läkarna är en betydligt mer 
rörlig yrkeskår nu än vad som 
var fallet tidigare.

Mötesdeltagarna hyllade 

införandet av drop in-tider i 
Älvängen och Eva Herlenius 
förklarade att den servicen 
också kommer att utvecklas i 
framtiden.

Jan A Pressfeldt tog, som 
han uttryckte det själv, tjuren 
vid hornen direkt. Hålan-
davägen kommer att släckas 
ner då befintliga stolpar ska 
plockas bort.

– Det är en statlig väg och 
det finns en utredning som 
säger att belysningsstolparna 
är utdömda. Belysningen är 
en kvarleva från Skepplanda 
kommun 1973. Det fanns 
pengar kvar i kassan och då 
byggdes Skepplanda simhall 
och belysning på Hålandavä-
gen sattes upp. Nu har vi nått 

vägs ände, sade Pressfeldt.
– Helt nattsvart blir 

det emellertid inte. Nya, 
moderna och godkända stol-
par kommer att sättas upp 
där det behövs, det vill säga 
vid utfarter, busshållplatser 
och där gång- och cykelba-
nor möter trafik. Att belysa 
åkermark är däremot inget vi 
prioriterar.

Huruvida det kommer att 
bli en gång- och cykelväg 
från Skepplanda till Hålanda 
återstår att se.

– Det finns med i över-
siktsplanen och det sker en 
ständig dialog med Tra-
fikverket. Det gäller att vi tar 
höjd i vår investeringsbud-
get, så att vi kan gå in som 
medfinansiär när tillfälle 

uppstår, sade kommunalrå-
det Mikael Berglund (M) 
som fanns i publiken.

Vidare redogjorde Jan A 
Pressfeldt för de nya rikt-
linjerna för byggnation på 
landsbygden.

Efter kaffepausen fick 
Patrik Rhodén från företa-
get Quadracom tillfälle att 
presentera ett erbjudande till 
Hålandaborna om fibernät.

– Telestationerna kommer 
på sikt att försvinna, det vågar 
jag säga. Tanken är att vi ska 
samförlägga nedgrävningen 
av fiberkabel med Vattenfall. 
För att projektet ska starta 
behöver vi 150 avtal och 
tiden är knapp. Innan april 
månads slut behöver ni ha 
skickat in er ansökan, sade 

Patrik Rhodén.
En delegation från Barn-

kullens förskola avrundade 
mötet. Den dagliga verk-
samheten presenterades 
och samtidigt flaggade man 
för att ett antal lediga plat-
ser kommer att uppstå till 
hösten.

– Hjälp oss att sprida bud-
skapet, så att vi kan hålla 
förskolan i Hålanda levande 
även i framtiden, avslutade 
Susanne Nilvall, ordfö-
rande i föräldrakooperativet.

I HÅLANDA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Jan A Pressfeldt 
(AD) hamnade i blickfånget på onsdagskvällens ortsutveck-
lingsmöte i Hålanda.

En delegation från Barnkullens förskola uppmanade församlingen att sprida budskapet om 
att det fi nns lediga platser i verksamheten till hösten. 

– Men ortsmötet i Hålanda var inte utan ljuspunkter

Pressfeldt släckte hoppet om fortsatt belysning

STOR ”VÅR” UTFÖRSÄLJNING
BILLIGAST I VÄST?
Dekorsten marmorkross
& svart/vit sjösten

20kg

Gäller tom 31/5 mot uppvisande av kupong. Max 1 köp/kund
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– inte bara ett besök – en upplevelse.
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Vill du också ha tänder som sitter fast?
Tandimplantat är inte längre någon nyhet. Vi använder oss 
av en väl beprövad metod utvecklad av världsledande for-
skare. Det är en enkel behandling med bara en operation. 
Du spar tid och får ny livskvalitet inom ett par veckor.
För mer information ring 0303-74 60 51 
www.aletandhalsa.praktikertjanst.se

Vi arbetar med implantat 
och protetik från Välkomna!

LÖDÖSE. En kombi-
nerad pilgrims- och 
kulturvandring arrang-
eras på Kristi himmel-
färdsdag.

Arrangemanget tar 
sin början tidig morgon 
med en Pilgrimsandakt 
i S:t Peders kyrka.

Därefter startar 
vandringen från Lödöse 
med slutdestination 
Hålanda.

Vandringen från Lödöse 
till Hålanda mäter cirka 12 
kilometer. Deltagarna kan 
se fram emot en skön och 
avkopplande promenad i 
vacker natur.

– En del av pilgrimsvand-
ringen går under tystnad 
och ibland under ledning. Vi 
kommer att gå förbi många 
spännande och historiska 
platser längs vägen, säger 

Lennart Bengtsson som 
kommer att agera vand-
ringsledare tillsammans med 
Christer Damm.

Ett antal stopp kommer 
att ske och deltagarna upp-
manas att ha matsäck med 
sig.

– Lämplig klädsel och 
ordentliga vandringsskor 
är viktigt, säger Christer 
Damm.

En följebil finns med på 
färden och är beredd att 
komma till undsättning om 
någon skulle råka illa ut. I 
annat fall är det buss som 
tar deltagarna tillbaka till 
Lödöse från Hålanda.

– Vi hoppas på skönt väder 
och en god uppslutning, 
avslutar Lennart Bengtsson.

Pilgrimsvandring från Lödöse till Hålanda

En pilgrims- och kulturvandring arrangeras på Kristi him-
melfärdsdag. Vandringen går från Lödöse till Hålanda. Chris-
ter Damm och Lennart Bengtsson håller i trådarna.

Ett antal historiska platser kommer att utforskas under 
pilgrimsvandringen.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Er
bj

ud
an

de
n 

gä
lle

r s
å 

lå
ng

t l
ag

re
t r

äc
ke

r f
rå

n 
fr

ed
ag

 1
2.

 a
pr

il.
 V

i t
ar

 fö
rb

eh
ål

l o
m

 tr
yc

kf
el

.

Det finns alltid  
NÅGOT ATT FIRA!

MUGG
med ros eller blommönster

2490

Assiett 24,90 | Skål 34,90  | Mugg 24,90  | Kökshandduk 19,90 | Ljushållare 14,90 | Vas 19,90 | Bricka 89:-

SKÅL PÅ FOT
H: 15cm

59:-

Kudde 45x45 cm 99:-
Lykta H:20,5cm 59:-

Balkongset, bord och två stolar 599:- 

Ale Torg 7, Nödinge

ALE. För femte året i 
rad arrangeras en lokal 
insamling till förmån 
för Europas fattigaste 
barn i Moldavien.

Likt tidigare år ska 
bidraget fi nansiera 
riktade åtgärder för de 
mest utsatta.

De 100 fattigaste 
barnen får socialt stöd 
under en vecka i som-
mar.

Via Ale kommuns vänorter 
Kaufungen i Tyskland och 
Bertinoro i Italien skapades 
en relation med Moldavien 
och den lilla fattiga kommu-
nen Budesti. I samband med 
ett erfarenhetsutbyte 2009 
framkom att situationen var 
akut för många barnfamil-
jer i Moldavien i allmänhet 
och Budesti i synnerhet. 
Representanter, däribland 
borgmästaren själv, bad Ale 
kommun om ekonomiskt 
bistånd för att kunna fort-
sätta sitt sociala arbete med 
de barn som har det allra 
svårast.

Då Sveriges kommuner 

inte i sig själva har bistånds-
arbete på sin agenda gick 
frågan vidare till förenings-
livet.

Alebor tog själva initia-
tiv till en insamling genom 
Stödföreningen Vaken. 
Målet var att få ihop 65 000 
kronor till ett sommarläger 
för de 100 fattigaste barnen i 
Budesti. Uppdraget lyckades 
och insamlingen har sedan 
upprepats med samma feno-
menala framgång under fyra 
år. I år blir det femte gången. 
De senaste åren har Smyrna 
Second Hand och Starrkärrs 

församling varit viktiga part-
ners. Smyrna avsätter även 
i år hela behållningen från 
second hand butiken under 
vårmarknaden i Älvängen till 
förmån för Moldavien.

Totalt har aleborna samlat 
in en kvarts miljon till Euro-
pas fattigaste barn – hittills!

Vårmarknaden i Älvängen 
blir startskottet för årets 
insamling och målet är som 
vanligt 65 000 kronor.
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Arrangeras av:

LÖRDAG 25 MAJ
KL 11.45

START: ALE TORG

ANMÄLAN!
Föranmälan vuxen 100 kr

Föranmälan barn 50 kr
SÄTTS IN PÅ BANKGIRO: 4391967

Glöm inte ange namn och adress på 
deltagarna ni anmäler.

Est eranmälan kan ske på plats, 
vuxen 150 kr, barn 75 kr.

Ale Torgs Knattelopp

3-10 år, start kl 11

nm en 100 kr
ranmälan barn 50 kr
PÅ AN GIRO: 4391967
 ange namn och adress på
tagarna ni anmäler.

nmälan kan ske på plats,
en 150 kr, barn 75 kr.

Loppet är 5,4 km
Gemensam uppvärmning kl 11.30. 

Alla kan delta!
Gå, lunka eller spring, du väljer

– För alla människor i alla åldrar, gammal som ung

xe

mälan vuxe 0
mälan barn 50 k

ANKGIR
nge namn

agarna ni an
mälan kan ske p
en 150 kr, barn 75

Lo
sam upp

Alla
Gå, lunka eller spr

För
Fö

SÄTTS IN P
Glöm inte

Est e
vu

mäl
PÅ BAN
ange

G

N
mäl

Gemensam uppvärmning kl 10:45

Medalj till alla barn!

varloppet.se

2013

Klockan 14.05 på söndagen fi ck Bohus Räddningstjänstförbund larm om en gräsbrand i 
Nödinge. Ett område på cirka 100 kvadratmeter nära Ale gymnasium fi ck bekämpas med 
vatten. Brandmännen lyckades få elden under kontroll och ingen byggnad var hotad.

Foto: Christer Grändvik 

Gräsbrand i närheten av gymnasiet

Valborgsmässoafton

Grönnäs 105, Skepplanda • 0303-33 61 61 • rasmus0077@yahoo.se

3- rätters 199:- 2-rätter 169:-
Öppet: 17.00-01.00

Varje fredag (from 3/5) Happy Hour 17-20 Tacobuffé inkl. dryck 99:-

Lunchbuffé
 Mån-fre kl 11.00 - 15.00

 79:-

På menyn står klassisk husmanskost  
med kött, fisk och pasta.

Varmfrukost 8-11

Fullständiga rättigheter

Ny insamling till 
Europas fattigaste barn

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

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

MUGG
med ros eller blommönster
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BOBUTIKEN ALE TORG, 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE
*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

ACCEPTERAT PRIS 2 985 000 kr/bud. TOMT 275 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. Westmarks Gränd 17. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE NÖDINGE 5 rok, 134 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 485 000 kr/bud. TOMT 5 081
kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Skår Övre 210. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE SKEPPLANDA 4 rok, 105 kvm

S
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ACCEPTERAT PRIS 3 480 000 kr/bud. TOMT 921 kvm .
VISAS Sö 28/4 14.00-15.00. Ring för tidsbokning.
Törnevägen 6. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE NÖDINGE 6 rok, 181 kvm
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2

VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 685 000 kr/bud. AVGIFT 3 186 kr/
månad. . VISAS Ring för tidsbokning. Alkalievägen 19b.
ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 2 rok, 57 kvm

S
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T
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L
7
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2
2

ACCEPTERAT PRIS 550 000 kr/bud. AVGIFT 3 058 kr/
månad. . EP 140 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Klorvägen 4a. ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 2 rok, 54,5 kvm
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1
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1

T
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L
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2
2

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

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

ACCEPTERAT PRIS 1 095 000 kr/bud. TOMT 2 358
kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Stommen 245. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE HÅLANDA 4 rok, 74 kvm
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2
2

ACCEPTERAT PRIS 2 150 000 kr/bud. TOMT 1 050 kvm
. EP 156 kWh/m²/år. Keillers Väg 8. ALE Monica Carlsson
0303-74 90 03.

ALE SURTE 5 rok, 104 kvm
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PRIS 1 580 000 kr/bud. TOMT 187 kvm.
EP 81 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Blåsippsvägen 71. ALE Nadia Largo Westin 0303-74 90 09.

ALE ÄLVÄNGEN 3 rok, 65 kvm
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VARUDEKLARERAT*

PRIS 2 195 000 kr/bud. TOMT 343 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Nypongången 1. ALE Daniel Eriksson
0303-74 90 06/00.

ALE NÖDINGE 156 kvm
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Fredag 19 april

Stoppat fordon
Strax efter midnatt stoppas ett 
fordon på E45 i Göta. Två män i 
30-årsåldern medtas för prov-
tagning då båda visar tydliga 
tecken på narkotikapåverkan.

Lördag 20 april

Rattfylleri
Polisen stoppar en personbil 
vid Kungälvsgatan, Lilla Edet. 
Ordningsmakten misstänker 
rattfylleri.

Söndag 21 april

Gräsbränder
Räddningstjänsten får larm 
om en mindre gräsbrand i 
Ölanda. Lite senare på efter-
middagen, strax efter klockan 
två, kommer ett nytt larm om 
gräsbrand, den här gången vid 
Ale gymnasium.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

SPF Göta Älvdalsbygden hade månadsträff 
den 18 april. Gunilla Wallstedt hälsade alla 
välkomna och speciellt dagens gästartister, 
Götes Svänggäng. De underhöll med musik 
och sång blandat med historier och berät-
telser. Speciellt uppskattat var Lisbets spel 
på hornskedar. I övrigt framförde de under 
stort jubel allt från svenska visor till irländsk 

folkmusik.
Ulla Kock berättade om resan till Kin-

nekulle och Ingela Winberg informerade om 
”Göta förr och nu”. Till våren planeras en 
resa till Gardasjön med omnejd.

Träffen avslutades med kaffe och kaka och 
lotteri.

❐❐❐

Månadsträff hos SPF Göta Älvdalsbygden

Götes Svänggäng svarade för underhållningen.

Inte blir det enklare 
om man börjar höra lite 
dåligt. Ring Hörsellinjen 

0771-888 000.
www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund

Tycker du 
att din chef
är otydlig?
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Lördag 20 april

Rattfylleri
Polisen stoppar en personbil 
vid Kungälvsgatan, Lilla Edet. 
Ordningsmakten misstänker 
rattfylleri.

Söndag 21 april

Gräsbränder
Räddningstjänsten får larm 
om en mindre gräsbrand i 
Ölanda. Lite senare på efter-
middagen, strax efter klockan 
två, kommer ett nytt larm om 
gräsbrand, den här gången vid 
Ale gymnasium.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

SPF Göta Älvdalsbygden hade månadsträff 
den 18 april. Gunilla Wallstedt hälsade alla 
välkomna och speciellt dagens gästartister, 
Götes Svänggäng. De underhöll med musik 
och sång blandat med historier och berät-
telser. Speciellt uppskattat var Lisbets spel 
på hornskedar. I övrigt framförde de under 
stort jubel allt från svenska visor till irländsk 

folkmusik.
Ulla Kock berättade om resan till Kin-

nekulle och Ingela Winberg informerade om 
”Göta förr och nu”. Till våren planeras en 
resa till Gardasjön med omnejd.

Träffen avslutades med kaffe och kaka och 
lotteri.

❐❐❐

Månadsträff hos SPF Göta Älvdalsbygden

Götes Svänggäng svarade för underhållningen.

Inte blir det enklare 
om man börjar höra lite 
dåligt. Ring Hörsellinjen 

0771-888 000.
www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund

Tycker du 
att din chef
är otydlig?
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SURTE. Internet, soci-
ala medier och digitala 
spel är självklarheter 
för ungdomar.

Genom EU-projektet 
IT-piloterna tas den 
kunskapen tillvara inom 
äldreomsorgen där 
unga arbetssökande 
coachar både personal 
och brukare i ny teknik.

Samtidigt får ung-
domarna erfarenheter 
och referenser som kan 
leda till jobb.

25-åriga Liindah Olin från 
Nol har tidigare jobbat inom 
äldreomsorgen. När hon på 
Arbetsförmedlingen blev 
tillfrågad att delta i projektet 
IT-piloterna var det inget att 
tveka på. 

– Det är roligt att kunna 
lära de äldre om internet och 
olika spel och se att de har 
nytta av tekniken. Vi brukar 
oftast titta på Youtube-klipp 
och lyssna på musik. Jag 
tycker det är kul med datorer 
och plockar gärna isär och 
grejar. Nu det senaste har jag 
gjort manualer som hjälper 
de äldre att sätta på datorn 
eller tv-spelet. 

IT-piloterna är ett projekt 
inom GR som finansieras av 
ESF – Europeiska socialfon-
den. Tanken är att arbetslösa 
ungdomars teknikkunskaper 
ska tas tillvara inom äldre-
omsorgen, samtidigt som 
de får kompetensutveckling, 

arbetslivserfarenhet och en 
referens som på sikt för-
hoppningsvis ska leda till en 
anställning. 

Intresse viktigt
Hittills har sammanlagt nio 
aleungdomar deltagit i pro-
jektet sedan starten i augusti 
och inför sista omgången till 
hösten väntas man ta emot 
ytterligare fem nya IT-pilo-
ter.

– Vi har haft en del avhopp 
under utbildningens gång 
och det är tråkigt. Det gäller 
att man ändå har ett litet 
intresse för att jobba inom 
äldreomsorgen, säger Sara 
Mellbin, ungdomshandläg-
gare på AME – Arbetsmark-
nadsenheten. 

Liindah Olin hoppade på 

projektet i mitten av januari 
och inledningsvis fick hon 
gå en utbildning tillsammans 
med IT-piloter från andra 
kommuner på GR i Göte-
borg.

Därefter väntade en tre 
månader lång praktik på 
Fridhem i Surte, där huvud-
projektet äger rum i Ale. En 
dag i veckan är hon på GR 
och utbyter erfarenheter 
med andra deltagare. Efter 
praktiken finns chans till en 
anställning på tre månader 
genom IT-lyftet, ett paral-
lellt projekt med syfte att 
kompetenshöja personalen 
inom äldreomsorgen gäl-
lande ny teknik. 

Minska klyftorna
Biljana Cjepanica har 
jobbat på Fridhem i åtta år 
och är, förutom underskö-
terska, även samordnare och 
handledare för IT-piloterna. 
Hon menar att ny teknik ger 
dem gamla helt nya möjlig-
heter.

– Alla äldre tycker inte om 
att baka och sticka, utan har 
egna intressen. Man behöver 
inte heller lyssna på gammal 
musik när det finns så mycket 
nytt man kanske gillar bättre. 
Hon menar också att världen 
utanför kommer närmre med 
hjälp av internet. Man kan 
titta på bilder från hur det såg 
ut då och nu. För äldre som 
har ett annat ursprungsland 
än Sverige kan en läsplatta 

– Unga IT-piloter lär äldre om ny teknik

Ingen för gammal för tv-spel

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Projekt med många vinnare. IT-piloten Liindah Olin (t.v) har en knapp månad kvar av sin 
praktik på Fridhem i Surte. Sara Mellbin, ungdomshandläggare på AME, ansvarar för projek-
tet som i huvudsak äger rum på Fridhem där Fredrik Hein är enhetschef. Biljana Cjepanica är 
samordnare och handledare för IT-piloterna på äldreboende.

Ny teknik minskar generationsklyftor. Rakel Lindberg får 
hjälp med läsplattan av Valentina Atanasovski. 

Enkel att använda. Läsplattan passar både gammal och ung. 
Lennart Andersson passar på att surfa en stund. 

Vigerne Invest

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

Visning 
söndag 14 

i Backa Säteri, 
Säterivägen 2, 

Nödinge

Ex. Lägenhet  
74 kvm plan 1  

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

Ex. Vindslägenhet 
 

Pris 1 195 000 kr, 
avg 3 919 kr/mån

Visning
söndag 28 

april kl 11-13
i Backa Säteri
Säterivägen 2

Nödinge

överbygga språksvårigheter 
och den nya tekniken gör 
det också möjligt att följa 
vad som händer i hemlandet. 
Genom Skype och Facebook 
kan man hålla kontakt med 
släktingar och vänner som 
bor långt bort.

Det kanske största målet 
med IT-piloterna menar Sara 
Mellbin är att minska klyftan 

mellan generationerna.
– Genom att hitta andra 

utbud av aktiviteter får man 
också något gemensamt att 
prata om, vilket annars kan 
vara svårt.

På Fridhem satsar man 
mycket på ny teknik och för-
utom att det finns en Ipad på 
varje avdelning har man även 
köpt in Playstation, X-box, 

Wii, platt-tv och projek-
tor. Utrustningen har delvis 
bekostats genom IT-lyftet. 

För Liindah Olin återstår 
att se vad som händer efter 
den 17 maj, då hon gör sin 
sista praktikdag. 

Gäller t o m 28 april 2013, med reservation för slutförsäljning

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

TRÄDGÅRDSVECKA 
Svenska Mårbacka 

Pelargonia 

49:-
Kryddor    

CurEra Mossa GTI 

199:-

4 för   

Afrikansk 
Margurit 29:-

100:-
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”Nu börjar allvaret.”
Det är en fras man fått höra 

under hela grundskolan. 
”Nu är det färdiglekt för till 

hösten är det mellanstadiet som 
gäller”, bannade lärarna och viftade 
med pekpinnen. Och sedan högsta-
diet och gymnasiet. 

Första skoldagen varje höstter-
min gick man därför hemifrån med 
bestämda steg, väl förberedd på att 
möta den stora utmaningen. 

Men jag tyckte aldrig att det där 
allvaret infann sig. Överallt fanns 
ändå mjuka kuddar att landa på, 
snälla överseende ögon och alter-
nativa vägar för att nå målen. 

Det är väl så en trygg barndom 
ska vara och jag är lyckligt lottad 
som fick växa upp i en ombonad 
och skyddad miljö.

Det var först när flyttlasset till 
min första egna lägenhet gick som 
jag kände igen mig i skolfrökens 
ord: Nu börjar allvaret. 

Att skriva på anställningen för 
sitt första jobb, om det så handlar 
om att servera pizza för 50 spänn 
timmen, innebär en entrébiljett till 
vuxenvärlden.

Innan dess kan du inte bli fri. 
I bästa fall studsar du runt bland 
mjuka kuddar i en urvuxen säng, 
men i värsta fall möts du av hård 
asfalt och kalla väggar.

Om en egen inkomst är entrébil-
jetten till vuxenvärlden är en egen 
bostad själva arenan. Där skapas 
tryggheten och friheten som gör 
det möjligt att ordna en bra livssi-
tuation för sig själv och en framtid 
att bygga på.

I ett samhälle där det krävs allt 

mer för att få ett jobb och där unga 
stängs ute från bostadsmarknaden 
kommer man inte vidare. Många 
går därför förlorade innan de ens 
fått en ärlig chans. Att få nej efter 
nej från alla håll tär på självförtro-
endet och hoppet om att få känna 
sig behövd bleknar.

Efter att ha gått in och ut genom 
alla skolans öppna dörrar möts 
man plötsligt av en låst. Stängt för 
dagen. Stängt för säsongen. Stängt 
på grund av ett ombyggt samhälle.

När ska livet börja då? Hur ska 
man kunna bli vuxen när det krävs 
så oerhört mycket för att klättra ett 
enda litet steg och uppnå det allra 
mest grundläggande?

När hyreslägenheter i rasande 
takt ombildas till bostadsrätter 
blir det allt tydligare att rätten till 
en egen bostad är en klassfråga. 
Har du föräldrar som kan låna dig 
hundrafemtiotusen till handpen-
ningen så kan du vara säker på att 
få en någorlunda central etta. Har 
du det däremot inte kan väntan 
på en passande hyresrätt bli lång, 
liksom väntan på en meningsfull 
tillvaro. 

Det är svårt att bygga nytt bil-
ligt, brukar det låta.

Problemet tror jag snarare ligger 
i att man hellre ser sin egen plån-
bok växa än de långsiktiga sam-
hällsekonomiska vinsterna, som 
betalar sig dubbelt i längden. 

Ta det omtvistade bostadsom-
rådet Pennygången i Högsbohöjd 
som exempel där Stena Fastigheter, 
mot hyresgästernas vilja, tänker 
lyxrenovera och chockhöja hyrorna 

med upp mot 60 procent. En tred-
jedel kommer inte ha råd att bo 
kvar, men vart ska de ta vägen? 

I takt med att Göteborg växer 
närmar sig förorterna stadskärnan 
och då lönar det sig plötsligt att 
schasa ut låginkomsttagarna, bygga 
balkonger och lägga parkettgolv 
för att istället välkomna en mer 
välbärgad medelklass. 

Visst kostar det att både bygga 
nytt och underhålla fastigheter, 
men när man som ung, precis 
utflyttad från föräldrahemmet och 
med sin första riktiga lön inte ens 
har råd med en hyresrätt i Högs-
bohöjd, då har det gått för långt.

Vill vi ha ett samhälle där man 
fortfarande i 30-årsåldern är bero-
ende av sina föräldrar? Det där 
”allvaret” som skolfröken pratade 
om i klassrummet hade ändå en 
viss förväntan med sig. Nu börjar 
det. Livet, framtiden, friheten och 
ansvaret som kommer med det. 

Men när man sedan står där 
med alla sina nycklar, men ingen 
som verkar passa 
i vuxenvärldens 
lås, då förstår 
jag att det 
första steget 
känns tungt.
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Stängt på grund av ett ombyggt samhälleALAFORS. Furulundsparken 
är städad och står redo att 
öppna grindarna för en ny 
säsong.

Premiär blir det på val-
borgsmässoafton – tisdag 
30 april.
Våren ska traditionsenligt 
hälsas välkommen i Ahlafors 
IF:s folkparksidyll. 

För tredje året i rad bjuder Ahla-
fors IF in till valborgsmässofirande 
i Furulundsparken. I fjol lockade 
arrangemanget närmare 300 per-
soner.

– I år hoppas vi på ännu fler 
besökare. Bortsett från de inle-
dande fotbollsmatcherna på Sjö-
vallen så blir valborgsfirandet vårt 
första publika evenemang detta 
jubileumsår när föreningen fyller 
100 år, säger AIF:s ordförande 
Claes Berglund.

Samtidigt som grindarna 
öppnar startar ponnyridningen för 

barn på parkeringen. Inne i parken 
blir det sång- och musikunder-
hållning av olika slag. Skolever 
från Alafors kommer att uppträda, 
PRO-kören sjunger in våren och 
lite senare på kvällen gör Rolf & 
Yngve sin entré. Fiskdamm, lot-
terier och chokladhjul utgör andra 
aktiviteter denna kväll. Årets hög-
tidstal kommer att hållas av Ahla-
fors IF:s klubbmästare, Harald 
Axberg.

JONAS ANDERSSON

Ahlafors IF:s klubbmästare Harald 
Axberg.

Valborgsfi rande i Furulundsparken

Ladda ner GRATIS designprogram på www.fotoklok.seLadda ner GRATIS designprogram på www.fotoklok.se
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Ange koden:  “alekuriren”
i kassan när du betalar.

fotoklok i samarbete med alekuriren ger dig 20% rabatt

20%
RABATT

ger dig

GÖR DIN EGEN 
FOTOBOK

Skapa enkelt din egen fotobok med
dina egna bilder och  texter. 

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

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80  •  Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Det är vi som 
är Axelssons!

Göta – familjevilla! 
Välkommen till denna välplanerade villa 
med bra läge i Göta. Prisvärt boende 
med plats för hela familjen. Låga 
driftskostnader genom vedkamin
och luftvärmepump. Promenadavstånd 
till bad i Ryrsjön. Skola/dagis i området. 
En riktig familjevilla i barnvänligt område 
som ska ses på plats. 
Välkommen på visning! 143 kvm.

Pris 1.495.000:- Ring för visning.
Aspekullavägen 6
Henrik Kjellberg  
Mobil: 0727-316 360

Göta

Radhus i Lödöse
Välplanerat radhus i gott skick med stora 
sovrum. Uteplats och balkong i
västerläge & lättskött täppa. Garage i 
länga. Barnvänligt område med
gångavstånd till skolor och affär. Bilfri 
innergård. Nya E45 och pendeln
ger en restid på ca 20 min till Göteborg. 
Ett mycket bra alternativ för
förstagångsköparen. Välkommen! 
134 kvm. 

Pris 1.375.000:- Visas 27/4.
S:ta Marias Väg 56
Henrik Kjellberg  
Mobil: 0727-316 360

Lödöse

3:a i populära Bohus!
Välkommen till en 3:a i populära Brf 
Solbacken som du kan sätta din egen
prägel på! Lägenheten har balkong, 
ligger på första våningen och är i behov 
av uppfräschning. Nära Bohus centrum 
och pendeln som tar dig på 17 min till 
Göteborg. Även nära Kungälv. Bohus har 
nära till natur och fritidsaktiviteter. Boka 
dig för visning! Vån. 1/3. 65,5 kvm. 
Avg. 3.583:- 

Pris 665.000:- utgångspris.
Ring för bokad visning 29/4. 
Byvägen 16B. 

Mobil: 0705-377 619

Bohus Se gärna våra 
samtliga 50 

objekt på vår 
hemsida!

www.axelssonsfast.se

Funderingar på att  
sälja ditt hus i vår?

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

Ring eller maila oss

0303-74 66 90
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När hyreslägenheter i rasande 
takt ombildas till bostadsrätter 
blir det allt tydligare att rätten till 
en egen bostad är en klassfråga. 
Har du föräldrar som kan låna dig 
hundrafemtiotusen till handpen-
ningen så kan du vara säker på att 
få en någorlunda central etta. Har 
du det däremot inte kan väntan 
på en passande hyresrätt bli lång, 
liksom väntan på en meningsfull 
tillvaro. 

Det är svårt att bygga nytt bil-
ligt, brukar det låta.

Problemet tror jag snarare ligger 
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utflyttad från föräldrahemmet och 
med sin första riktiga lön inte ens 
har råd med en hyresrätt i Högs-
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fortfarande i 30-årsåldern är bero-
ende av sina föräldrar? Det där 
”allvaret” som skolfröken pratade 
om i klassrummet hade ändå en 
viss förväntan med sig. Nu börjar 
det. Livet, framtiden, friheten och 
ansvaret som kommer med det. 

Men när man sedan står där 
med alla sina nycklar, men ingen 
som verkar passa 
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lås, då förstår 
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är städad och står redo att 
öppna grindarna för en ny 
säsong.

Premiär blir det på val-
borgsmässoafton – tisdag 
30 april.
Våren ska traditionsenligt 
hälsas välkommen i Ahlafors 
IF:s folkparksidyll. 

För tredje året i rad bjuder Ahla-
fors IF in till valborgsmässofirande 
i Furulundsparken. I fjol lockade 
arrangemanget närmare 300 per-
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– I år hoppas vi på ännu fler 
besökare. Bortsett från de inle-
dande fotbollsmatcherna på Sjö-
vallen så blir valborgsfirandet vårt 
första publika evenemang detta 
jubileumsår när föreningen fyller 
100 år, säger AIF:s ordförande 
Claes Berglund.

Samtidigt som grindarna 
öppnar startar ponnyridningen för 

barn på parkeringen. Inne i parken 
blir det sång- och musikunder-
hållning av olika slag. Skolever 
från Alafors kommer att uppträda, 
PRO-kören sjunger in våren och 
lite senare på kvällen gör Rolf & 
Yngve sin entré. Fiskdamm, lot-
terier och chokladhjul utgör andra 
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tidstal kommer att hållas av Ahla-
fors IF:s klubbmästare, Harald 
Axberg.

JONAS ANDERSSON

Ahlafors IF:s klubbmästare Harald 
Axberg.

Valborgsfi rande i Furulundsparken

Ladda ner GRATIS designprogram på www.fotoklok.seLadda ner GRATIS designprogram på www.fotoklok.se

LÄ
SV

ÄRDE!

Ange koden:  “alekuriren”
i kassan när du betalar.

fotoklok i samarbete med alekuriren ger dig 20% rabatt

20%
RABATT

ger dig

GÖR DIN EGEN 
FOTOBOK

Skapa enkelt din egen fotobok med
dina egna bilder och  texter. 

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

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

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Roger  
Borg 

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Maria 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!

Göta – familjevilla! 
Välkommen till denna välplanerade villa 
med bra läge i Göta. Prisvärt boende 
med plats för hela familjen. Låga 
driftskostnader genom vedkamin
och luftvärmepump. Promenadavstånd 
till bad i Ryrsjön. Skola/dagis i området. 
En riktig familjevilla i barnvänligt område 
som ska ses på plats. 
Välkommen på visning! 143 kvm.

Pris 1.495.000:- Ring för visning.
Aspekullavägen 6
Henrik Kjellberg  
Mobil: 0727-316 360

Göta

Radhus i Lödöse
Välplanerat radhus i gott skick med stora 
sovrum. Uteplats och balkong i
västerläge & lättskött täppa. Garage i 
länga. Barnvänligt område med
gångavstånd till skolor och affär. Bilfri 
innergård. Nya E45 och pendeln
ger en restid på ca 20 min till Göteborg. 
Ett mycket bra alternativ för
förstagångsköparen. Välkommen! 
134 kvm. 

Pris 1.375.000:- Visas 27/4.
S:ta Marias Väg 56
Henrik Kjellberg  
Mobil: 0727-316 360

Lödöse

3:a i populära Bohus!
Välkommen till en 3:a i populära Brf 
Solbacken som du kan sätta din egen
prägel på! Lägenheten har balkong, 
ligger på första våningen och är i behov 
av uppfräschning. Nära Bohus centrum 
och pendeln som tar dig på 17 min till 
Göteborg. Även nära Kungälv. Bohus har 
nära till natur och fritidsaktiviteter. Boka 
dig för visning! Vån. 1/3. 65,5 kvm. 
Avg. 3.583:- 

Pris 665.000:- utgångspris.
Ring för bokad visning 29/4. 
Byvägen 16B. 

Mobil: 0705-377 619

Bohus Se gärna våra 
samtliga 50 

objekt på vår 
hemsida!

www.axelssonsfast.se

Funderingar på att  
sälja ditt hus i vår?

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

Ring eller maila oss

0303-74 66 90

ICA KVANTUM 
Välkommen till en riktig mataffär

Öppet alla dagar 7-23

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. Priserna gäller t o m vecka 17 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

ÄNTLIGEN ÄR GRILLSÄSONGEN HÄR!
Chia
tipsar!

Alla har grillat 
Halloumi men 

har ni testat att 
grilla Brieost?

Mörad fl äskytterfi lé 

5990/kg
Ica ursprung Sverige, 750g.

Max 2 köp per kund.
Jfr pris 59,90/kg.

ICA-KORTS KRAV.

BRIE MED JORDGUBBSSALSA
Ingredienser: 
10 portioner

2 liter jordgubbar
2 msk balsamvinäger

1 dl honung helst fl ytande
1 dl basilika fi nhackad, färsk

500 g brieost
Skölj och snoppa jordgubbarna. Skär stora 

jordgubbar i 4 bitar och små mitt itu. 
Blanda jordgubbarna med balsamvinäger, honung 

och basilika. Ställ kallt minst 1 tim. 
Dela osten i 8-10 bitar. Lägg varje bit på en 
aluminiumfoliebit. Lägg bitarna på en plåt. 

Värm i 250°C ca 10 min. Fördela jordgubbssalsan på 
4 assietter. Stjälp försiktigt upp varje ostbit ovanpå 

jordgubbssalsan på assietterna och servera.

Saint Benoit

2990/st
Falbygdens ost 500g, 

fransk brie 59,80/kg.

Super gott som förrätt eller 
efterrätt till grillkvällen! 

Gör så här:

Marinader/oljor

1. Grillolja Original CajP. 

Klassiker! Bra att ha hemma 

för spontangrillen.

2. Grillolja Garlic Santa Maria 

Vitlök. När du inte får 

oväntat besök

3. Sweet Baby Ray’s BBQ-Sås. 

Denbästa BBQ såsen 

helt enkelt!

4. BBQ- Glaze Red Chili Santa 

Maria. För det lilla extra 

stinget i köttet

5. Open and shut marinade 

Santa Maria. För den enkla grill 

utfl  ykten, ”Just add food”

Topp 5

Grillkol, grillbriketter 

4 för 99:-
2,5kg. 

Max ett köp per kund. 

Förkokta majskolvar 

15:-/st
Ica 400g.

Jfr pris 37,50/kg.
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NÖDINGE. Det blev en fulländad 
succé av sällan skådat slag när Kul-
turskolans uppsättning av musikalen 
Annie hade premiär i fredags.

Den gripande berättelsen om barn-
hemsfl ickan Annie som får komma 
till miljardären Oliver Warbucks 
lämnade ingen oberörd.

Efter flera månaders repetitioner hade det 
äntligen blivit dags för premiären och den 
kyliga vårluften var fylld av förväntan.

Teatern i Ale gymnasium var fullsatt till 
sista stol och publiken höll andan inför den 
första akten där Filippa Björk spelar rollen 
som den 11-åriga barnhemsflickan Annie.  

Med stor inlevelse och en enastående 
sånginsats trollband hon publiken redan från 
första stund.

När det blivit dags för sång- och dansnum-
ret ”Slit och släp” imponerade tjejerna med 
en perfekt koreografi och finstämd sång.

Johanna Hector är lysande i rollen som 
den elaka och alkoholiserade föreståndarin-
nan Miss Hannigan, som väcker en stark 
avsky när hon tillrättavisar och grälar på de 
föräldralösa barnen. 

Handlingen utspelar sig i New York under 
depressionen på 30-talet och man har verkli-
gen lyckats fånga vemodet i den gråa tillva-
ron, som sedan förbyts mots hoppfullhet när 
Annie blir utvald att få spendera julen hos 
den välkände miljardären Oliver Warbucks, 
spelad av Johan Torstenson. Hans vältaliga 
och prydliga assistent Grace spelas av Julia 
Magnusson, som är som klippt och skuren 
för rollen.

Tvärsäkra repliker
I den andra akten tar Emma Kvidal över 
huvudrollen som Annie och briljerar med en 
fantastisk närvaro och känsla. 

Mr Warbucks ska hjälpa Annie att hitta 
sina riktiga föräldrar, samtidigt som han blir 
alltmer fäst vid den lilla flickan. Till och med 
president Roosevelt, spelad av Gunnar Ber-
gevald, är med i sökandet. 

En stor summa pengar utlyses till de som 
kan bevisa att de är Annies föräldrar, vilket 
dessvärre lockar till sig en del bedragare, 
bland annat Miss Hannigans bror Roster 
(Ola Löfgren) och hans lycksökande flickvän 
Lilly (Emelie Kastberg), men berättelsen får 
till sist ett gott slut. 

Genomgående för hela föreställningen är 
tvärsäkra repliker, mycket inlevelse och ena-
stående sång- och dansnummer utförda med 
en precision som bara kan komma ur hårt 
arbete. Att det ligger noggranna förberedel-
ser bakom Kulturskolans musikal är den höga 

kvaliteten ett tveklöst bevis för. 
I slutscenen får de duktiga musikalartis-

terna med sig hela publiken med ett pampigt 
framförande av sången ”I morgon” och en 
och annan tår föll medan applåderna dånade.

ALE & TORSL ANDA

Ale Torg 10, Nödinge. 0303-229433

BARNSKOR 
Köp 3 
betala 

för 2
Gäller på ordinarie pris

– Premiären av Annie blev en fullträff

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Musikal med känsla

Musikalen Annie, som sattes upp av Kulturskolan i Ale och regisserades av Eva Malmgren, blev en riktig publiksuccé med omkring 250 besökare på premiären i fredags.

Ola Löfgren och Emelie Kastberg bjöd på ett 
spektakulärt dansnummer.

Filippa Björk (längst fram) spelade Annie i första akten innan Emma Kvidal tog över i andra.

På president Roosvelts kontor rådde full 
aktivitet.

En livs levande hund fanns med bland 
rollinnehavarna. 
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Strandgatan 73, Liljedal. Tel 0303-107 01

Gäller kl 11-14
 kr

Alla dagar

Gäller kl 08-11
 kr

Alla dagar

RAMAR

KOMMER &
DEMONSTRERAR 

KAMEROR 
& KIKARE!

KOMMER & 
PRATAR OM NYA 
MOBILVÄXELN MM

FRÅN KL 16 & 
SMINKAR ER 

VACKRARE ÄN 
VANLIGT! 

20%

FOCUS TELE2 BODYSHOP
FINNS PÅ PLATS...

Förstoring 30x40 + 5 digitala bilder ingår! Fotograf Niklas Olsson fotar! ( se ww.nofoto.se)
PORTRÄTTFOTO ENDAST 450:-

Bomans Foto
DIN BILDBUTIK www.bomansfoto.se

PANASONIC
G5-PAKET:

3990:-

TORSDAG 2  MAJ!TORSDAG 2  MAJ!

VI FIRARVI FIRAR3-årsjubileum3-årsjubileum
Erbjudanden 
& events hela da’n!

Ale Torg 0303-972 76
Kungälv 0303-106 35

3 295.-

VÄLKOMMEN TILL  
FOREX BANK

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

VILA – JACK & JONES - VERO MODA

IECES NDICODE

  

på valfri produkt
Gäller endast den 27/4 2013

rabatt20%
 (lunchstängt 13-14)

Konktaktlinser månadsvis hem i brevlådan
 Fraktfritt
 Ingen bindningstid
 Månadsvis betalning
 Tillgång till legitimerade optiker
 Regelbundna linskontroller ingår

KUNGÄLV

Gratis linser  
i 2 månader!

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

första månaderna.

KungälvsCentrum
Varmt v

Öppettider: Mån-fre 10-18, Lör 10-15 Möt våren

Kungälv e
inredning,
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Torget 2, 442 31 Kungälv   
0303-109 70, www.farshatt.se

Fredagen den 26 april 
Mat, dryck, musik och hög stämning. 

I Schlagerbaren: Tompas.

Entré inkl. buffé: 250 kr.  
Biljetterna släpps fredag  
19 april. Efterinsläpp  
från kl. 21: 150 kr.

Åldersgräns: 20 år.

Cat Club:  

Global Veejays

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

Köp en Chantellebh, 
få 100 kr rabatt

Gäller t o m 2/5 2013

Erbjudande!

PALLADIUM 
JUNIOR

499:-
St. 24-34

CONVERSE JUNIOR

Södra Gränden 1
KUNGÄLV
Tel. 100 34

Shayna girls

St. 28-35 
med lätt 
insteg med 
kardborreband bak

599:-

CarsLego

299:-
JUNIOR
349:-

JUNIOR
399:-

549:-
St.28-35

Välkommen in!  
Lena med personal

GUSTAFSSONSoptik
Ytterbyvägen 5, Kungälv, 0303-135 79

www.gustafssonsoptik.se

Mysiga Västra gatan

Fredag till söndag 
Handbollsturneringen 
Bohus Cup
Extra cupöppet till 17 på lördag

Fredag
Vikingamarknaden 

Lördag
Kungälvsloppet

I KUNGÄLV 
TILL HELGEN

Håll dig uppdaterad på: 
www.facebook.com/KungalvsCentrumforeningKcis
och på www.kungalvcentrum.se

100 erbjudanden!

VÅR | SOMMAR 2013
VÅR | SOMMAR 2013

Pris: 100 KRONOR

Gäller t.o.m. 31 oktober 2013Pris: 100 KRONOR

Gäller t.o.m. 31 oktober 2013
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KungälvsKungälvs
Klippet

UTE NU!

PÅ RÄTT SIDA TULLARNA!Gratis parkering 
med p-skiva.

välkomna till mysiga Kungälvs Centrum!

n i Kungälv tillsammans med oss!

erbjuder många härliga butiker allt från mode, skor, 
 leksaker och skönhet till mysiga caféer och restauranger.

Strandgatan Mitt i Kungälv” 
www.rekobarn.se



Söndagen den 28/4 kl 11–18 ska vi fi ra riktigt stort 
på Maxi ICA Stormarknad i Kungälv. 

Vi bjuder in alla som vill till ett kalas fyllt med aktiviteter 
så som tävlingar, provsmakningar och give-aways som fi nns 

både utanför och inne i butiken.

VÄLKOMMEN!

VÄLKOMMEN PÅ 20-ÅRS KALAS!

ROLIGA AKTIVITETER
Race med radiostyrda bilar – vem tar 
sig snabbast genom banan?

Poängpromenad både för både 
vuxna och barn

Fiskdamm 

Dansa med Bernie och Lollo 

Dekorera din egen muffi ns från 
vårt bageri

Träffa M&M-maskotarna

Sund i mun – gratis tandkoll av 
hundar av legitimerad veterinär

Skaffa självscanning 

ICA Banken är på plats

Träffa Pappa Dolmio-maskoten

Ballongutdelning

Ansiktsmålning

Träffa Dreamie-maskoten

Grillning

Kalaspriser i butiken & Cura apoteket

Goodiebags

Rolig fotovägg

Golfputtartävling – vem är säkrast 
på greenen?

Vad fi nns i lådorna? - Tävling om 
vem som har bäst fi ngertoppskänsla.

Ställ dina frågor om allergier till 
Celiakivförbundet!

TÄVLINGAR
”Vinn på ditt kvitto” – chans att vinna en 
resa för 10.000 hos Ving.

Vinn massor av godsaker till din hund från 
Pedigree!

Tävla om presentkort på Kungälvs fi sk och 
skaldjur

Tävla om blombuketter

ICA Maxis kalasvänner:

PROVSMAK/DEMO
Grillat

Läsk 

Squeeze för barn

Kaffe – både kapslar och bryggkaffe

Cidermarinerat kött

Celsius

Maxiköket bjuder på glutenfritt

Fruktprovsmakning

Kattgodis – gratis samples från Dreamies

Triumfglass

Popcornvagn med varma popcorn

M&M-godis 

Bröd från Östras

Korv med bröd

Närproducerat kött från Gröna gårdar

Dolmio pastasås

Sodastream

Philips eltandborstar

Öppet alla dagar

7–22
Gymnasiegatan 8, tel: 0303-150 00 www.maxikungalv.se

För mer information, se vår hemsida ICA.se. 
Lokalt kan lägre priser och variationer i sortimentet förekomma. Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

KAFFE
Löfbergs. 500 g. Gäller ej rättvise-
märkt och krav. Jfr pris 40:–/kg. 
Max 3 köp/hushåll.
Gäller 22/4–28/4.

/st

trädgårdsmöbler
(gäller endast vid inköp den 28/4)

20% rabatt på alla

2013  |   vecka 17  |   nummer 16  |   alekuriren 25

RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR
27-28 APRIL

Öppet
Lördag 10.00 – 15.00
Söndag 11.00 –15.00

Nödinge
Rödjansväg 2,
Tel. 0303-35 09 90

Erbjudandet gäller på reservdelar och tillbehör den 27-28 april. 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.

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

CHEVROLET CRUZE 1.6 LT, KOMBI årsmodell -13

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

CRUZE Alltid med

Vårerbjudande på familjefavoriten!

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

NU 149.900 KR
AC, RADIO MP3, PARKERINGSASSISTANS, FARTHÅLLARE, ELHISSAR FRAM OCH BAK M M.

ORD PRIS 174.900 KR
METALLIC TILLÄGG 5.000 KR

Inkommer i slutet av maj!
CHEVROLET CAMARO, DEN IKONISKA 
MUSKELBILEN SOM TAR PRESTANDA TILL 
EN HELT NY NIVÅ, MED SIN 6,2 LITERS V8. 
PRIS FRÅN 387.000 KR. VÄLKOMMEN!

Ett säkert vårtecken för alla stråkelever i Ale är det tradi-
tionella stråklägret som stråkpedagogerna på Ale Kultur-
skola brukar anordna. Denna sena vår var inget undantag. 
Helgen den 13-14 april samlades 30 förväntansfulla fi ol- och 
celloelever på Sjöviksgården vid sjön Mjörn för att spela och 
träffa nya stråkkompisar. Lektionerna varvades med lek och 
poängpromenad. Nytt för i år var att stråkeleverna även 
fi ck prova på sång. Lägret avslutades på söndagen, då eleverna 
fi ck visa vad de lärt sig i en bejublad avslutningskonsert.

Stråkläger på Sjöviksgården

NÖDINGE. Den nerkylda bou-
lebanan är nu ”avfrostad” och 
PRO-medlemmarna fick åter 
möjlighet att utmana varandra 
efter det långa vinteruppehål-
let. Undrar om inte alla med-
verkande kände sig som vinnare 
denna dag. 

Bouleledaren, Gert Anders-

son, var kanske inte helt nöjd 
med banans status, men det får 
fixas efter hand. Kloten rullade 
inte alltid som de deltagande 
spelarna hade tänkt sig, men 
vänta bara så ska vi få se på bou-
lespel. 

Övriga PRO-medlemmar 
önskar lycka till!         Rune Dahl

Boulekloten har åter börjat rulla i Nödinge.

Äntligen rullar boulekloten igen

Först ut med en mässa i 
nybyggda Estrads foajé är 
P-länets Slöjdare.

Helgen den 27 och 28 april 
arrangeras där en stor Slöjd-
mässa. 

På plats finns ett femtiotal 
utställare från föreningen. 

P-länets slöjdare har i 
många år haft en mässa i Solle-
brunn under Allhelgonahelgen 
och denna kommer att fort-
sätta som vanligt. 

Man tänker i år göra ett 
försök med en vårmässa och 
passade på, nu när det finns en 
bra lokal i Estrad, med ett cen-
tralt läge i Alingsås.

Det är en mängd olika slöjd 
som erbjuds. Där kommer 
bland annat att finnas textil, 
stickat, skinn, tovat, ullplädar, 
keramik, smycken, glas, träar-
beten, silverarbeten, mattor, 
halmslöjd med mera.

Förhoppningen är att även 
denna mässa skall bli minst lika 
publik-tilldragande som den i 
Sollebrunn. 

P-länets slöjdare, är en för-
ening som organiserar slöjdare 
som bor inom gamla P-läns 
gränser. I dag har föreningen 
160 medlemmar.

Föreningens mässor har ett 
rykte om sig att alltid ha slöjd 
av mycket hög kvalitet. 

Nu hoppas man att inte bara 
Alingsåsare utan även tillre-
sande från Borås, Herrljunga, 
Trollhättan, Ale och Lerum
.                               ❐❐❐

Slöjdmässa 
i Estrad



Söndagen den 28/4 kl 11–18 ska vi fi ra riktigt stort 
på Maxi ICA Stormarknad i Kungälv. 

Vi bjuder in alla som vill till ett kalas fyllt med aktiviteter 
så som tävlingar, provsmakningar och give-aways som fi nns 

både utanför och inne i butiken.

VÄLKOMMEN!

VÄLKOMMEN PÅ 20-ÅRS KALAS!

ROLIGA AKTIVITETER
Race med radiostyrda bilar – vem tar 
sig snabbast genom banan?

Poängpromenad både för både 
vuxna och barn

Fiskdamm 

Dansa med Bernie och Lollo 

Dekorera din egen muffi ns från 
vårt bageri

Träffa M&M-maskotarna

Sund i mun – gratis tandkoll av 
hundar av legitimerad veterinär

Skaffa självscanning 

ICA Banken är på plats

Träffa Pappa Dolmio-maskoten

Ballongutdelning

Ansiktsmålning

Träffa Dreamie-maskoten

Grillning

Kalaspriser i butiken & Cura apoteket

Goodiebags
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TÄVLINGAR
”Vinn på ditt kvitto” – chans att vinna en 
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Vinn massor av godsaker till din hund från 
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skaldjur

Tävla om blombuketter

ICA Maxis kalasvänner:

PROVSMAK/DEMO
Grillat

Läsk 

Squeeze för barn

Kaffe – både kapslar och bryggkaffe

Cidermarinerat kött

Celsius

Maxiköket bjuder på glutenfritt

Fruktprovsmakning

Kattgodis – gratis samples från Dreamies

Triumfglass

Popcornvagn med varma popcorn

M&M-godis 

Bröd från Östras

Korv med bröd

Närproducerat kött från Gröna gårdar

Dolmio pastasås

Sodastream

Philips eltandborstar

Öppet alla dagar

7–22
Gymnasiegatan 8, tel: 0303-150 00 www.maxikungalv.se

För mer information, se vår hemsida ICA.se. 
Lokalt kan lägre priser och variationer i sortimentet förekomma. Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

KAFFE
Löfbergs. 500 g. Gäller ej rättvise-
märkt och krav. Jfr pris 40:–/kg. 
Max 3 köp/hushåll.
Gäller 22/4–28/4.

/st

trädgårdsmöbler
(gäller endast vid inköp den 28/4)

20% rabatt på alla
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RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR
27-28 APRIL

Öppet
Lördag 10.00 – 15.00
Söndag 11.00 –15.00

Nödinge
Rödjansväg 2,
Tel. 0303-35 09 90

Erbjudandet gäller på reservdelar och tillbehör den 27-28 april. 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.

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

NÖDINGE. Förra året 
mottog han ett kultur-
stipendium på 5000 
kronor från Ale kom-
mun för sina foton ”Sa-
ker som ingen vill se”.

På en utställning i 
Göteborg förra helgen 
visades bland annat 
bilder från ”kåkstaden” 
i Älvängen.

Carlmarks gamla industri-
område i Älvängen står och 
förfaller och platsen har 
kommit att kallas för ”kåksta-
den”. En skamfläck för hela 
bygden, men en perfekt foto-
miljö för Jonas Sanderman 
från Nödinge. Han tar bilder 
på saker som ingen vill se.

– Det som intresserar mig 
är historien bakom hur det 
blev som det är efter att tiden 
fått ha sin gång. Någon som 
jobbat på området kanske 
har slängt iväg något som 
hamnat på ett sätt så att allt 
faller på plats i bilden. Jag 
försöker att fånga platsen så 
att färger och linjer stämmer 
perfekt. Det vilar ett lugn 
över döda platser som fasci-
nerar mig.

Under fyra år har han åkt 
omkring och fotat platser 
som ingen vill se, i Göte-

borgsområdet såväl som i 
Nödinge, Nol och Älvängen, 
men det har inte varit enkelt 
alla gånger.

– Det har hänt att folk tror 
att jag jobbar på kommunen 
och dokumenterar för att 
bevisa att detta måste bort. 
Många har svårt att tro att 
jag fotar konst på en gammal 
skrotfrag eller en bakgård 
i ett industriområde på 
Hisingen. När någon undrar 
brukar jag visa hemsidan i 
mobilen.

Han vill inspirera till att 
se på sin omvärld och hitta 
konst i vardagen, men det 
gäller att se på rätt sätt. 

Nya idéer
Förra helgen ställde han ut 
sina bilder ”Saker som ingen 
vill se” på galleri Creare – fri-
görande skapande centrum i 

Göteborg. Utställningen 
besöktes av omkring 250 
personer och en av bilderna 
från Älvängen såldes – ett 
minne som kan komma att 
bli historiskt efter att kåksta-
den har städats upp.

Jonas Sanderman har 
många idéer för sitt fortsatta 
arbete. En går ut på att fota 
människor i ett helt annat 
sammanhang än de vanligtvis 
brukar tillhöra.

– Jag har tänkt på att per-
soner som ofta ses som lite 
oseriösa och barnsliga, bara 
med rätt attribut, lätt skulle 
kunna passera som vilken 
högt uppsatt styrelsemedlem 
som helst – att hitta den kon-
trasten.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Jonas Sanderman visar det ingen vill se

Konst från kåkstaden

”Baby” heter en av bilderna 
som är tagna i Carlmarks 
gamla industriområde i Älv-
ängen. Namnet kommer av 
färgerna i fotot. 

Foto: Jonas Sanderman

När man nu planerar att riva ”kåkstaden” får bilderna ännu 
större betydelse.                 Foto: Jonas Sanderman

Förra helgen ställde Jonas Sanderman från Nödinge ut sina 
bilder ”Saker som ingen vill se” på galleriet Creare – frigö-
rande skapande centrum i Göteborg. Foto: Kenny Kling

I tre år har Kultur på Mau-
ritzberg i Hålanda haft stöd 
från Leader Göta Älv för att 
genomföra konserter och 
andra kulturevenemang. 
Under dessa år har det 
arrangerats tre sommarfes-
tivaler. Och allt som allt har 
nu mer än 50 föreställningar 
gått av stapeln på Mauritz-
berg. Kultur på Mauritzberg 
har producerat och uppfört 
tre operor och barnmusi-
kalen Kattresan. Artister 
som Marit Bergman, Mikael 
Samuelson, Mats Bergström, 

Sarah Riedel, Lars Jansson 
trio, Rebaroque, Håvard 
Gimse och många fler har 
gästat Mauritzberg. 

På lördag den 27 april 
kl 19  blir det en kammar-
konsert. Marika Dahlbäck 
spelar cello och med sig har 
hon Natalie Gourman, en 
framstående ung pianist med 
studier i Stockholm, Oslo 
och London bakom sig. De 
kommer att spela klassiska 
verk av Brahms och Beet-
hoven, Våren av Grieg och 
efter konserten bjuds det på 
tilltugg och samvaro. 

Föreningen Kultur på 
Mauritzberg kommer att 
finnas kvar, och planerar för 
kommande arrangemang. 

Vi samarbetar med Ale 
kommun men söker också 
nya samarbetspartners och 
finansiärer för att hålla liv i 
Hålandas kulturscen. 

I augusti kommer tex 
West of Eden till Mau-
ritzbergs kvarn och även 
om vi inte i år planerat för 
en stor sommarfestival så 
kan det bli en minifestival 
i slutet av sommaren. Vi 
har många artister som vill 
framträda hos oss under de 
kommande åren vilket är 
väldigt stimulerande – så vi 
önskar publiken välkommen 
nu på lördag och på 
kommande föreställningar 
och konserter.

❐❐❐

Lördag den 27 april slår Mauritzberg 
upp dörrarna och bjuder på Vårsalong!

På lördag blir det kammarkonsert på Mauritzberg.

KÖPA HUSBIL 
PÅ SÖNDAG?
öppet söndag kl 12-15

I  SOLLEBRUNN AB

För dig som värdesätter service och 
tillmötesgående även efter köpet!

Mån-tors 10-18. Fre 10-16. Sön 12-15.
Intill riksväg 42 m. Alingsås och Trollhättan.

Vi visar ca 100 fräscha 
begagnade husbilar!

Just nu förmånlig 
fi nansiering 3,95% ränta!
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Metallic tillägg
5 000 kr

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

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

Obs! Begränsat antal bilar.
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och konserter.

❐❐❐

Lördag den 27 april slår Mauritzberg 
upp dörrarna och bjuder på Vårsalong!

På lördag blir det kammarkonsert på Mauritzberg.

KÖPA HUSBIL 
PÅ SÖNDAG?
öppet söndag kl 12-15

I  SOLLEBRUNN AB

För dig som värdesätter service och 
tillmötesgående även efter köpet!

Mån-tors 10-18. Fre 10-16. Sön 12-15.
Intill riksväg 42 m. Alingsås och Trollhättan.

Vi visar ca 100 fräscha 
begagnade husbilar!

Just nu förmånlig 
fi nansiering 3,95% ränta!
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Nu bygger vi - inflyttning 2013/2014Nu bygger vi - inflyttning 2013/2014
Visning varje onsdag kl. 16-18 och söndag kl. 12-14

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

För mer information tel. 031-724 80 00

Hållbart boende nära city
www.green-village.se

Kan det bli bättre?
Vad sägs om ett energisnålt,  

hållbart och modernt boende.

Tvårumslägenhet 53m2

4198:- tot. boendekostnad

Kan det bli bättre?
Vad sägs om ett energisnålt,  

hållbart och modernt boende.

Tvårumslägenhet 53m2

4198:- tot. boendekostnad
Följ oss på 
facebook!

Följ oss på 
facebook!

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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ALE/GÖTEBORG. Ale-
bandet Backlights har 
gått vidare till region-
fi nal i Sveriges största 
musiktävling Emergen-
za Festival.

Tillsammans med 11 
andra band ska de göra 
upp om vem som ska 
representera Göteborg i 
Sverigefi nalen.

De är bandet som gått från 
Alerocken till regionfinal i 
Sveriges största musiktävling. 
Efter första semifinalom-

gången som gick av stapeln 
förra onsdagen på Sticky 
Fingers i Göteborg stod det 
klart att Backlights gick hem 
hos publiken som röstade 
dem vidare till regionfinalen 
på Sticky Fingers den 3 maj. 
Då kommer en jury bestå-
ende av uteslutande kompe-
tent branschfolk att utse vin-
naren.

Även alebandet Few gick 
vidare, medan killarna i My 
finest hour fick nöja sig med 
en sjundeplats.

Nu är det hårdträning som 

gäller för Backlights, som 
består av Fredrik Milder, 
Jonathan Olsson, Sebastian 
Nordberg och Emil Carls-
son. De repar två gånger i 
veckan, både i Ale gymnasium 
och på Aroseniusskolan. 

Det känns jätteroligt att 
vi kommit så pass långt i täv-
lingen och det skulle betyda 
väldigt mycket om vi fick 
representera Göteborg på 
Sverigefinalen i Stockholm, 
berättar Sebastian Nord-
berg. 

JOHANNA ROOS

Göteborgsfi nal nästa!

Vidare i Emergenza Festival. Alebandet Backlights, som består av Fredrik Milder, Jonathan 
Olsson, Sebastian Nordberg och Emil Carlsson tävlar i regionfi nalen den 3 maj på Sticky 
Fingers i Göteborg.

– Backlights gick hem hos publiken på Sticky Fingers

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

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

lansforsakringar.se/alvsborg
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LILLA EDET. 54 år i 
branschen har resulte-
rat i lika många skivor.

På onsdag släpper 
Streaplers sin nya 
platta – ”I alla väder”.

– Vår publik kom-
mer att känna igen det 
karaktäristiska Streap-
lerssoundet, men sam-
tidigt har vi en del låtar 
där vi tar ut svängarna, 
säger trummisen och 
tillika sångaren Kjetil 
Granli.

Det är i Kjetil Granlis hem-
trakter som fotograferingen 
ägt rum och reklamvideon 
till den nya skivan spelats in. 
Den numera nedlagda kar-
tongfabriken på Ström har 
med ett antal uttjänta maski-
ner fått utgöra rekvisita för 
Streaplers omslag och pro-
motionsmaterial.

– Vi ville hitta något nytt 
och lite udda ställe att vara 
på. Vi fastnade för Inland 
som erbjöd en väldigt fräck, 
annorlunda och historisk 
miljö. Samtidigt som det 
kändes konstigt, ja nästan lite 
läskigt att vara där, så tycker 
vi att platsen sänder ut ett 
budskap. Vad som än händer 
så står Streaplers pall.

Har du någon personlig 
koppling till Inland?

– Nej, inte mer än att jag 
har vänner och bekanta som 
har jobbat där. Det var ett 
tungt slag för kommunen då 
Inlands kartongfabrik slog 
igen och många människor 
drabbades. 

Kjetil Granli tar emot i 
huset hemma vid Ekaråsen. 
Det är något av lugnet före 
stormen. Förutom skivre-
leasen på onsdag väntar 
spelningar i stort sett varje 
dag för Streaplers en tid 
framöver. Om en vecka, på 
valborgsmässoafton, är det 
traditionsenlig utomhuspre-
miär på Lane Loge.

– Det utgör startskot-
tet för en intensiv vår- och 
sommarperiod. Vi brukar 
ha ungefär 1 200 personer 
på premiären på Lane Loge 
vilket är fantastiskt.

Spännande
Det är med spänd förväntan 
som Kjetil och hans kolle-
gor inväntar responsen på 
nya skivan. Ett fåtal låtar har 
redan ”provspelats” ute på 
landets dansbanor, men av 
de 14 spår som finns på plat-
tan är det mycket nytt som 
väntar skivköparna.

– Vi har valt att spela in 
skivan så nära releasen som 
möjligt. Det gör det hela mer 
spännande och intressant.

Den förra plattan, ”På 

egna vägar”, togs emot med 
öppna armar av publiken 
och har sålt i närmare 17 000 
exemplar.

– Vi är väldigt nöjda med 
den siffran med tanke på att 
det inte alls säljs lika många 
skivor nu som det gjorde förr. 
Gränsen för att få en guld-
skiva ligger på 20 000 sålda 
exemplar och det siktar vi på 
att nå med ”I alla väder”.

Är det inte lätt att drabbas 
av prestationsångest då 
förväntningarna hela tiden 
skruvas upp?

– Det är väl tidspressen 
som framkallar den största 
ångesten i så fall. Eftersom 
jag låg nedbäddad i lung-
inflammation i tio dagar i 
januari så gick vi miste om 
värdefull inspelningstid. 
Någon prestationsångest kan 
jag inte säga att vi har. Vi för-
söker hela tiden förbättra oss 
och flytta fram positionerna, 

inte bara när det gäller musi-
ken utan även skivomslag, 
reklammaterial och annat.

Vad gör ”I alla väder” så 
bra?

– Variationen! Våra 
trogna fans kommer defini-
tivt att känna igen sig, stuket 
är bekant och vi har låtar som 
visar respekt för historien. 
Samtidigt tycker jag att plat-
tan visar på en framåtanda 
och ett nytänk. 

Ni är tillsammans med 
Lasse Stefanz Sveriges 
överlägset populäraste 
dansband. Vad utgör fram-
gångsreceptet?

– Det är ett genuint och 
hårt arbete. Framförallt 
handlar det om att göra ett 
väldigt bra jobb när vi är ute 
och spelar och möter vår 
publik. Det gäller att vårda 
varumärket Streaplers, att 
folk känner sig trygga i det 
vi gör.

Någon semester i 
sommar är inte att tänka 
på?

– Nej, det blir en hysterisk 
sommar i år också. Fast vi 
klagar inte, det är en ynnest 
att få turnera runt i landet 

och göra det vi tycker är 
allra roligast, avslutar Kjetil 
Granli.

Lilla Edets kommun tog 
hjälp av ett rekryteringsbo-
lag för att finna en efterträ-
dare till Johan Fritz, som gått 
vidare till Tjörns kommun. 

Fyra kandidater togs fram.
– Vi intervjuade dem och 

gick sedan vidare i proces-
sen med tre av dem, samlade 
på oss referenser. Vi hittade 

dock inte den extra kom-
petens som eftersöktes till 
kommunledningen. Vi var 
inte beredda att anställa en 
kommunchef bara för sakens 
skull. Vi fann helt enkelt inte 
den rätta personen, säger 
Ingemar Ottosson.

Lena Palm, som är kansli-
chef, får nu dubbla yrkesrol-
ler en tid framöver. Tanken 
är dock att en del av hennes 
arbetsuppgifter ska fördelas 
ut på övriga inom kansliav-

delningen.
– Det finns ingen som 

klarar av att rodda två tjäns-
ter, naturligtvis ska hon 
bli avlastad, säger Ingemar 
Ottosson som hyser stort 
förtroende för Lena Palm i 
rollen som kommunchef.

– Hon känner till orga-
nisationen och vet vad som 
krävs.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lena Palm kvar som kommunchef
LILLA EDET. Lena Palm är tillförordnad kommun-
chef sedan Johan Fritz lämnade posten den 1 
mars.

Hon blir kvar i den rollen ytterligare ett tag till.
– Vi kommer föreslå kommunstyrelsen att Lena 

får ett fast förordnande fram till nästa mandatpe-
riod, säger kommunalrådet Ingemar Ottosson (S).

I LILLA EDET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Ny platta som tar 
ut svängarna

Streaplers håller i alla väder

Nu på onsdag släpper Streaplers sin nya skiva ”I alla väder”. Omslagsfotot är taget i Inlands nedlagda kartongfabrik. Från 
vänster: Håkan Liljeblad, Kjetil Granli, Henrik Uhlin, Kenny Samuelsson och Anders Larsson.

Streaplers sångare och trumslagare, Kjetil Granli, bor i Lilla 
Edet och tyckte att miljön på Inlands kartongfabrik passade 
utmärkt när bilderna och reklamvideon för den nya skivan 
skulle produceras.

TRÄNING 
FÖR ALLA!

GYMKORT

199KR/MÅN

VÄLKOMMEN TILL VÅR GOA KLUBB!
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SPORTLIFE EDETS VÄRDSHUS & HOTELL SKANSENVÄGEN 34, TEL 0520-651 616
SPORTLIFE BADHUSET MAJORSGATAN 11  |  ALLA MÄNNSKOR, ALLA ÅLDRAR!



Månadens energitips
Anslut diskmaskinen till kallvattnet. 

Maskinen värmer då själv upp vattnet 
till diskmomentet och sista sköljningen 
och du sparar 20 – 30 procent energi. 

Boka in miljödagen 6 juni
På Sveriges nationaldag hålls kommunens 

miljödag med många aktiviteter i Ströms 

slottspark. Årets miljöpristagare får också 

ta emot en check på 10 000 kronor.

Läs mer på lillaedet.se/evenemang

Nationell skärpplockarvecka
Nu är det den offi ciella skräpplockarveckan. 

Då passar några av kommunens skolor och 

förskolor på att plocka skräp och städa 

skolgårdarna. Vill du också hjälpa till? Gå in 

på skrapplockardagarna.se och se vad du som 

privatperson kan göra.

Evenemang och aktiviteter i kommunen.Evenemang och aktiviteter i kommunen.Evenemang och aktiviteter i kommunen.Evenemang och aktiviteter i kommunen.

Evenemang och aktiviteter i kommunen

BOKCIRKEL PÅ BIBLIOTEKET

14 maj kl 10.00

Lilla Edets bibliotek

Byt lästips med bokälskare och biblio-

tekarier! Berätta om dina bästa boktips, 

diskutera och få massor med förslag på 

läsvärda böcker. Bokcirkeln träffas en 

gång/månad. Ingen föranmälan krävs.

SOMMARPLÅGAN

18 maj kl 18.00
Ströms slottspark

Vad kan vara en bättre kickoff på 

sommaren 2013, än en utomhuskon-

sert i Ströms slottspark? Livemusik, 

mat och dryck. Kostnad: 200 kr 

förköp (250 kr i entrén).

Premiär på Ljudaborg
Torsdagen den 30 maj kl 18.30 inleds 

sommarsäsongens musikaftnar på Ljudaborg 

med vismusikalen ”Nu går vi till fabriken” 

om livet i en bruksort i början av förra seklet, 

skriven av Maria och Claes Pihl. Maria Pihl 

på sång, Bosse Stenholm på gitarr och fi ol 

samt Anna Foster på cello. Biljetter säljs på 

plats en timme innan föreställningen och 

kostar som vanligt 100 kr. 

Behöver du öka din kunskap 
eller kompetens?
Just nu kan du söka grundläggande- och 

gymnasiala kurser på Lärcentrum, kommunal 

vuxenutbildning. Webbansökan för hösten 

2013 gör du på https://lillaedet.alvis.gotit.se/

student/. Sista ansökningsdag är den 9 juni. 

Efter ansökningsperioden blir du antagen i 

mån om plats. För mer info ring: 

0520-65 97 05/65 97 04 Läs mer om kurs-

utbudet på www.lillaedet.se/vuxenutbildning

Ortsutvecklingsmöte 
i Hjärtum 2 maj

Välkommen att lyssna till vad som är på 

gång i Hjärtum och i kommunen i stort. 

På ortsutvecklingsmöte kan du ställa 

frågor till politiker och tjänstemän. 

Tid: 2 maj, kl 19.00.  

Plats: Hjärtumsgården, Hjärtum

Den 8 maj slår en ny fritidsgård i Lödöse upp portarna. Fritids-

gården kommer att vara inrymd i Gula Villan vid Tingbergsskolan. 

Det är mellan- och högstadieungdomar som fritidsgården i 

första hand är öppen för. Här kommer ungdomar att kunna 

spela biljard, pingis, sällskapspel, tv-spel eller bara umgås 

och ”hänga” tillsammans med kompisar och vuxna. 

TUFF STÅR BAKOM

Det är en ideell förening, Tingbergsgårdens ungdoms-

fritidsförening, TUFF, som står bakom.  Föreningen leds 

av en styrelse med 9 medlemmar bestående av både 

engagerade föräldrar, men även av två stycken ungdomar. 

Tanken med detta är att ungdomarna själva ska vara med 

och ha infl ytande över verksamheten och aktiviteterna. I 

föreningen fi nns också ett 30-tal föräldrar som kommer att 

turas om att fi nnas på plats de kvällar fritidsgården är öppen.

       

Fritidsgård för ungdomar öppnar i Lödöse

MEDBORGARSERVICE OCH VÄXELN

30 april kl 8-12

1 maj stängt

8 maj kl 8-12

9 maj stängt

10 maj kl 8-12 (klämdag)

BIBLIOTEKEN (LILLA EDET, LÖDÖSE)

30 april stänger kl 15.00

1 maj stängt                                                                                                                               

8 maj stänger kl 15.00

9 maj stängt

ÅTERVINNINGSCENTRALEN GÖTA

Vid storhelger kan det förekomma av-

vikelser i öppettiderna. Kontakta ÅVC 

för mer information: 0771-88 88 88.

Ändrade öppettider vid Valborg och Kristi himmelfärds dag

 

på Ljungkullen

Kommunen anordnar i sommar simskola för nybörjare som 

har fyllt 6 år och är skrivna i kommunen. 

Det fi nns max 50 simskoleplatser så det är först till kvarn 

som gäller. Simskolan äger rum 29 juli – 9 augusti  2013, 

kl 10.00-14.00 vid Bodasjön, Prässebo

ANMÄLAN

Anmälan sker via formulär på lillaedet.se. Har du inte 

tillgång till dator, hör av dig till Medborgarservice 0520-

65 95 20 eller biblioteket, Lilla Edet 0520-65 96 90 eller 

Biblioteket, Lödöse 0520-65 96 92 för hjälp med ifyllandet 

av formuläret. Sista anmälningsdag är 30 juni.                 

Simskola för nybörjare

Musikföreningen spelar melodier och kören Helt Sonika 

sjunger sånger. Vi tänder också den traditionella elden. Kaffe, 

dricka och bullar fi nns till försäljning.  Årets vårtalare är Eva 

Lejdbrandt, kultur- och fritidschef i Lilla Edets kommun.

Plats: Ljungkullen 

Tid: 30 april, kl 20.00

ÖPPET TVÅ KVÄLLAR I VECKAN

Fritidsgården kommer att vara öppen två kvällar i 

veckan, onsdagar och fredagar från klockan 18.30. 

Alla mellan- och högstadieungdomar i hela kommunen 

är välkomna.

Fler nyheter och 

information hittar 

du på lillaedet.se 0520-65 95 00

INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN  APRIL – MAJ 2013



Trädgårdsmässa i Margretetorp 
Inkl. entré, 18/5 ............................................... 450:-

Benny Anderssons Orkester Trädgårdsföreningen 
i Göteborg, 18/7 .............................................. 695:-

Spreewald med sitt vackra kulturlandskap 
(floder, kanaler, bäckar o vackra hus) halvpension, 
del i dubbelrum, 4 dgr avresa 25/7................. 3.980:-

Polens Riviera och ön Rügen 
Per person i dubbelrum 19-24/8 .......................6.095:-

Jorden runt genom 80 trädgårdar på ”IGS” 
trädgårdsutställning i Hamburg
Del i dubbelrum, 4 dgr, avresa 14/9 ................ 3.990:-

Rhendalen med vingårdar i pittoreska byar och 
städer med vinprovning
Halvp/del i dubbelrum, 7 dgr, avresa 21/9 ....... 6.990:-

Jerry Williams The Farewell Show på scandinavium 
Buss och entré 9/10 ......................................... 870:-

Brodwaysuccén Familjen Addams 
Lorensbergsteatern, 26/10 ............................... 820:-

Dagstur eller 
långsemester?

Hos oss hittar ni alla 
typer av bussresor både 

i Sverige och Europa
Besök oss på www.lillaedetbuss.se

www.lillaedetsbuss.se
Ring för info & reseprogram 

Tel. 0520-65 75 00

Lilla Edets Buss

Wäxthuset i Lilla Edet AB
Göteborgsvägen 119
463 33 Lilla Edet
Tel: 0520-44 10 29 www.waxthuset.nu

Öppet:
Vard: 09.00-18.00
Lörd: 10.00-15.00
Sönd: 10.00-15.00
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Gilla Wäxthuset på Facebook 
för att inte missa våra erbjudanden. 

Vi ser till att ni lyckas!

Veckans Ros!
Varje vecka lyfter vi fram två rosor med lite extra 

information och rabatterat pris.

Denna vecka är det den 
storblommiga rabattrosen Aquarell 
och en renaissance-ros som heter 
Sophia Renaissance.

Vi lämnar 10% 
på veckans ros!

Brudorkidé
2 stänglar
Tag 3 betala för 2

79:-/st

Algomin professional green
För dig som vill ha en gräsmatta i toppklass!

2 st  498:-
ord. pris 299:-/st
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VÅRDAGAR PÅ GEKÅ 
BYGGNADSVAROR 26-27 APRIL

Nu lanserar vi vår pålitliga Elit Original i ny tappning.
Ge ditt hem en helt ny känsla.

Förändra ditt hem

Premiär! Elit Original

köp 3 betala för 2  

Marksten
 

139:-
/kvm 

Mur
695:-

/kvm

5250
              /kvm

6250
               /kvm

3750

Murblock

995:-

Utskjutsstege

Norrlands trall 

20% på allt övrigt 
impregnerat regelvirke 

PASSA PÅ! 

50% på all färg 

Superpris!

Takpannor 
Palema
Ytbehandlad
Svart, rött,
tegelröd

Candor
och rött

VÅR STÖRSTA ELIT-
SATSNING NÅGONSIN!

 

VARD 07.00-17.30 
LÖRD 09.00-13.00

Gilla oss på
Facebook

LÖDÖSE 0520-66 18 80
LILLA EDET 0520-65 14 20
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Lödöse/Nygård IK

Knalle
marknad

Söndag 5 maj kl 10
Alevi IP, Nygård

Lödöse Nygård IK 
anordnar

Blommor, kläder, leksaker, bröd.
och fotoutställning

Ungdomsturnering i fotboll

Välkomna!

LILLA EDET. Mycket 
tyder på att det före 
detta kommunhuset 
förvandlas till bostäder 
och affärslokaler.

Leifabs styrelse har 
beslutat om att låta 
projektet Torgbacken 19 
gå ut på upphandling.

Det skulle innebära 
byggstart, om allt går 
som planerat, någon 
gång till hösten.

Ritningar är framtagna och 
en grovkalkyl gjord för Torg-
backen 19. Tanken är att 
bygga cirka 16 lägenheter i 
plan ett och två (2:a och 3:e 
våningen). Anbuden ska även 
innehålla en option för ytter-
ligare tre lägenheter i mark-
plan mot innergården.

– Vi är tveksamma till hur 
attraktivt det är att bo i mark-
plan i denna fastighet. Helt 
klart är att vi ser kommersiell 
verksamhet i de lokaler som 
vetter mot Göteborgsvägen, 
säger Lars Ivarsbo (C), vice 
ordförande i Leifab.

När kan projektet vara 
klart?

– Som alltid när det hand-
lar om byggnation så pratar 
vi om en trestegsraket. Vi 
befinner oss just nu i andra 
skedet. Projektering och 
grovkalkyl är gjord, nu är 
ärendet ute på upphandling 
och därefter tas ett investe-
ringsbeslut. Kalkylen måste 
gå ihop för att vi ska trycka 
på knappen och köra igång, 
säger Ivarsbo.

– Går det som på räls blir 

det byggstart till hösten och 
inflyttning nästa vår, avslutar 
Lars Ivarsbo.

HJÄRTUM. Årets miljö-
pristagares är utsedd.

Utmärkelsen tilldelas 
Hjärdhems Gård och 
Linn Sörensen-Ivarsson 
för arbetet med att 
aktivt upprätthålla en 
genbank för inhemska 
och utrotningshotade 
lantraser.

– Jag blev glatt över-
raskad, visste knappt 
att priset fanns, säger 
Linn till lokaltidningen.

Hjärdhems Gård ligger i 
utkanten av Hjärtum. Där 
har Linn Sörensen-Ivarsson 
bedrivit verksamhet under 
snart tre års tid. Det började 
i begränsad skara med råttor, 
kaniner och en hund.

– Sedan har det blivit kani-
ner, getter och marsvin också, 
berättar Linn.

Gården utgör ett hem för 
fler av de svenska utrotnings-
hotade raserna så som Jämt-
get, Klövsjöfår, Gottlandska-
nin, Mellerudskanin, Skånsk 
Blommehöna och Linderöds-
svin.

– Djuren har alltid spelat 
en stor roll i mitt liv. Det bör-
jade med att jag smugglade 
in daggmaskar i huset när jag 
var liten. Till slut fick jag ett 
maskakvarium och jag skaffade 
även fiskar och fåglar.

Linn Sörensen-Ivarsson 
läste djurvård på Naturbruks-
gymnasiet, arbetar för Blå 
Stjärnan och på Göteborgs 

Universitet med försöksdjur. 
Just nu pluggar hon på distans 
för att lära sig mer om djurens 
beteende.

– Jag har bara djur i huvu-
det, det är det jag kan.

Miljöpriset, som instiftades 
förra året, delas ut till den eller 
dem som gjort en betydelsefull 
insats för miljön och pristaga-
ren utses av Miljö- och bygg-
nämnden.

– Linn är en värdig vin-
nare. Hennes arbete med att 
upprätthålla en genbank för 
inhemska och utrotningsho-
tade raser är värt att uppmärk-
samma, säger Carlos Rebelo 
Da Silva (S), ordförande i 
Miljö- och byggnämnden.

Nämndens motivering 
lyder: ”Nämnden anser att 
Hjärdhems Gård och Linn 
Sörensen-Ivarssons arbete visar 
prov på ung handlingskraft. 
Linns hedervärda arbete med att 
föda upp svenska utrotningsho-
tade raser bidrar till en hållbar 
utveckling, gynnar den biologiska 
mångfalden samt ett rikt växt- 
och djurliv. Ett arbete som kan 
komma att ha en betydande roll 
i framtiden.”

Ett diplom och 10 000 
kronor delas ut i samband med 
Miljödagen i Ströms Slotts-
park den 6 juni.

TROLLHÄTTAN. Efter en 
lång rad av kunskapstäv-
lingar mellan PRO-fören-
ingarna i Norra Älvsborgs 
distrikt stod det klart vilka 
föreningar som tagit sig till 
finalen på Hebeteatern i 
torsdags; PRO Trollhättan 
Södra och PRO Hjärtum-
Västerlanda.

Många medlemmar från 
de två föreningarna hade 
kommit för att heja fram 
sitt lag. En tävling som var 
mycket jämn. Att det fanns 
mycket kunskap hos de båda 
lagen märktes väl då frå-
gorna var ganska svåra. Inte 
förrän vi kom fram till de två 
sista frågorna kunde vi skilja 

lagen åt.
PRO Hjärtum-Väster-

landa vann med slutsiffrorna 
20-19 och går vidare till 
regionsfinalen som går den 
21 augusti. De får då tävla 
mot vinnarna i Södra Älvs-
borg, Skaraborg, Värmland, 
Bohuslän och Göteborg.

Tage Lindell

PRO Hjärtum-Västerlanda klara för regionsfi nal

Torgbacken 19 ute på upphandling

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Det före detta kommunhuset kan förvandlas till bostäder. Projektet Torgbacken 19 är ute på 
upphandling och någon gång i sommar förväntas Leifabs styrelse ta beslut om det blir någon 
byggnation eller inte.

Lars Ivarsbo (C), vice ordfö-
rande i Leifab.

GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Linn Sörensen-Ivarsson på Hjärdhems Gård tilldelas årets 
miljöpris.

– För Linn Sörensen-Ivarsson är djuren allt

Ung handlingskraft prisas

LILLA EDET. Traditionsenligt första maj-
firande är att vänta i Lilla Edet. Arrang-
emanget utspelar sig i vanlig ordning på 
Ljungkullen.

– Det blir tal, musik, ansiktsmålning och 
korvgrillning. En familjedag helt enkelt 
med ett politiskt budskap, säger Ingemar 
Ottosson (S).

Sören Kviberg (V), som sitter med i 
regionfullmäktige, blir dagens huvudtalare. 
Det kommer också ske en dialog mellan de 

lokalpolitiska kvinnorna, Minna Salow (S) 
och Jeanette Villarroel (V).

– Kommunen befinner sig fortfarande i 
en utvecklingsfas och det sker i god sam-
hörighet mellan oss som sitter i majoritet; 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 
Folkpartiet. Vi ser hur centrum i Lilla Edet 
utvecklas med affärer och boende som flyt-
tar in. Befolkningen ökar vilket är väldigt 
positivt, avslutar Ingemar Ottosson.

JONAS ANDERSSON

Traditionsenligt första maj-fi rande
Vårfest

Fredag 26 april

inkl. 

Pianobar i restaurangen!

Vi öppnar 18.30. 20 år, leg krävs. Entré efter kl 20.00: 
100 kr, obligatorisk garderob 20:-

Lilla Edet

Vårbuffé
1 glas öl/vin 129 kr

mellan 18.30 – 20.00
 Alkoholfritt  119 kr

www.folketshus.nu

DJ Chris Kilroy spelar fram till kl 01.00
Karaoketävling!

LILLA EDET. Nu ska 
skräpet bort!

Under hela den här 
veckan är barnen från 
Solrosens förskola ute 
och städar i naturen.

– De är väldigt am-
bitiösa och hängivna 
uppgiften, berömmer 
pedagog Lotta Hyvlan-
der.
Som ett led i kampanjen 
”Håll Sverige Rent” är samt-
liga förskoleelever, cirka 80 
barn, från Solrosens fyra 
avdelningar ute och plockar 
skräp.

– Vi samlar allt skräp i 
gula plastpåsar. En del saker 
kommer vi att sätta upp på vår 
skräptavla för att få en inblick 
i vad det är som folk slänger. 
Det kanske finns något fint 
som går att använda? Barnen 

är sannerligen energiska, 
säger Lotta Hyvlander.

Med gummihandskar på 
händerna och iförda reflex-
västar har förskolebarnen 
varit runt i närområdet för 
att plocka bort sådant som 

inte hör hemma i naturen.
– Man förvånas över hur 

mycket skräp som slängs. 
Det finns trots allt pappers-
korgar lite varstans, säger 
pedagog Jenny Andersson.

JONAS ANDERSSON

Solrosens förskola vårstädar i naturen

Förskoleeleverna från avdelning Fröna och Stjälken samlar 
sitt skräp i gula plastpåsar.
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DAGENS LUNCH
Måndag-fredag kl 11.00-14.30

Från 1:a maj även lördag-söndag

Just nu 

10%
rabatt

...på vår populära 
cateringservice:
Delikatessfat, bufféer, 
smörgåstårtor mm! 

          
 NU HAR VI ÖPPNAT!   

AlfhemsWärdshus 

Kungsgården, Alvhem: 0303-33 65 70 • www.alfhemswardshus.se

SKILTORP. Det blir en favorit i repris.
Testet med Skiltorpsdagen slog så 

pass väl ut förra året att arrangö-
rerna bestämde sig för att upprepa 
fjolårets succé.

– Den här gången hoppas vi på 
ännu fl er besökare, säger Ove Par-
kås på Nytt & Begagnat.

Nu på lördag bjuder Gårdsbutiken Skiltorp 
Kvarn och Nytt & Begagnat in till festlighe-
ter. Responsen från allmänheten blev över 
förväntan på förra årets premiär.

– Vi har bestämt att göra detta till en tradi-
tion, säger Ove Parkås.

Loppisborden kommer att stå framme där 

det finns chans att fynda diverse ting. För de 
minsta erbjuds ponnyridning.

– Vi vill göra detta till en mysig familjedag, 
säger Ove Parkås.

Den som blir sugen på mat eller fika kan 
snabbt dämpa sin hunger. Nygrillad älgkorv 
utlovas eller varför inte kaffe med våffla?

– Allt fler börjar hitta hit och det är vi tack-
samma för. Vi själva har varit igång i unge-
fär två år och vi ser en stadig utveckling för 
verksamheten, vilket gör att sortimentet kan 
breddas, avslutar Ove Parkås.

LILLA EDET. Ale & Lilla Edet Turistor-
ganisation sammanfattar en mycket 
lyckad TUR-mässa.

Besökarna var många.
– Vi hade ett bra fl öde i montern, 

säger projektledare Susanna Hammar.

Årets TUR-mässa blev en framgång för Ale & 
Lilla Edet Turistorganisation. Chokladprov-
ningen med Emanuel Andrén och ölprov-
ningen med Ahlafors Bryggerier slog väldigt 
väl ut.

– Det var uppskattat och hjälpte till att locka 
besökare till vår monter. Dessutom delade 
Witchsystrarna ut stift med ringblomssalva 
vilket också förhöjde upplevelsen för många, 
säger Susanna Hammar.

– Våra medlemmar gjorde ett väldigt bra 
jobb och den nyframtagna foldern Göta älv 
turism delades ut och fick ett varmt motta-
gande. Foldern ska fungera som en aptitre-
tare och få potentiella turister att gå in på vår 
hemsida.

Under mässan arrangerades också en täv-
ling. I förra veckan drogs 15 vinnare. Susanna 
Hammar hade då hjälp av kommunalrådet i 
Lilla Edet, Ingemar Ottosson (S). Högvin-
sten, fotbollsgolf i Uspastorp för ett sällskap 
på tio personer, gick till Leena Puranen.

– Vinnarna kommer att kontaktas och 
erhålla sina vinster under den närmaste 
veckan, säger Susanna Hammar.

Fredagen den 3 maj är politiker från de 
båda kommunerna inbjudna till en före-
läsning i Lilla Edets Folkets Hus. Ossian 
Stiernstrand, forskare inom turism, ska 
redogöra för trender och berätta hur viktig 
turismnäringen faktiskt är.

– Vi har överlämnat en vision med tre olika 
förslag på hur turistföreningen skulle kunna 
drivas vidare efter 2013 då projektet löper ut, 
avslutar Susanna Hammar.

JONAS ANDERSSON

Dags för Skiltorpsdagen

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Jaana och Ove Parkås på Nytt & Begagnat hälsar allmänheten välkommen till Skiltorpsda-
gen nu på lördag.                 Arkivbild: Jonas Andersson

Kommunalrådet Ingemar Ottosson var 
behjälplig när vinnarna skulle dras för den 
tävling som Göta älv turism arrangerade i 
samband med årets TUR-mässa. Dragningen 
skedde under överinseende av Susanna 
Hammar, projektledare för Ale & Lilla Edet 
Turistorganisation. 

– Och Leena Puranen 
tog hem högvinsten

Lyckad mässa för turistorganisationen

K-RIDCENTER
Vi finns på Hamnens Gård, Älvängen 

K-ridcenter anordnar 
ridläger och träningskurser 

för ungdomar och vuxna
v 26 Ridläger 2500:-

v 27 Två-dagars-kurser 1000:-

För mer info se:
www.k-ridcenter.se

Instruktör Annika Teibl

ALAFORS

Vårpremiär 
på Sjövallens Bangolf
Onsdag 1 maj kl 10

Öppettider
Mån-tors 1730 Fre Stängt

Lör-sön-helgdag 10-18

SPELA 2 
BETALA FÖR 1
Mot uppvisande av denna 
kupong i bangolfkiosken 

under maj månad. 

Klipp ut och tag med!

Västsveriges 
roligaste bana!
Klarar du ”Öresundsbron”, 
”Vinkelvåningen”, ”Tutten”, 
eller ”Flipperbanan”?

Speltips på alla banor

3 bollar att välja på

Spikchans 
på ALLA banor

Kiosk med fi ka, 
GB-glass, dricka 
och godis



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

Pojke eller flicka, ung eller gammal

- spela fotboll eller heja fram våra lag
- bli en av våra duktiga ledare eller en hjälpande hand

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 7:30-14:00
Frukost 7.30-10.00 mån-fre

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

Pojke eller flicka, ung eller gammalPojke eller flicka, ung eller gammal

- spela fotboll eller heja fram våra lag- spela fotboll eller heja fram våra lag
- bli en av våra duktiga ledare eller en hjälpande hand- bli en av våra duktiga ledare eller en hjälpande hand
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Ahlafors nollat på nytt
– Den gulsvarta segermaskinen har kommit av sig
ALAFORS. Ahlafors IF:s 
storsatsning i årets 
division tre har fått en 
mardrömsstart.

Efter två matcher är 
laget både utan poäng 
och gjorda mål.

– Nu vill jag ha reda 
på vilka som vill dra på 
sig blåstället och kriga 
till sig poäng, säger 
AIF-tränaren Lars-
Gunnar Hermansson 
bistert.
Det fanns all anledning 
för huvudtränaren att vara 
besviken i lördags. Ahlafors 
IF:s hemmapremiär mot 
Grebbestad blev en ny besvi-
kelse. Att förlora bollar på fel 
ställe blev på nytt ödesdigert. 
Denna gång var det exall-
svenske Jonas Henriksson 
som kom fri i en omställ-
ning och lobbade in 0-1 för 
gästerna. 0-2 kom drygt fem 
minuter före paus. AIF hade 
märkbara problem under 
hela matchen att etablera 
några längre anfall på mot-
ståndarens planhalva. Bollen 
gick sällan rätt tre passningar 
i rad.

– Killarna är inte tillräck-
ligt ödmjuka och spelar för 
svårt. Just nu är vi definitivt 
inte så bra som de kanske 
tror. Vi måste kriga med allt 
vi har för att ta poäng, menar 
L-G Hermansson.

Efter 18-0 på de fyra sista 
tränaste träningsmatcherna 
var det ett Ahlafors med stort 
självförtroende som krasch-
landade i premiären förra 
helgen. I kraschen försvann 
desssvärre allt vad självför-
troende heter. Det var ett 
ängsligt lag utan pondus som 
mötte ett betydligt hungri-
gare Grebbestad.

Serien har börjat
– Nu har serien börjat, det 
tror jag alla har insett. Här 
finns det inga lätta matcher, 
utan vi kan förbli poänglösa 
om vi inte är beredda att ta 
jobbet.

Hur ska ni vända det 
här?

– Vi har väldigt mycket att 
snacka om, sättet att spela, 
attityd och inställning. Jag 
är förvånad över att vi inte 
ens i slutet lyckas lyfta in 
fler bollar i strafformrådet, 
utan fortsätter att taffla med 
bollen på egen planhalva, 
mullrar Lars-Gunnar Her-
mansson.

Det var med stor förvå-
ning som han inför premiä-
ren ändrade på den fram-
gångsrika mittfältsduon 
Edwin Pearson och Johan 
Elving till förmån för Jona-
tan Lindström. I lördags 
fick Edwin chansen centralt 
direkt i andra halvlek. Jona-
tan Lindström tog istället 
klivet upp i anfallet.

– Edwin gör enligt mig en 
mycket bra match när han 
kommer in och det får du 
tolka som du vill, säger L-G 
Hermansson.

Det tolkar vi som att det 

börjar bli trångt om platserna 
på det centrala mittfältet.

Niclas Elving, anfallsvap-
net ute till vänster, har varit 
som bortblås i två matcher.

– Jag får inga bollar att 
jobba med. Det är frustre-
rande, men vi har inte varit 
tillräckligt bra heller. Allt 
hänger väl 
ihop. Vi kliver 
inte dit rik-
tigt, säger den 
v i n d s n a b b e 
Elving efter 
matchen.

Närmast väntar Stångenäs 
borta på söndag. L-G flaggar 
redan för att han är sugen på 
att röra om och testa nytt när 
det är så många delar som 
inte har fungerat.

– Jag ändrar aldrig efter en 
match, men nu har vi spelat 
två och vi har förlorat dem 

på samma sätt. Då anser jag 
att det finns skäl att göra lite 
större rokader.

I skadade mittbacken 
Henrik Anderssons från-
varo gjorde Shkar Nawzad 
årsdebut. Han utsågs till 
bästa hemmaspelare och lär 
vara given fram över.

Efter noll 
gjorda serie-
mål är det 
med stor 
sannolikhet 
framåt som 
L-G grubb-

lar mest, men det tidigare så 
solida försvaret måste också 
tätas på nytt.

– Det finns att fundera 
på och det är fördelen med 
många alternativ. Jag ska 
lyssna till killarnas analys 
också, medgav AIF-tränaren 
på lördagskvällen som även 

höll med om att det finns en 
form av prestationsångest i 
laget.

Värt att framhålla, deba-
clet till trots, är hemmamål-
vakten Andreas Skånbergs 
två magnifika parader.  Synd 
att räddningar som dem inte 
får bli poänggivande. Kanske 
föranledde dessa ändå att 
Grebbestad ej lyckades för-
valta straffsparken strax före 
slutet.

Ahlafors var i princip 
helt ofarligt i det uppställda 
spelet mot Grebbestad, men 
Johan Elving och Jonatan 
Lindström träffade båda 
ramverket i varsin halvlek. 
Lite stolpe in på söndag hade 
nog inte gjort ont...

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

SJÖVALLEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Shkar Nawzad var bäst 
i AIF.

Jihad Nashabat under ett av få kontrollerade anfall. Ahlafors har en hel del att prata om inför 
bortamatchen mot Stångenäs nu på söndag.

Familjedag 19/5
Kl 12.00-.15.00

Hopptävlingar
i maj och juni

Lokal - Nationell
Ponny och häst

Sommar 2013
Dagläger, kurser

och uteritter.
Barn och vuxna.

Nybörjargrupp
på ponny

Måndagar 16.45 
6 st elever

160kr/lektion

Varmt välkomna!

Ströplatser finns i befintliga 
grupper på ponny och häst!

Se mer info på hemsidan

 
Välkomna till Jennylund!
En ridklubb för alla med

hästen i centrum!

DET HÄNDER
PÅ JENNYLUND

Våren 2013

FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Ahlafors IF – Grebbestads IF 0-2 
(0-2)
Matchens kurrar AIF: Shkar Nawzad 
3, Johan Elving 2, Andreas Skån-
berg 1.

Edet FK – Gunnilse IS 1-2 (0-2)
Mål EFK: Marcus Olsson.

Stenungsunds IF 2 7 6
Gunnilse IS 2 5 6
Grebbestads IF 2 4 6
Vänersborgs IF 2 3 4
Västra Frölunda 2 3 4
Stångenäs AIS 2 2 3
Skoftebyns IF 2 -1 3
Edet FK 2 -1 1
Melleruds IF 2 -3 1
Ahlafors IF 2 -5 0
Kärra KIF 2 -6 0
Älvsborgs FF 2 -8 0

Division 6D Göteborg
Älvängens IK – Bosna IF 2-4 (0-3)
Mål ÄIK: Johan Wester 2.
Matchens kurrar: Jakob Salenius 
3, Magnus Lindgren 2, Markus 
Hedberg 1.

Zenith – Nol IK 2-1 (1-1)
Mål NIK: Jesper Garvetti .
Matchens kurrar: Jesper Garvetti 3, 
Niklas Koppel 2, Niklas Axelsson 1.
Kommentar: Det var svårspelat 
när Zenith tog emot Nol. Regn och 
snålblåst. Jesper Garvetti gav ändå 
gästerna ledningen, men precis före 
paus kvitterade hemmalaget. Andra 
halvlek blev mest ett ställningskrig 
fram till den 80:e minuten, då den 
tidigare AIF:aren Christian Berndts-
son skickade in segermålet.
– De var lite bättre än oss och vann 
ändå rättvist. Vi kämpade tappert, 
men gjorde inte någon av våra 
bättre insatser, summerade NIK-
tränaren Peter Karlsson årets första 
nederlag.

Backatorps IF – Nödinge SK 2-3
Mål Kalle Hamfeldt 2, Kajin Talat. 
Matchens kurrar: Kalle Hamfeldt 3, 
Adej Hayek 2, Kajin Talat 1.

Säve SK 3 4 9
Bosna IF 3 4 7
IK Zenith 3 2 6
Nödinge SK 3 0 6
Nol IK 2 4 3
Lundby IF 2 3 3
Hyppelns IK 2 1 3
Älvängens IK 3 -2 3
Hålta IK 3 -6 3
Hälsö BK 2 -1 1
Backatorps IF 2 -3 0
Surte IS FK 2 -6 0

Division 3B Göteborg damer
Ahlafors IF – Balltorps FF 5-0
Mål AIF: Cecilia Gustafsson 2, Mikaela 
Andersson 2, Fanny Synnerhag. 
Matchens kurrar: Cecilia Gustafsson 
3, Catrine Aronsson 2, Emma Gun-
narsson 1.
Kommentar: Ahlafors IF:s damer 
tog snabb revansch på sig själva 
genom att hemmabesegra Balltorp 
med samma resultat som i premiär-
förlusten.
– Ett  helt annat go idag. Vi gör en 
stabil laginsats och har matchen 
under full kontroll, sa en belåten AIF-
tränare, Ola Holmgren.

Öjersjö IF 2 10 6
Göteborgs SIF 2 7 6
Utbynäs 1 4 3
Jitex FC 1 1 3
Ahlafors IF 2 0 3
Balltorps FF 2 -1 3
Kållereds SK 2 -3 0
IK Virgo 2 -8 0
Sandarna BK 2 -10 0

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

- Älska handboll

AVSLUTNING
Lördag 27 april 09.00-10.30

Skepplandahallen

Det blir fi ka och diplom

Boll-lekis



NÖDINGE. Nödinge 
generationsväxlar nu 
fullt ut.

Nya unga Nödinge 
SK har en trupp om 
totalt 44 spealre.

Seriespelet har star-
tat med två segrar av 
tre möjliga.

Magnus Johansson och 
Alen Grozdanic är års-
färska som tränare för 
Nödinge SK i division 6D 
Göteborg. Truppen håller 
fortfarande på att forma sig, 
men någon spelarbrist råder 
inte. Tvärtom.

– Ja, just nu har vi 44 
spelare inskrivna, men det 
kan behövas. På träning-
arna brukar vi vara runt 20, 

vilket är vettigt för att kunna 
få ut något, säger Magnus 
Johansson som fick se sitt 
lag vinna i premiären mot 
Surte, förlora mot Zenith 
och senast bortaslå Backa-
torps IF med uddamålet.

– Vi har gått runt på 
många spelare, men hoppas 
väl snart ha 
en ganska klar 
A-trupp. Sex 
poäng av nio 
möjliga får 
vi vara nöjda 
med i upptakten. Vi kommer 
att bli bättre, lovar Johans-
son som nu kan glädja sig åt 
två tyngre nyförvärv.

Från Ahlafors IF och divi-
sion tre ansluter försvarsspe-
laren Raid Juma, tidigare 
även i Älvängens IK.

– Dessutom får vi en för-
stärkning från Fagersta och 
division fyra. Det är precis 
den här spetsen laget behö-
ver.

Mot Backatorp tog 
Nödinge ledningen med 
0-1 på straff, signerad Kalle 
Hamfeldt. Hemmalaget 

k v i t t e r a d e 
nästan omgå-
ende, men 
gästerna var 
ändå i led-
ningen när 

domaren blåste för pausvila.
– Vi fick en frispark i slut-

sekunderna och den förval-
tade Kajin Talat på bästa 
sätt, berättar Johansson.

Kalle Hamfeldt drygade 
ut ledningen i 55:e match-
minuten, men tack vare 

Backatorps reducering till 
2-3 tio minuter senare fanns 
det ändå lite nerv under den 
halvan.

– I målprotokollet var 
det jämnt, men inte på plan. 
De fick dessutom en spelare 
utvisad direkt i början av 
andra halvlek. Vi kunde rulla 
runt och egentligen bara 
spela matchen. Det var sta-
bilt, konstaterar NSK:s nye 
skeppare.

På söndag väntar en nyck-
elmatch mot svårspelade 
Säve SK på Vimmervi.

– Det blir förhoppnings-
vis första gången som vi har 
alla spelare tillgängliga. Vi 
går för tre poäng!
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18.30 Skolelever från Alafors sjunger

19.45 PRO-kören underhåller

20.00 Vårtal av Harald Axberg, 
klubbmästare Ahlafors IF

20.15 PRO-kören underhåller

21.00 Rolf & Yngve spelar

23.00 Grindarna stänger

www.ahlaforsif.se

Fiskdamm • Lotteri • Chokladhjul • Kafé

Servering av öl & cider från Ahlafors Bryggerier

Entré: 20 kronor. 

Barn & ungdomar 

under 18 år 

går in gratis.

Välkomna!

SKILTORPSDAGEN
I NYGÅRD

LÖRDAG 27 APRIL KL 10.00-15.00

GÅRDSBUTIKEN SKILTORP KVARN
Nygrillade älgstudsare – 

förmodligen världens godaste korv.
Samt upp till 30% rabatt på utvalda produkter.

NYTT & BEGAGNAT
Fyll på tvätt- och sköljmedel, hushålls-

och toapapper och mycket annat.
Markrör, dräneringsrör, markduk.
När du handlar för minst 250 kr
får du 10% avdrag i kassan på

allt nytt i butikens redan låga priser.

Loppisbord – kom och fynda!
Ponnyridning, nygrillad älgkorv,

våffla och kaffe/dricka.

Ta av vid Lödösemotet och kör mot Nygård ca 2 km.
Sväng av vid skyltarna GÅRDSBUTIK och NYTT & BEGAGNAT.

LJUNGSKILE. I premiä-
ren borta mot Mellerud 
fi xade Almedin Besic 
kvitteringen till 2-2 på 
övertid.

Hemma mot Gunnilse 
IS borde Edet FK haft 
poäng igen.

– Fortsätter vi spela 
på den här nivån är jag 
inte orolig, då hänger vi 
kvar hur lätt som helst, 
säger EFK-tränaren 
Torben Christiansen.

Ekaråsens gräsmatta var inte 
i spelbart skick och därför 
fick Edet FK förlägga fre-
dagskvällens hemmapre-
miär till Markbygg Arena i 
Ljungskile. Ett spelskickligt 
Gunnilse kunde gå till halv-
tidsvila med en 2-0-ledning 
sedan Sizar Ayoub gjort 0-1 
i den 26:e minuten och Haris 
Dedic ökat på målskörden 

fyra minuter före paus.
Edet FK tog sig dock 

samman i den andra halv-
leken och visade takter som 
gladde både publiken och 
hemmatränaren.

– Om vi ser till motståndet 
så är detta den spelmässigt 
bästa match 
jag har sett 
Edet göra. Vi 
spelar ut Gun-
nilse och äger 
boll hela andra 
halvlek, förklarar Torben 
Christiansen.

Särskilt nöjd var han med 
anfallaren Marcus Olsson 
som utöver ett vackert nick-
mål i den 66:e minuten slet 
förtjänstfullt och låg bakom 
mycket i hemmalagets offen-
siv.

– Marcus spelar som i 
fornstora dagar, kämpar och 
krigar enormt, berömmer 

Torben.
Andreas ”Kärna” Ramm 

gjorde debut i EFK-tröjan 
och lämnade banan med 
ett godkänt betyg. ”Kärna” 
har emellertid en bit kvar 
till toppformen, men lär bli 
bättre och bättre för varje 

match som går.
– Alla spe-

lare har höjt sig 
sedan ”Kärna” 
gjorde sin 
entré, avslöjar 

Torben.
Inhopparen Nerkez 

Berisa hade den bästa kvitte-
ringschansen då han nickade 
i ribban i matchens slutskede. 
Gunnilse kom undan med 
blotta förskräckelsen.

– Nu gäller det att ladda 
om inför lördagens borta-
match mot Stenungsund, 
som tagit full pott på de 
inledande matcherna. Vi ska 

dock komma ihåg att vi nol-
lade dem i fjol och jag tror 
att vårt spelsätt passar SIF 
illa. Vi kommer att backa 
hem och satsa på kontringar 
med Olsson och Ramm där 
framme, avslutar Torben 
Christiansen.

JONAS ANDERSSON

GÖTA. Göta BK 
och Alingsåslaget 
Gerdskens BK är de 
två stora förhandsfa-
voriterna i division 5 
Västergötland Västra.

På lördag börjar 
allvaret för Göta med 
match mot Dardania.

– Tyvärr har kurvan 
pekat åt fel håll de 
senaste veckorna, men 
förhoppningsvis får vi 
samlat ihop truppen 
lagom till premiären, 
säger årsfärske träna-
ren Marcus Tersing.

Träningsspelandet har resul-
terat i flera imponerande 
resultat med DM-segern 
mot division 3-laget Lid-
köpings FK som det stora 
utropstecknet. Den senaste 
tiden har dock varit bekym-
mersam för tränaren Marcus 
Tersing då spelare tvingats 
lämna återbud på grund av 
skador och resor.

– Förhoppningsvis får vi 
tillbaka alla spelare, utom 
Rikard Vikingsson, till 
lördagens premiär. Det är 
viktigt att alla är tillgängliga 
om vi ska nå upp i nivå, säger 
Tersing.

Med flera namnkunniga 
förstärkningar från grann-
klubben Edet FK vore det 
högst anmärkningsvärt om 
Ryrsjövallens gulsvarta grab-
bar inte lyckas blanda sig i 
toppstriden. Det finns kvali-
tet så att det räcker och blir 
över.

– Vi ska försöka spela en 
bra och vägvinnande fot-
boll. Vi vill skapa chanser 
på vår egen skicklighet och 

inte bara förlita oss på mot-
ståndarnas misstag. Givetvis 
finns det en risk med det 
också, säger Tersing.

Vad är GBK:s styrka?
– Vi är kompakta. Vi pres-

sar högt så fort bollen rullas 
ut. Vi vill vinna boll högt upp 
i banan.

Marcus Tersing kommer 
att formera sitt manskap 
efter modellen 4-3-2-1 med 
Niclas Christiansen som 
sista utpost och med Johan 
Lilja som spets.

– Lilja har sett bra ut 
på träningsmatcherna och 
svarat för en hel del mål.

Lördagens premiär mot 
Dardania är flyttad från Ryr-
sjövallen till Romevis konst-
gräs i Romelanda.

– Sportsligt är det en 
fördel för oss, men det är trå-
kigt för publiken. Jag hoppas 
ändå att våra trogna suppor-
ters kommer och stöttar oss, 
avslutar Marcus Tersing.

JONAS ANDERSSON

Göta BK bär favoritskap

Marcus Tersing, tränare 
Göta BK.

SKEPPLANDA. Skepp-
landa BTK beger sig till 
Trollhättan på lördag 
för premiär i division 5 
Västergötland Västra.

TFK står för mot-
ståndet.

– Vi har en bra känsla 
och ser fram emot att 
få komma igång, säger 
nye tränaren Robert 
Bävermalm.

SBTK laddade upp med ett 
träningsläger på hemmap-
lan den gångna helgen. En 
internmatch avverkades på 
lördagen vilken skvallrade 
lite grann om den startupp-
ställning som tränare Bäver-
malm kommer att mönstra.

– Det blir en 4-2-3-1-upp-
ställning kan jag avslöja. 
Linus Carlsson kommer 
att spela längst fram med 
Christian ”Figge” Rönkkö 
i rollen bakom.

En rad starka kort kommer 
att saknas i premiären mot 
TFK. Rasmus Johansson 
är fortfarande skadad och 
detsamma gäller Chris-
tian Larsson och Mattias 
”Munken” Johansson. 
Lägg därtill lagkaptenen 
Oscar Frii som är på resande 
fot till helgen.

– Det är bredden som 
är vår styrka. Trots att vi 
kommer sakna ett gäng spe-

lare så ställer vi ett riktigt 
starkt lag på benen, säger 
Robert Bävermalm.

 Vad tror du om SBTK:s 
chanser i årets seriespel?

– Jag är osäker på var vi 
står i förhållande till våra 
motståndare. Jag vet inte alls 
hur kvaliteten är på de andra 
lagen om jag ska vara riktigt 
ärlig.

Hur tippar du premiä-
ren?

– Det blir en jämn match 
som vi vinner med 1-0. Linus 
Carlsson gör matchens enda 
mål.

SBTK:s tränare, Robert 
Bävermalm.

Bra känsla hos SBTK

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

En pånyttfödd Marcus Ols-
son svarade för Edet FK:s 
reduceringsmål mot Gun-
nilse i fredags.
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Edet FK nära poäng igen

FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Edet FK – Gunnilse IS 1-2 (0-2)

FOTBOLL
Division 6D Göteborg
Backatorps IF – Nödinge SK 2-3

Två av tre för nya Nödinge SK
– Det våras för fotbollen på Vimmervi

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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ALVHEM. På fredag inleder Alvhem 
årets seriespel.

Det blir hemma fast borta.
– Gläntevis gräsmatta är inte i 

speldugligt skick, så det blir Forsval-
lens konstgräs istället, berättar 
årsfärske tränaren Roger Brunberg.

Roger Brunberg är ett bekant ansikte i fot-
bollskretsar och har huserat i ett flertal klub-
bar i Göta älvdalen, på senare tid ibland annat 
Göta BK och Hjärtums IS. Nu har han Glän-
tevi Idrottsplats som hemvist.

– Jag trivs jättebra med killarna och med 
föreningen, säger Brunberg till lokaltid-
ningen.

Försäsongen har varit lite upp och ner. 
Träningsfliten har varit god på sina håll, men 
tränare Brunberg hade önskat större kvanti-
tet under uppbyggnadspassen.

– Hade alla spelare tränat ordentligt så 
hade jag vågat sikta på toppen. Nu tror jag att 
en mittenplacering är en realistisk målsätt-
ning.

Vilka ser du som guldfavoriter?
– Jag tror säkert att något av Trollhätte-

lagen kommer att få till det, TBIS ska inte 
underskattas. Sjuntorp blir också att räkna 

med.
Vad har du för tankar inför fredagens 

premiär?
– Åsaka är ett lag som vi ska kunna störa. 

Jag tycker att det har sett bättre och bättre 
ut för varje vecka som gått, avslutar Roger 
Brunberg.

JONAS ANDERSSON

Alvhems IK – ett mittenlag?

Roger Brunberg, ny tränare i Alvhems IK.

ÄLVÄNGEN. En bedrövlig första 
halvlek förstörde ÄIK:s lördagsefter-
middag.

Gästande Bosna hade 0-3 i paus 
och saken var klar.

– Pojklagsfotboll från vår sida, 
konstaterade ÄIK-tränaren 
Peter ”Erra” Eriksson.

På de tre inledande hemma-
matcherna har det bara blivit 
en seger. Den kom i premiären 
mot Hyppeln, därefter har Hålta 
och nu senast Bosna snuvat ÄIK på samtliga 
poäng.

– Tyvärr är vi alldeles för ojämna. Vi blan-
dar och ger, säger Peter Eriksson besviket.

Bosna gjorde processen kort med sina 
motståndare. 3-0-ledningen i halvlek ökades 
till 4-0 på en tveksamt dömd straffspark i den 
77:e minuten. Älvängen var ett slaget lag och 
det hjälpte föga att Johan Wester reducerade 
två gånger om och snyggade till siffrorna en 
aning.

– Jag vet inte om killarna spänner sig. Vi 
uppträder ängsligt och gör många misstag, 

förklarar ”Erra”.
På lördag väntar årets första bortamatch då 

Hälsö BK står för motståndet.
– Även det en tuff utmaning då Hälsö 

kommer från division 5. Det gäller att vi är på 
tårna direkt från start, avslutar Peter Eriks-
son.

JONAS ANDERSSON

Bottennapp av ÄIK

Johan Wester slog till två gånger om mot 
Bosna, men vad hjälpte det när gästerna 
hade gått ifrån till en 4-0-ledning och 
avgjort drabbningen på Älvevis konstgräs-
matta.

FOTBOLL
Division 6D Göteborg
Älvängens IK – Bosna IF 2-4 (0-3)
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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.

I samarbete med

Hjälp till att sprida budskapet om vår 
jubileumsdag till Dina vänner!

SJÖVALLEN, ALAFORS
KL 1500

Underhållning av lokalt band

KL 1600

Ahlafors Oldtimers – TV-laget
TV-laget leds av Patrick Ekwall
och i truppen ingår bland andra
Thomas Ravelli, Patrik Sjöberg och Robert Prytz.
Entré: 80 kronor, födda -97 och äldre

2000 – 0100 Dans i Furulundsparken till The Flashmen
Servering av öl och cider från Ahlafors Bryggerier
Entré: 100 kr | Ålder: 18 år

CLOVVE DELAR UT GLASS

TILL ALLA BARN KL 15-15.30

Du som nu är, eller har varit aktiv i Ahlafors IF 
tidigare, inbjuds till ett gulsvart 100-årskalas

i Furulundsparken, insläpp kl 18-19
OBS! Endast föranmälda släpps in

Anmälan sker på vår hemsida www.ahlaforsif.se

JUBILEUMSDAG
   1 JUNI



NÖDINGE. Nödinge 
generationsväxlar nu 
fullt ut.

Nya unga Nödinge 
SK har en trupp om 
totalt 44 spealre.

Seriespelet har star-
tat med två segrar av 
tre möjliga.

Magnus Johansson och 
Alen Grozdanic är års-
färska som tränare för 
Nödinge SK i division 6D 
Göteborg. Truppen håller 
fortfarande på att forma sig, 
men någon spelarbrist råder 
inte. Tvärtom.

– Ja, just nu har vi 44 
spelare inskrivna, men det 
kan behövas. På träning-
arna brukar vi vara runt 20, 

vilket är vettigt för att kunna 
få ut något, säger Magnus 
Johansson som fick se sitt 
lag vinna i premiären mot 
Surte, förlora mot Zenith 
och senast bortaslå Backa-
torps IF med uddamålet.

– Vi har gått runt på 
många spelare, men hoppas 
väl snart ha 
en ganska klar 
A-trupp. Sex 
poäng av nio 
möjliga får 
vi vara nöjda 
med i upptakten. Vi kommer 
att bli bättre, lovar Johans-
son som nu kan glädja sig åt 
två tyngre nyförvärv.

Från Ahlafors IF och divi-
sion tre ansluter försvarsspe-
laren Raid Juma, tidigare 
även i Älvängens IK.

– Dessutom får vi en för-
stärkning från Fagersta och 
division fyra. Det är precis 
den här spetsen laget behö-
ver.

Mot Backatorp tog 
Nödinge ledningen med 
0-1 på straff, signerad Kalle 
Hamfeldt. Hemmalaget 

k v i t t e r a d e 
nästan omgå-
ende, men 
gästerna var 
ändå i led-
ningen när 

domaren blåste för pausvila.
– Vi fick en frispark i slut-

sekunderna och den förval-
tade Kajin Talat på bästa 
sätt, berättar Johansson.

Kalle Hamfeldt drygade 
ut ledningen i 55:e match-
minuten, men tack vare 

Backatorps reducering till 
2-3 tio minuter senare fanns 
det ändå lite nerv under den 
halvan.

– I målprotokollet var 
det jämnt, men inte på plan. 
De fick dessutom en spelare 
utvisad direkt i början av 
andra halvlek. Vi kunde rulla 
runt och egentligen bara 
spela matchen. Det var sta-
bilt, konstaterar NSK:s nye 
skeppare.

På söndag väntar en nyck-
elmatch mot svårspelade 
Säve SK på Vimmervi.

– Det blir förhoppnings-
vis första gången som vi har 
alla spelare tillgängliga. Vi 
går för tre poäng!
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LJUNGSKILE. I premiä-
ren borta mot Mellerud 
fi xade Almedin Besic 
kvitteringen till 2-2 på 
övertid.

Hemma mot Gunnilse 
IS borde Edet FK haft 
poäng igen.

– Fortsätter vi spela 
på den här nivån är jag 
inte orolig, då hänger vi 
kvar hur lätt som helst, 
säger EFK-tränaren 
Torben Christiansen.

Ekaråsens gräsmatta var inte 
i spelbart skick och därför 
fick Edet FK förlägga fre-
dagskvällens hemmapre-
miär till Markbygg Arena i 
Ljungskile. Ett spelskickligt 
Gunnilse kunde gå till halv-
tidsvila med en 2-0-ledning 
sedan Sizar Ayoub gjort 0-1 
i den 26:e minuten och Haris 
Dedic ökat på målskörden 

fyra minuter före paus.
Edet FK tog sig dock 

samman i den andra halv-
leken och visade takter som 
gladde både publiken och 
hemmatränaren.

– Om vi ser till motståndet 
så är detta den spelmässigt 
bästa match 
jag har sett 
Edet göra. Vi 
spelar ut Gun-
nilse och äger 
boll hela andra 
halvlek, förklarar Torben 
Christiansen.

Särskilt nöjd var han med 
anfallaren Marcus Olsson 
som utöver ett vackert nick-
mål i den 66:e minuten slet 
förtjänstfullt och låg bakom 
mycket i hemmalagets offen-
siv.

– Marcus spelar som i 
fornstora dagar, kämpar och 
krigar enormt, berömmer 

Torben.
Andreas ”Kärna” Ramm 

gjorde debut i EFK-tröjan 
och lämnade banan med 
ett godkänt betyg. ”Kärna” 
har emellertid en bit kvar 
till toppformen, men lär bli 
bättre och bättre för varje 

match som går.
– Alla spe-

lare har höjt sig 
sedan ”Kärna” 
gjorde sin 
entré, avslöjar 

Torben.
Inhopparen Nerkez 

Berisa hade den bästa kvitte-
ringschansen då han nickade 
i ribban i matchens slutskede. 
Gunnilse kom undan med 
blotta förskräckelsen.

– Nu gäller det att ladda 
om inför lördagens borta-
match mot Stenungsund, 
som tagit full pott på de 
inledande matcherna. Vi ska 

dock komma ihåg att vi nol-
lade dem i fjol och jag tror 
att vårt spelsätt passar SIF 
illa. Vi kommer att backa 
hem och satsa på kontringar 
med Olsson och Ramm där 
framme, avslutar Torben 
Christiansen.

JONAS ANDERSSON

GÖTA. Göta BK 
och Alingsåslaget 
Gerdskens BK är de 
två stora förhandsfa-
voriterna i division 5 
Västergötland Västra.

På lördag börjar 
allvaret för Göta med 
match mot Dardania.

– Tyvärr har kurvan 
pekat åt fel håll de 
senaste veckorna, men 
förhoppningsvis får vi 
samlat ihop truppen 
lagom till premiären, 
säger årsfärske träna-
ren Marcus Tersing.

Träningsspelandet har resul-
terat i flera imponerande 
resultat med DM-segern 
mot division 3-laget Lid-
köpings FK som det stora 
utropstecknet. Den senaste 
tiden har dock varit bekym-
mersam för tränaren Marcus 
Tersing då spelare tvingats 
lämna återbud på grund av 
skador och resor.

– Förhoppningsvis får vi 
tillbaka alla spelare, utom 
Rikard Vikingsson, till 
lördagens premiär. Det är 
viktigt att alla är tillgängliga 
om vi ska nå upp i nivå, säger 
Tersing.

Med flera namnkunniga 
förstärkningar från grann-
klubben Edet FK vore det 
högst anmärkningsvärt om 
Ryrsjövallens gulsvarta grab-
bar inte lyckas blanda sig i 
toppstriden. Det finns kvali-
tet så att det räcker och blir 
över.

– Vi ska försöka spela en 
bra och vägvinnande fot-
boll. Vi vill skapa chanser 
på vår egen skicklighet och 

inte bara förlita oss på mot-
ståndarnas misstag. Givetvis 
finns det en risk med det 
också, säger Tersing.

Vad är GBK:s styrka?
– Vi är kompakta. Vi pres-

sar högt så fort bollen rullas 
ut. Vi vill vinna boll högt upp 
i banan.

Marcus Tersing kommer 
att formera sitt manskap 
efter modellen 4-3-2-1 med 
Niclas Christiansen som 
sista utpost och med Johan 
Lilja som spets.

– Lilja har sett bra ut 
på träningsmatcherna och 
svarat för en hel del mål.

Lördagens premiär mot 
Dardania är flyttad från Ryr-
sjövallen till Romevis konst-
gräs i Romelanda.

– Sportsligt är det en 
fördel för oss, men det är trå-
kigt för publiken. Jag hoppas 
ändå att våra trogna suppor-
ters kommer och stöttar oss, 
avslutar Marcus Tersing.

JONAS ANDERSSON

Göta BK bär favoritskap

Marcus Tersing, tränare 
Göta BK.

SKEPPLANDA. Skepp-
landa BTK beger sig till 
Trollhättan på lördag 
för premiär i division 5 
Västergötland Västra.

TFK står för mot-
ståndet.

– Vi har en bra känsla 
och ser fram emot att 
få komma igång, säger 
nye tränaren Robert 
Bävermalm.

SBTK laddade upp med ett 
träningsläger på hemmap-
lan den gångna helgen. En 
internmatch avverkades på 
lördagen vilken skvallrade 
lite grann om den startupp-
ställning som tränare Bäver-
malm kommer att mönstra.

– Det blir en 4-2-3-1-upp-
ställning kan jag avslöja. 
Linus Carlsson kommer 
att spela längst fram med 
Christian ”Figge” Rönkkö 
i rollen bakom.

En rad starka kort kommer 
att saknas i premiären mot 
TFK. Rasmus Johansson 
är fortfarande skadad och 
detsamma gäller Chris-
tian Larsson och Mattias 
”Munken” Johansson. 
Lägg därtill lagkaptenen 
Oscar Frii som är på resande 
fot till helgen.

– Det är bredden som 
är vår styrka. Trots att vi 
kommer sakna ett gäng spe-

lare så ställer vi ett riktigt 
starkt lag på benen, säger 
Robert Bävermalm.

 Vad tror du om SBTK:s 
chanser i årets seriespel?

– Jag är osäker på var vi 
står i förhållande till våra 
motståndare. Jag vet inte alls 
hur kvaliteten är på de andra 
lagen om jag ska vara riktigt 
ärlig.

Hur tippar du premiä-
ren?

– Det blir en jämn match 
som vi vinner med 1-0. Linus 
Carlsson gör matchens enda 
mål.

SBTK:s tränare, Robert 
Bävermalm.

Bra känsla hos SBTK

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

En pånyttfödd Marcus Ols-
son svarade för Edet FK:s 
reduceringsmål mot Gun-
nilse i fredags.
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Edet FK nära poäng igen

FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Edet FK – Gunnilse IS 1-2 (0-2)

FOTBOLL
Division 6D Göteborg
Backatorps IF – Nödinge SK 2-3

Två av tre för nya Nödinge SK
– Det våras för fotbollen på Vimmervi

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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ALVHEM. På fredag inleder Alvhem 
årets seriespel.

Det blir hemma fast borta.
– Gläntevis gräsmatta är inte i 

speldugligt skick, så det blir Forsval-
lens konstgräs istället, berättar 
årsfärske tränaren Roger Brunberg.

Roger Brunberg är ett bekant ansikte i fot-
bollskretsar och har huserat i ett flertal klub-
bar i Göta älvdalen, på senare tid ibland annat 
Göta BK och Hjärtums IS. Nu har han Glän-
tevi Idrottsplats som hemvist.

– Jag trivs jättebra med killarna och med 
föreningen, säger Brunberg till lokaltid-
ningen.

Försäsongen har varit lite upp och ner. 
Träningsfliten har varit god på sina håll, men 
tränare Brunberg hade önskat större kvanti-
tet under uppbyggnadspassen.

– Hade alla spelare tränat ordentligt så 
hade jag vågat sikta på toppen. Nu tror jag att 
en mittenplacering är en realistisk målsätt-
ning.

Vilka ser du som guldfavoriter?
– Jag tror säkert att något av Trollhätte-

lagen kommer att få till det, TBIS ska inte 
underskattas. Sjuntorp blir också att räkna 

med.
Vad har du för tankar inför fredagens 

premiär?
– Åsaka är ett lag som vi ska kunna störa. 

Jag tycker att det har sett bättre och bättre 
ut för varje vecka som gått, avslutar Roger 
Brunberg.

JONAS ANDERSSON

Alvhems IK – ett mittenlag?

Roger Brunberg, ny tränare i Alvhems IK.

ÄLVÄNGEN. En bedrövlig första 
halvlek förstörde ÄIK:s lördagsefter-
middag.

Gästande Bosna hade 0-3 i paus 
och saken var klar.

– Pojklagsfotboll från vår sida, 
konstaterade ÄIK-tränaren 
Peter ”Erra” Eriksson.

På de tre inledande hemma-
matcherna har det bara blivit 
en seger. Den kom i premiären 
mot Hyppeln, därefter har Hålta 
och nu senast Bosna snuvat ÄIK på samtliga 
poäng.

– Tyvärr är vi alldeles för ojämna. Vi blan-
dar och ger, säger Peter Eriksson besviket.

Bosna gjorde processen kort med sina 
motståndare. 3-0-ledningen i halvlek ökades 
till 4-0 på en tveksamt dömd straffspark i den 
77:e minuten. Älvängen var ett slaget lag och 
det hjälpte föga att Johan Wester reducerade 
två gånger om och snyggade till siffrorna en 
aning.

– Jag vet inte om killarna spänner sig. Vi 
uppträder ängsligt och gör många misstag, 

förklarar ”Erra”.
På lördag väntar årets första bortamatch då 

Hälsö BK står för motståndet.
– Även det en tuff utmaning då Hälsö 

kommer från division 5. Det gäller att vi är på 
tårna direkt från start, avslutar Peter Eriks-
son.

JONAS ANDERSSON

Bottennapp av ÄIK

Johan Wester slog till två gånger om mot 
Bosna, men vad hjälpte det när gästerna 
hade gått ifrån till en 4-0-ledning och 
avgjort drabbningen på Älvevis konstgräs-
matta.

FOTBOLL
Division 6D Göteborg
Älvängens IK – Bosna IF 2-4 (0-3)
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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.

I samarbete med

Hjälp till att sprida budskapet om vår 
jubileumsdag till Dina vänner!

SJÖVALLEN, ALAFORS
KL 1500

Underhållning av lokalt band

KL 1600

Ahlafors Oldtimers – TV-laget
TV-laget leds av Patrick Ekwall
och i truppen ingår bland andra
Thomas Ravelli, Patrik Sjöberg och Robert Prytz.
Entré: 80 kronor, födda -97 och äldre

2000 – 0100 Dans i Furulundsparken till The Flashmen
Servering av öl och cider från Ahlafors Bryggerier
Entré: 100 kr | Ålder: 18 år

CLOVVE DELAR UT GLASS

TILL ALLA BARN KL 15-15.30

Du som nu är, eller har varit aktiv i Ahlafors IF 
tidigare, inbjuds till ett gulsvart 100-årskalas

i Furulundsparken, insläpp kl 18-19
OBS! Endast föranmälda släpps in

Anmälan sker på vår hemsida www.ahlaforsif.se

JUBILEUMSDAG
   1 JUNI



KUNGÄLV. Söndagen den 7 
april genomfördes en konsert 
i Mimers hus för en i stort sett 
fullsatt salong. För tredje året 
i rad inbjöd kören Opus -83 
Peoria jazzband till att göra en 
vårkonsert tillsammans.  Kören 
är ju känd för en omväxlande 
repertoar, men denna musik-
form med tradjazz och gospels 
är ganska ny och spännande för 
dem. 

Både Opus -83 och Peoria 
jazzband har funnits länge, 
man firar i år 30-årsjubileum 
respektive 50-årsjubileum. Båda har 
gjort många framträdanden både i Sve-
rige och utomlands, speciellt jazzbandet 
Peoria, som spelar ofta och har turnerat 
på många ställen i världen t.ex. i USA 
och Japan.

Kören presenterade sig med att 

sjunga ”Vi heter Opus -83”, tätt följd 
av ”Oh what a day”.  Därpå följde flera 
solostycken av Peoria jazzband och av 
hela kören Opus -83. I vissa stycken 
framträdde Peoria och ackompanjerades 
av kören. Kanske i ett försök att blidka 
kung Bore hade körledare-, och dirigen-

ten Jack Svantesson smugit in en 
gammal visa ur vår svenska sångskatt 
”Sommardag” som sjöngs a capella. 
Den skilde sig från den övriga reper-
toaren av gospels och tradjazz.  

Som vanligt presenterades olika 
framträdanden av Inger Nyberg 
som på ett informativt och medryck-
ande sätt binder samman de olika 
avsnitten i konserten.

Efter pausen följde fler gospels, 
många med soloinsatser av trombo-
nisten, trumpetaren, klarinettisten 
och batteristen och med Peorias 
sångerska Ros-Marie Simon-
sen. Flera kör-medlemmar gjorde 
soloinsatser såsom: Jennie Elons-

son, som sjöng ett stycke i början av 
konserten och i den andra avdelningen 
av konserten duetten ”The prayer” 
ihop med Ingela Friberg. Jennies ljusa 
sopranstämma går mycket bra ihop 
med Ingelas altstämma. Tenoren Swen 
Emanuel hade en soloinsats i gospeln 
”Stand by me”. Av applåderna att döma 
var deras insatser mycket omtyckta. En 
viktig person, som bidrog till den lyck-
ade konserten var Mats Sköldberg som 
skickligt ackompanjerade på piano. Mats 
är känd från Göteborgsoperan.

Det var en uppskattad konsert. Efter 
stycken med gripande text och finstämd 
musik var det så tyst i publiken att man 
kunde höra en knappnål falla innan 
applåderna bröt ut. Vid mer intensiv 
och medryckande musik och sång app-
låderades högljutt. I slutnumret var hela 
publiken engagerad. Man kan säga att 
det var ett givande och tagande mellan 
musikanter och publik. Kanske var det 
därför som konserten blev lång, hela två 

och en halv timme. Publiken 
inspirerade både till många 
och långa soloimprovisatio-
ner.

Konserten avslutades med 
att Jack Svantesson inbjöd 
publiken att komma och 
lyssna på Opus -83:s jubi-
leumskonsert den 20 oktober 
på Mimers hus. 

Krönikören
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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

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.

Repslagarmuseet i Älvängen

SPINNDAG
1 maj kl 11 - 15

Öppen aktivitet för alla, ingen föranmälan!

Mångårig tradition på museet

I samarbete med Västgötalin

Fri
entré 

Butiken 
& caféet 

öppet

Slöjdmässa
i Alingsås nya arena, ESTRAD
(vid Järnvägsstationen och Biblioteket)
Lördag och Söndag 
27- 28 april  
kl 10-16      Fri entré

Starrkärrs Centerkvinnor
Anordnar

 LOPPIS
för världens barn 

i Starrkärrs bygdegård 
Lördagen den 11 maj kl 10-13 

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

Ring: Gun 744156 eller Evy 745051. 
Kaffeservering.

Alla är varmt välkomna!

Opus -83 bjöd på en bejublad vårkonsert i Mimers hus.

Rosad vårkonsert med
Opus -83 och Peoria Jazzband
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fullsatt salong. För tredje året 
i rad inbjöd kören Opus -83 
Peoria jazzband till att göra en 
vårkonsert tillsammans.  Kören 
är ju känd för en omväxlande 
repertoar, men denna musik-
form med tradjazz och gospels 
är ganska ny och spännande för 
dem. 

Både Opus -83 och Peoria 
jazzband har funnits länge, 
man firar i år 30-årsjubileum 
respektive 50-årsjubileum. Båda har 
gjort många framträdanden både i Sve-
rige och utomlands, speciellt jazzbandet 
Peoria, som spelar ofta och har turnerat 
på många ställen i världen t.ex. i USA 
och Japan.

Kören presenterade sig med att 

sjunga ”Vi heter Opus -83”, tätt följd 
av ”Oh what a day”.  Därpå följde flera 
solostycken av Peoria jazzband och av 
hela kören Opus -83. I vissa stycken 
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ande sätt binder samman de olika 
avsnitten i konserten.

Efter pausen följde fler gospels, 
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var deras insatser mycket omtyckta. En 
viktig person, som bidrog till den lyck-
ade konserten var Mats Sköldberg som 
skickligt ackompanjerade på piano. Mats 
är känd från Göteborgsoperan.

Det var en uppskattad konsert. Efter 
stycken med gripande text och finstämd 
musik var det så tyst i publiken att man 
kunde höra en knappnål falla innan 
applåderna bröt ut. Vid mer intensiv 
och medryckande musik och sång app-
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 www.happydays.nu.

Upplev Neumünster
3 dagar i Nordtyskland
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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 
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med respekt för den ursprungliga 
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Använd reskoden och se fler 
ankomstmöjligheter på

 www.happydays.nu.
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Teaterrutan
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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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Öppen aktivitet för alla, ingen föranmälan!
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I samarbete med Västgötalin
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öppet
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i Alingsås nya arena, ESTRAD
(vid Järnvägsstationen och Biblioteket)
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27- 28 april  
kl 10-16      Fri entré

Starrkärrs Centerkvinnor
Anordnar

 LOPPIS
för världens barn 

i Starrkärrs bygdegård 
Lördagen den 11 maj kl 10-13 

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

Ring: Gun 744156 eller Evy 745051. 
Kaffeservering.

Alla är varmt välkomna!

Opus -83 bjöd på en bejublad vårkonsert i Mimers hus.

Rosad vårkonsert med
Opus -83 och Peoria Jazzband
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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!

Cat Club:  

Global Veejays

Torget 2, 442 31 Kungälv   
0303-109 70, www.farshatt.se

Fredagen den 26 april 
Mat, dryck, musik och hög stämning. 

I Schlagerbaren: Tompas.

Entré inkl. buffé: 250 kr. Biljetterna släpps fredag 19 april. 
Efterinsläpp från kl. 21: 150 kr.

Åldersgräns: 20 år.

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

RYD. Förra söndagen visade 
Målargruppen i Ryd sina 
alster i före detta missionshu-
set. Det blev en publikmässig 
succé, utställningssalen fyll-
des av intresserade besökare. 
Ett 60-tal personer räknades 
in under ett par timmar.

– Vi bestämde på stående 
fot att detta får bli ett årli-
gen återkommande arrang-
emang, säger Anita Algers 
till lokaltidningen.

Målargruppen består av 
fyra aktiva, Ulla Adielsson, 
Petra Börjesson, Anna-
Lisa Engelin och Anita 
Algers, som träffas en gång 
i veckan och målar i akryl, 

akvarell eller olja. Fler delta-
gare välkomnas.

JONAS ANDERSSON
Målargruppens vernissage i före detta Ryds missionshus 
lockade många intresserade besökare.

En av konstnärerna, Ulla 
Adielsson.

Välbesökt vernissage i Ryd

ÄLVÄNGEN. Vårens populära 
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seet avslutas med en helkväll 
torsdagen den 25 april med 
Kafferast i dubbel bemär-
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med inlagd kafferast efter 
halva tiden.
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och andra har börjat senare i 
livet. Instrumenten de spelar 
på är mest fiol, nyckelharpa, 
dragspel, gitarr kontrabas och 

flöjt, ibland även munspel, 
ukulele, trummor med mera.
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Kafferast blandar spel-
manslåtar med egna låtar och 
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Musikcafé med Spelmanslaget Kafferast

Spelmanslaget Kafferast svarar för underhållningen i sam-
band med vårens avslutande Musikcafé på Repslagarmuseet 
torsdagen den 25 april.
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ÄLVÄNGEN. 137 medlem-
mar i SPF Alebygdens locka-
des till Smyrnakyrkan för 
att ta del av årets vår- och 
sommarmode. Ny speaker 
var Björn Sundelid som 
skötte uppdraget med den 
äran. Även på mannekäng-
sidan fanns en del nykom-
lingar såsom Monica Svens-
son, Arne Eriksson, och 
Anna-Lena Sager. De kom-
pletterades av veteranerna 
Britt-Marie Jirle och Tage 
Svensson samt Axel Sager. 
Som vanligt ackompanje-
rade Lis-Marie Ohlsson 
och Holmfrid Ranebjörk 
uppvisningen med sprittande 
vårmelodier. 

Kläderna kom från Manu-
fakturen och skorna från Älv-
ängen Skor. Arrangörerna 
vill rikta ett särskilt tack till 
Ulf Abrahamsson på Manu-
fakturen som även ställde 
upp och hjälpte till med 
påklädningen. De som hade 
tur kunde vinna presentkort 
skänkta av affärerna och alla 

åskådarna kunde handla till 
rabatterade priser efter träf-
fen. 

Vid kaffet informerades 
om kommande aktiviteter. 
Den 26 april är det poäng-
promenad i Prästalund. 
Vårens sista månadsträff är 
i Medborgarhuset tisdagen 
den 14 maj. Arrangör är kon-
taktkommittén i Kilanda-

Ölanda-Starrkärr. Den 18 
juni åker vi båt i Fjällbacka 
skärgård.

Lennart Mattsson

Monica Svensson och Axel Sager i trendig stass.

Mannekänguppvisning slog publikrekord

Det torra fjolårsgräset 
var högt och torrt och 
en frisk bris blåste över 

gärdena under vårsolens glans. 

Bonden släppte ut sina hönor 
och kycklingar på gårdsplanen 
i den friska luften. Tyvärr var 
bondens son också ute och lekte 

med tändstickor 
och hur det än var 
så lyckades han 
sätta fyr på det 
torra gräset. Med 
vindens hjälp spred 
sig elden snabbt. 
En av hönorna hade 
gått ut i gräset med 
sina kycklingar och 
hon han inte sätta 
sig i säkerhet innan 
elden svepte fram 
över henne. Efteråt 
letade bonden efter 
hönan och hennes 
kycklingar, men 
det var svårt att 
fi nna henne i det 

svarta avbrända gräset. Till slut 
fann han henne, men av hennes 
kycklingar fanns inte ett spår. 
De hade gått under i elden. 
Men vänta, var det inte något 
som pep någonstans? Jo då, när 
bonden lyfte på hönan, så låg 
alla hennes kycklingar under 
henne. Hon hade själv skyddat 
dem med sin kropp, med sitt 
eget liv. Kycklingarna levde tack 
vare att hönan brett sina vida 
vingar över dem. Hon gav sitt 
liv för dem. 

Så har också Jesus gått i 
döden för var och en av oss. Han 
säger: ”Jag är uppståndelsen 
och livet. Den som tror på mig 
skall leva om han än dör.” Jesus 
har tagit syndens lön, som är 
döden in i sin egen kropp upp på 
korset och så gjort det möjligt 
för oss att få ta emot syndernas 

förlåtelse och evigt liv. Därför 
kan du tänka, varje gång du ser 
ett kors, att det är tecknet för 
evigt liv. När Jesus, livs levande, 
gick ut ur sin grav på påskdagens 
morgon så gjorde han det för 
att visa att döden inte har sista 
ordet. Det finns ett liv bortom 
graven och det är åtkomligt för 
var och en som sätter sin tro och 
tillit till Jesus. 

”Bred dina vida vi ngar, o 
Jesus, över mig, och låt mig stilla 
vila i ve och väl hos dig. 

Bli du min ro, min starkhet, 
min visdom och mitt råd, och 
låt mig alla dagar få leva av din 
nåd.”

Björn Nilsson 
Kyrkoherde i Starrkärr-

Kilanda församling

”Bred dina vida vingar över mig”
Betraktelse

0303-444 000Kyrka för Fairtrade

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

Förmiddagscafé 
torsdag 25 april  

Starrkärrs församlingshem

 Årets gång i visan
 Lennart Torstensson och 

Sabina Nilsson är gäster för dagen.

Valborgsfirande 
Nols kyrka 30 april 18.30 

Vi sjunger vårsånger tillsammans 
med Magnoliakören.

Pilgrimsvandring 
längs St:Olofsleden 
i Västerlanda 1 maj 

Samling kl 10.00 vid Starrkärrs 
församlingshem. Matsäck och 
lämpliga skor, vi går ca. 1 mil. 
Åter i Starrkärr ca. 15.00.

Pilgrimsvandring 
till Gudhem 1-2 juni

Informationsmöte i 
Kilanda församlings-
hem måndag 29/4 
kl 19.00

Boka redan nu!

Laulamme yhdessä kevään
kunniaksia

Älvängenin sinisessä kirkossa
la 27. 4. klo 16.

Muusikko Tuuli Ekenberg.
Kirkkokahvit. Tervetuloa!

Vi sjunger lovsånger i Älvängens blå 
kyrka lördag 27 april kl. 16.00

Musiker Tuuli Ekenberg.
Kyrkkaffe. Välkommen!

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Söndagkväll med Magnoliakören från Nol
Gudstjänst i Nödinge kyrka söndag 28 april klockan 17.00
kaffe i vapenhuset efteråt.
 
Blue’n Joy bjuder in
Musikkafe med loppis och bakverksauktion
Surte Församlingshem onsdag 1 maj 15-17.

Vårkväll
inför Ordet 

Torsdag 2 maj kl 19.00
Pär Alfredsson, brandman och 

pastor inom Missionskyrkan/GF 
talar på temat ”Våga tro”.

Fika efter samlingen

Välkommen!

NÖDINGE. Den sedan 
länge planerade aktiviteten 
genomfördes till mångas till-
fredsställelse. Vi vill framföra 
ett stort tack till Madelaine 
och Mikael, från Ica Ale 
Torg, för sina väl genom-
förda insatser denna kväll.

På frågan, från Madelaine, 
om hur många kilo ost per 
person vi äter i genomsnitt 
per år, kunde man tro att vi 
var på auktion. Men rätt svar 
var cirka 17 kg. 

"Själv tror jag att min kon-
sumtion var större. Det syns, 
inflikade en trevlig fören-
ingsmedlem". 

Så visst har vi roligt på 
våra sammankomster.

Att kunskap om ost är ett 
omfattande ämne var nog 
de flesta överens om efter 
demonstrationen som avslu-
tades med att vår ordförande 
överlämnade en bukett 
blommor, till de båda med-
verkande från Ica.

Åter vill vi framföra vårt 
tack till Stig Alfredsson för 
sina musikaliska insatser.

Vår ordförande Harry 
Fischer tackade medlem-
marna för den stora uppslut-
ningen.

Rune Dahl

Ostafton hos PRO

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna!

VALBORGSFIRANDE 
Tisdag 30 april

LÖDÖSE kl 18.00
Vårsånger vid församlingshemmet

Andakt och kaffeservering.
Vårtal.

SKEPPLANDA kl 19.00
Grönköp, Forsvallen

Vårsånger och vårtal
Spelmanslaget Kafferast

Skepplanda kyrkokör
Kaffeservering.
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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

Resepresentkort köpes
Ving, Ticket, Solresor, Apollo, 
resia, Fritidsresor. Även kort 
datum av intresse.
tel. 0735-01 45 63

Rollator, begagnad
tel. 0303-22 90 81 (nödinge)

SÄLJES

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

Lägenhet säljes i Alafors
4rok,ca 86 kvm,3709 kr/månads-
avgift.Lugnt område med 
lekplats,Stabil/ordnad förening.
Utg.pris:1.000000.
tel. 0737-89 23 88 Malin

1 st TV-Bänk Svart/vit, 2500:-. 
Bostadspersinner med olika 
mått, 275:-/st. Badrumsglas-
skjutdörr från Hafa B170cm, 
L186cm 2550:-, 1st kassaregis-
ter svart märke Towax 100, pris 
2100:-. 2st datorhögtalare, 200:-/
par. 5st högtalare + 1st bas, 
Sony, 2500:-.
tel. 0709-39 51 89

Logan barncykel m stödhjul. 
Bmx barncykel modell större. 
Razor kickboard.
tel. 0703-20 82 31

Crecent 28" sportcykel 10 vxl 
svart. Rostfria fälgar, plåtskär-
mar. Fint skick. Pris 850 kr. Herr-
cykel.
tel. 0303-96 388

Kassaskåp H68 cm, B55, D55. 
Brandklassat. Pris 1200kr. Dam 

och flickcykel, 250:-/st
tel. 0703-06 39 24

2st Brunstad läderfåtöljer med 
fotpall. Svarta i absolut topp-
skick. Nypris 36000:-, nu 10000.-
tel. 031-98 18 95
el. 0704-37 15 18

Ö HYRA

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

Hej jag är en student och är en 
väldigt lugn och skötsam tjej. 
Söker en lägenhet (1:a eller 2:a) i 
Ale kommun. Kan nås på:
tel. 0762- 68 14 41   efter kl 17
Går bra att smsa när som 
helst

Hyra hus. Svårt att sälja ditt 
hus? Jag är villig att hyra ditt/
ert hus minst ett år och sedan 
eventuellt köpa. Jag är en man i 
50 års åldern med god ekonomi.
tel. 0732-06 06 22

SÖKES

Pensionär sökes som kan och 
vill klippa vår häck på gård i 
Älvängen. Klippare finnes och 
du kan göra detta på den tid 

som passar dig bäst. Betalning 
efter ök.
tel. 0737-58 90 39

ÖVRIGT

Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser. 
Peter Bergqvist
tel. 0761 - 74 30 99

Loppis Skepplanda Bygdegård
Lördagen 4 maj kl 10-13. Kaffe 
servering. Välkomna!
Skepplanda Sockens
Bygdegårdsförening

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

Är du intresserad av att sälja 
dam, herr eller barnkläder? 
ÄLVÄNGENS BAZAR 1 Juni är ett 
ypperligt tillfälle!
Kontakt:
alvangensbazar@hotmail.com

Texta tydligt:
Familj – Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett 
adresserat och frankerat kuvert. 

Prylbörs – För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. 

Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställ-
ningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag kl 12, till...
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen, Märk kuvertet "Familj"
Vi tar inte emot privatannonser på telefon, 
fax eller e-mail.
Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni 
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.
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Prylbörsen (40:-)

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska med en annons!
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Hyr65plus.se - Använd 
rotavdraget - 50% på 
arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, 
golv,  mur & putsarbeten, 
el-behörighet, städ & trädgård. 
Anlita en senior hos oss! 
Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57

Bygga och renovera inomhus 
eller utomhus. 
Använd rotavdraget, 50% 
på arbetskostnaden. 
Momsregistrerad, F-skatt sedel 
och försäkringar finns.
Gå in på vår hemsida för att 
läsa en del av vad vi erbjuder.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44

Madsen & Partners erbjuder 
juridiskrådgivning inom bland 
annat familjerätt, affärsjuridik 
och fastighetsrätt.
just nu erbjuder vi en första 
rådgivningstimme på vårt 
kontor för 500 kronor inklusive 
moms. För mer information 
besök
www.madsenpartners.se eller
tel. 031 - 799 61 59
Vi erbjuder en första 
kostnadsfri rådgivning per 
telefon / e-post.

Utbyte av köksluckor.
Marknadens bästa priser.
Västkustkök
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, vykort, 
prydnadssaker m.m. samt 
dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

Skrotbilar köpes och hämtas 
även lastbilar och traktorer. 
Kontant betalning.
tel. 0738-01 35 20
el. 0768-07 42 42

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
stenspräckning med Simplex. 
Anläggning och skötsel samt 
mossrivning av gräsmattor. 
Trädfällning, beskärning av träd 
och buskar. Våra fordon och 
maskiner håller hög standar för 
miljöns skull.
tel. 0768-81 60 10

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja 
rotavdraget. Vi utför allt inom 
branchen. 
I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel i 
Älvängen. Öppettider: Mån-Fre: 
16-18, Lörd: 10-13.  Återförsäljare 
för Interkakel, Stigs kakel & FF's 
Kakel. Har flyttat till Garveriv. 
10. Sväng in vid Utby maskin/
röda korset ner mot 45:an.
Tel. 0303-74 60 41
el. 0706-36 78 41

Sprutlack av kök
Fräsning: dekorspår, 

nytillverkning av köksluckor. 
F-skatt finnes.
tel. 076-07 48 695

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. 
Över 15 års erfarenhet inom 
branschen.
Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

Vi utför service / 
reparationer på din bil.
Montering & balansering – 
Hjulskifte – Däckförvaring - 
Kamremsbyte/kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 
Alvhem
tel. 0520-655 181

Vi fixar allt inom trädfällning, 
undanröjning, trädgårdsarbete 
och snöröjning. Stort som 
smått.  Låga priser. Använd 
ROT/RUT avdrag 50%. F-skatt & 
försäkring finns.
tel. 0765-76 17 29

Seniorbolaget.se
RUT-/ROT-avdrag direkt på 
fakturan. Vi hjälper dig med 
städning, hemtjänst, snickerier, 
målning, bokföring, läxhjälp mm
tel. 0303-103 60
Ulf Österman

Fönsterputs och städ
Det är vi som utför städ, 
flyttstäd, fönsterputs mm. i Ale 
med omnejd. Ansvarsförsäkring 
samt kollektivavtal. Innehar 
F-skattesedel.
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se

Van skogshuggare
Allt från buskar till träd. 
Låga priser. F-skatt. Försäkrad.
tel. 0705-77 27 81
gunnar@skogsuggare.se

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

Anlägga trädgård
Hjälp önskas med att anlägga 
en villaträdgård.
Erfarenhet önskas, gärna 
senior. Lennart
tel. 0739-81 88 55

Excellent Tak
Boka ditt tak nu och måleri. 
Få 15% rabatt, fri offert, fri 
besiktning.
tel. 0708-65 50 21
el. 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

PMO Däck och Bilservice
Vi utför service på din bil samt 
reperation. Byter även däck till 
bra priser.
tel. 0728-72 63 24

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.

tjänstertjännnssstttteeeerrrrrrrttt äääääääätjäntjänjjjjäätjtj nnnnnntttttt nnnnnäääät äääätjänn

Grattis
Filip

på 3 års dagen 29 april
Grattis kramar
Farmor, Farfar

Grattis! Våran stora kille 
Noel Kilmyr

som blir 7 år den 24 april. 
Puss & kram från Mamma, 

Pappa & Lillasyster

Grattis vår älskade
Benjamin

på din 7-årsdag den 27 april
Kramar Mamma & Pappa

Vår härlige
Teo Thyberg

6 år 23/4
Grattis önskar

Mormor & Morfar

Anna Norberg
och Erik Stensson

har idag 22/4 fått en son på 
Mölndals BB.

Vi är så lyckliga
Mormor & Gamla mormor

Hipp Hipp Hurra för
Lucas

som fyller 8 år den 24/4
Grattis önskar

Mamma & Marcus,
Lilly & Sigge,

Peter & Marianne

Saga
fyller 4 år den 29/4

Hjärtligt tack! Till min 
stora härliga familj för den 
fina födelsedagsfesten på 
Thoresgården. Samt tack 
för blommor och presenter 
från släkt och vänner. Kram 
till stora och små.

Märta

Vill tacka Ale kommun, 
hemtjänsten, mina anhö-
riga särskilt min svägerska 
Ulla, vännerna A-M, A-Ch, 
grannen Britta som hjälpt 
mig när jag kom hem från 
Sahlgrenska och Kungälvs-
sjukhus. Alltid lika vänligt 
bemött av dem allesamman. 
Tackar även för blommor, 
kort, besök och telefonsam-
tal som jag fått.

Ett stort tack från Maj-Britt

Stort tack till dig Anna-
Lena Hansson för det du 
gjorde för oss Lördag 13 - 
Söndag 14 april

B-M Lundin

Tack

Veckans ros 
Veckans ros vill vi ge Stråk-
lärarna i Ale Kulturskola 
som arrangerade ett kul och 
inspirerande läger på Sjö-
viksgården. TACK!!!

Nöjda föräldrar

Veckans ros vill jag ge till 
alla på Evas matglädje för en 
bra praktikplats.

Frida Wennerlund

alekuriren  |   nummer 16  |   vecka 17  |   2013GRATTIS42



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

Resepresentkort köpes
Ving, Ticket, Solresor, Apollo, 
resia, Fritidsresor. Även kort 
datum av intresse.
tel. 0735-01 45 63

Rollator, begagnad
tel. 0303-22 90 81 (nödinge)

SÄLJES

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

Lägenhet säljes i Alafors
4rok,ca 86 kvm,3709 kr/månads-
avgift.Lugnt område med 
lekplats,Stabil/ordnad förening.
Utg.pris:1.000000.
tel. 0737-89 23 88 Malin

1 st TV-Bänk Svart/vit, 2500:-. 
Bostadspersinner med olika 
mått, 275:-/st. Badrumsglas-
skjutdörr från Hafa B170cm, 
L186cm 2550:-, 1st kassaregis-
ter svart märke Towax 100, pris 
2100:-. 2st datorhögtalare, 200:-/
par. 5st högtalare + 1st bas, 
Sony, 2500:-.
tel. 0709-39 51 89

Logan barncykel m stödhjul. 
Bmx barncykel modell större. 
Razor kickboard.
tel. 0703-20 82 31

Crecent 28" sportcykel 10 vxl 
svart. Rostfria fälgar, plåtskär-
mar. Fint skick. Pris 850 kr. Herr-
cykel.
tel. 0303-96 388

Kassaskåp H68 cm, B55, D55. 
Brandklassat. Pris 1200kr. Dam 

och flickcykel, 250:-/st
tel. 0703-06 39 24

2st Brunstad läderfåtöljer med 
fotpall. Svarta i absolut topp-
skick. Nypris 36000:-, nu 10000.-
tel. 031-98 18 95
el. 0704-37 15 18

Ö HYRA

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

Hej jag är en student och är en 
väldigt lugn och skötsam tjej. 
Söker en lägenhet (1:a eller 2:a) i 
Ale kommun. Kan nås på:
tel. 0762- 68 14 41   efter kl 17
Går bra att smsa när som 
helst

Hyra hus. Svårt att sälja ditt 
hus? Jag är villig att hyra ditt/
ert hus minst ett år och sedan 
eventuellt köpa. Jag är en man i 
50 års åldern med god ekonomi.
tel. 0732-06 06 22

SÖKES

Pensionär sökes som kan och 
vill klippa vår häck på gård i 
Älvängen. Klippare finnes och 
du kan göra detta på den tid 

som passar dig bäst. Betalning 
efter ök.
tel. 0737-58 90 39

ÖVRIGT

Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser. 
Peter Bergqvist
tel. 0761 - 74 30 99

Loppis Skepplanda Bygdegård
Lördagen 4 maj kl 10-13. Kaffe 
servering. Välkomna!
Skepplanda Sockens
Bygdegårdsförening

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

Är du intresserad av att sälja 
dam, herr eller barnkläder? 
ÄLVÄNGENS BAZAR 1 Juni är ett 
ypperligt tillfälle!
Kontakt:
alvangensbazar@hotmail.com

Texta tydligt:
Familj – Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett 
adresserat och frankerat kuvert. 

Prylbörs – För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. 

Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställ-
ningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag kl 12, till...
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen, Märk kuvertet "Familj"
Vi tar inte emot privatannonser på telefon, 
fax eller e-mail.
Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni 
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.
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Prylbörsen (40:-)

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska med en annons!
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Hyr65plus.se - Använd 
rotavdraget - 50% på 
arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, 
golv,  mur & putsarbeten, 
el-behörighet, städ & trädgård. 
Anlita en senior hos oss! 
Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57

Bygga och renovera inomhus 
eller utomhus. 
Använd rotavdraget, 50% 
på arbetskostnaden. 
Momsregistrerad, F-skatt sedel 
och försäkringar finns.
Gå in på vår hemsida för att 
läsa en del av vad vi erbjuder.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44

Madsen & Partners erbjuder 
juridiskrådgivning inom bland 
annat familjerätt, affärsjuridik 
och fastighetsrätt.
just nu erbjuder vi en första 
rådgivningstimme på vårt 
kontor för 500 kronor inklusive 
moms. För mer information 
besök
www.madsenpartners.se eller
tel. 031 - 799 61 59
Vi erbjuder en första 
kostnadsfri rådgivning per 
telefon / e-post.

Utbyte av köksluckor.
Marknadens bästa priser.
Västkustkök
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, vykort, 
prydnadssaker m.m. samt 
dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

Skrotbilar köpes och hämtas 
även lastbilar och traktorer. 
Kontant betalning.
tel. 0738-01 35 20
el. 0768-07 42 42

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
stenspräckning med Simplex. 
Anläggning och skötsel samt 
mossrivning av gräsmattor. 
Trädfällning, beskärning av träd 
och buskar. Våra fordon och 
maskiner håller hög standar för 
miljöns skull.
tel. 0768-81 60 10

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja 
rotavdraget. Vi utför allt inom 
branchen. 
I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel i 
Älvängen. Öppettider: Mån-Fre: 
16-18, Lörd: 10-13.  Återförsäljare 
för Interkakel, Stigs kakel & FF's 
Kakel. Har flyttat till Garveriv. 
10. Sväng in vid Utby maskin/
röda korset ner mot 45:an.
Tel. 0303-74 60 41
el. 0706-36 78 41

Sprutlack av kök
Fräsning: dekorspår, 

nytillverkning av köksluckor. 
F-skatt finnes.
tel. 076-07 48 695

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. 
Över 15 års erfarenhet inom 
branschen.
Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

Vi utför service / 
reparationer på din bil.
Montering & balansering – 
Hjulskifte – Däckförvaring - 
Kamremsbyte/kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 
Alvhem
tel. 0520-655 181

Vi fixar allt inom trädfällning, 
undanröjning, trädgårdsarbete 
och snöröjning. Stort som 
smått.  Låga priser. Använd 
ROT/RUT avdrag 50%. F-skatt & 
försäkring finns.
tel. 0765-76 17 29

Seniorbolaget.se
RUT-/ROT-avdrag direkt på 
fakturan. Vi hjälper dig med 
städning, hemtjänst, snickerier, 
målning, bokföring, läxhjälp mm
tel. 0303-103 60
Ulf Österman

Fönsterputs och städ
Det är vi som utför städ, 
flyttstäd, fönsterputs mm. i Ale 
med omnejd. Ansvarsförsäkring 
samt kollektivavtal. Innehar 
F-skattesedel.
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se

Van skogshuggare
Allt från buskar till träd. 
Låga priser. F-skatt. Försäkrad.
tel. 0705-77 27 81
gunnar@skogsuggare.se

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

Anlägga trädgård
Hjälp önskas med att anlägga 
en villaträdgård.
Erfarenhet önskas, gärna 
senior. Lennart
tel. 0739-81 88 55

Excellent Tak
Boka ditt tak nu och måleri. 
Få 15% rabatt, fri offert, fri 
besiktning.
tel. 0708-65 50 21
el. 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

PMO Däck och Bilservice
Vi utför service på din bil samt 
reperation. Byter även däck till 
bra priser.
tel. 0728-72 63 24

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.

tjänstertjännnssstttteeeerrrrrrrttt äääääääätjäntjänjjjjäätjtj nnnnnntttttt nnnnnäääät äääätjänn

Grattis
Filip

på 3 års dagen 29 april
Grattis kramar
Farmor, Farfar

Grattis! Våran stora kille 
Noel Kilmyr

som blir 7 år den 24 april. 
Puss & kram från Mamma, 

Pappa & Lillasyster

Grattis vår älskade
Benjamin

på din 7-årsdag den 27 april
Kramar Mamma & Pappa

Vår härlige
Teo Thyberg

6 år 23/4
Grattis önskar

Mormor & Morfar

Anna Norberg
och Erik Stensson

har idag 22/4 fått en son på 
Mölndals BB.

Vi är så lyckliga
Mormor & Gamla mormor

Hipp Hipp Hurra för
Lucas

som fyller 8 år den 24/4
Grattis önskar

Mamma & Marcus,
Lilly & Sigge,

Peter & Marianne

Saga
fyller 4 år den 29/4

Hjärtligt tack! Till min 
stora härliga familj för den 
fina födelsedagsfesten på 
Thoresgården. Samt tack 
för blommor och presenter 
från släkt och vänner. Kram 
till stora och små.

Märta

Vill tacka Ale kommun, 
hemtjänsten, mina anhö-
riga särskilt min svägerska 
Ulla, vännerna A-M, A-Ch, 
grannen Britta som hjälpt 
mig när jag kom hem från 
Sahlgrenska och Kungälvs-
sjukhus. Alltid lika vänligt 
bemött av dem allesamman. 
Tackar även för blommor, 
kort, besök och telefonsam-
tal som jag fått.

Ett stort tack från Maj-Britt

Stort tack till dig Anna-
Lena Hansson för det du 
gjorde för oss Lördag 13 - 
Söndag 14 april

B-M Lundin

Tack

Veckans ros 
Veckans ros vill vi ge Stråk-
lärarna i Ale Kulturskola 
som arrangerade ett kul och 
inspirerande läger på Sjö-
viksgården. TACK!!!

Nöjda föräldrar

Veckans ros vill jag ge till 
alla på Evas matglädje för en 
bra praktikplats.

Frida Wennerlund
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

9 7 4
5 4 8 6

6 4 7 2 1 5 8

4 3 9 8 7
9

7 8 5 4

8 9
7 6 2 8

2 8 1 7 4

6 1 3
9 2 8 4
1 3 9 2

3 2 1 8
7 8 3

4 7 2

9 2 7 6
6 1 7

4 2

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

FÅ EN GRATIS FOTANALYS
Prova 30 dagar - blir du inte nöjd får du

PENGARNA TILLBAKA
Formgjutna sulor fr 599:-
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HITTA DIN SPORTLIFEKLUBB PÅ WWW.SPORTLIFE.SE  |  ALLA MÄNNISKOR, ALLA ÅLDRAR  |  VARMT VÄLKOMNA

TRÄNA UTAN
BINDNINGSTID!

199KR/MÅN

UNGDOMSKORTET Alla aktiviteter

Träning i samband med målsman

FAMILJEGYMINTRO INGÅR
299KR/MÅN

ALEKORTET Alla aktiviteter

Riktpris 550 kr

GÄLLER PÅ 3 KLUBBAR I ALE Medlemskapet för dig som vill träna
styrka, kondition och gruppträning  
obegränsat på valfri klubb i region Väst.

PLATINAKORTET Alla aktiviteter

• GYM, KONDITION, GRUPPTRÄNING

• GÄLLER PÅ 18 KLUBBAR

• KREDIT 200 KR

TR
ÄN

A 
PÅ 140 KLUBBAR I SVERIGE! ALLA MÄNNISKOR, ALLA

 Å
LD

RA
R! RESPASS

INGÅR!

JUST
NU!

RABATT PÅ
PLATINAKORTET!

30%


