
Jannike Åhlgren, nöjd nä-
ringslivschef i Ale.

Näringslivet i 
Ale allt nöjdare
ALE. Näringslivskli-
matet blir allt bättre. 
Ale utsågs i veckan 
till årets klättrare i 
Svenskt Näringslivs 
ranking av landets 
kommuner.
Ale kommun placerade sig i år på 163 
plats av landets 290 kommuner när 
det gäller näringslivsklimat. Det är 
en förbättring med 78 platser.

Läs sid 8

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Älvängen

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

GLASSIGT!

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla dagar 7-23

Gäller v 18

Glass

2 för 22:-
Triumf Glass, 0,5 L.

 Jfr. pris 22:-/l

SMHI lovar sol 
onsdag-lördag

  

Lödöse 0520-66 00 10
Alla färger, 
från Holland
Gäller t o m 5/5-13

9999999999900000000000
/kg

Paprika

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

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

Gilla och följ oss på Facebook

Priserna gäller t.o.m 11/5-13

100 KR RABATT

www.axums.se

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

GRILL WEBER, 57CM 
Med termometer och lockhållare, överdrag 
följer med på köpet. Lime eller svart. 

Temp

1995:-

Mycke' nöje på Älvängens vårmarknad
Hannah Brycke, 8 år från Älvängen, fi ck en ridtur med 
hjälp av Ellen Skoglund. Glada marknadsbesökare. Klara Björklund 9, Moa-ester Steen 9, Lucas Sjöborg 9, Hannes 

Berggren 10 som ”Kurremannen” och Adam Saaranen 9.              Läs sid 16
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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

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

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

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

Lördagsöppet 
varje vecka!
Telefonen är öppen för 

tidsbeställning lördagar kl 9-14

Öppet 6 dagar 
i veckan!



Sugen på nytt jobb? Sök 
den här tjänsten om 
du kan: "Tydlig ledare 

med erfarenhet från såväl 
privat som offentlig sektor. 
Du basar för drygt 2000 
anställda med inriktning på 
skola, vård, omsorg, infra-
struktur, planering och ge-
nomförande av nya bostads-
områden. I kommunen är 
näringslivsarbetet prioriterat 
och du ska verka för ett gott 
klimat med stärkta relatio-
ner mellan tjänstemän och 
företagsledare som resultat. 
Föreningslivet utgör en 
viktig motor i medborgarnas 
livskvalité, varför du ska ut-
veckla förutsättningarna för 
att alla föreningar ska kunna 
växa. I uppdraget ingår 
också att förverkliga visions-
arbetet för kommunen och 
se till att devisen Ale, lätt att 
leva blir en sanning".
Det skulle ha kunnat vara en 
platsannons för uppdraget 
som kommunchef i Ale. 
Tjänsten är nämligen ledig 
igen. Denna gång tog det 
18 månader innan situa-
tionen ansågs "ohållbar". 
Beslutet är säkert fattat på 
säker grund. Jag ifrågasät-
ter inte det. Vad som måste 
diskuteras är rekryteringen 
och urvalet av kandidater. 
Hur är det möjligt att vara 
så övertygad om en persons 
lämplighet för att bara 1,5 
år senare plötsligt vara lika 
säker på beslutet att veder-
börande måste sparkas? Det 

väcker många frågor och 
man blir inte klokare av 
insikten att beslutet kunde 
ha tagits ännu tidigare. 
Redan efter ett drygt år var 
missnöjet uttalat. Det gör 
oss vid sidan av ännu mer 
kritiska till rekryteringen. 
Nåväl, jag tror inte någon 
tycker att situationen är sär-
skilt roande och utgår därför 
från att "Affären Lidberg" 
kommer att utvärderas i 
detalj.

Samtidigt bör man ta sig 
tid att diskutera tjänsten i 
sig. Är det överhuvudtaget 
möjligt att finna en lämplig 
kandidat till ett uppdrag som 
är så brett? Är det inte dags 
att efter så många offer fun-
dera kring tjänstens villkor 
och förutsättningar? Det 
finns 4,3 miljoner skäl att 
göra det. Erik Lidberg 
och Stig Fredriks-
son före honom har 
kostat sköna miljoner 
att avveckla. Det känns 
inte heller rimligt.

Erik Lidberg har 
varit delaktig i forman-
det av ett näringslivs-
råd i Ale och det var 
ironiskt att beskedet 
om hans avgång kom 
samma kväll som 
näringslivet och kom-
munen skålade för det 
faktum att 
Ale är Sve-
riges raket 

när det gäller ranking av 
näringslivsklimatet. Nu var 
det inte Lidbergs närings-
livsarbete som fällde honom, 
men bland dem som han 
etablerat en god relation 
med föreföll det tämligen 
ofattbart att kommunche-
fen tvingats avgå samma 
dag som rapporten om det 
förbättrade företagsklimatet 
firades.

Mer rörande var det då 
att se K-B Rörs delägare ta 
emot priset som årets före-
tagare i Ale. Huvudägare 
Karl-Olof Karlsson hade 
svårt att finna ord under 
ceremonin, vilket vittnar 
om en stolthet jag önskar 
fler företagare fick känna för 
sina insatser. Utan er skapas 
inga nya jobb, oavsett politi-
ker i regeringen.

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Ett omöjligt uppdrag?

Verksamheten 
är miljödiplomerad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Annonsmottagning 
Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

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

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

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

Tryck 
Bold Printing Borås 2009.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Skepplanda kyrkliga samfällighet

SAMFÄLLDA FULLMÄKTIGE
sammanträder

Torsdag 16 maj
Klockan 19.00

Plats Skepplanda församlingshem

Leif Andersson

Lödöse och Skepplanda-Hålanda
församlingar

BROMSEXPERTEN
  inkl. moms/hjul*

Utan handbroms  inkl. moms per axel  
Med handbroms  inkl. moms per axel*

  
Utan handbroms   inkl. moms per axel*                                                                 
Med handbroms          inkl. moms per axel* 
                                                                                

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

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!

GUIDAD NATURVANDRING
Naturreservatet Kvarnsjöarna-Rullesjö

Söndag 5 maj kl 10-15
Vi vandrar ca 5 km i delvis obanad 

terräng under guidning av Leif Danielsson. 
Ta med matsäck. Samling vid Forsvallen, 

Skepplanda. För mer information: 
www.vastkuststiftelsen.se

Arrangör: Västkuststiftelsen

Serie s vit
Vattenflaska nr 42 & 87
T-shirt  nr 17
Presentkort  nr 22

Serie e prickig
Vattenflaska nr 13 & 83
T-shirt nr 27
Presentkort nr 28

ALE HF LOTTERI 

ÅRSMÖTE
6 maj kl 19.00

Alboskolans matsal

Motioner ska in till 
styrelsen senast 3/5

Alla medlemmar, föräldrar 
och andra intresserade hälsas 

hjärtligt välkomna!
/Styrelsen

0706-22 22 66 • www.kollandagrus.se

Det löser vi!
Ny avloppsanläggning?

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

Mer än bara lokaltidning

Printshop • Filmproduktion
Webbproduktion • Reklambyrå



Sugen på nytt jobb? Sök 
den här tjänsten om 
du kan: "Tydlig ledare 

med erfarenhet från såväl 
privat som offentlig sektor. 
Du basar för drygt 2000 
anställda med inriktning på 
skola, vård, omsorg, infra-
struktur, planering och ge-
nomförande av nya bostads-
områden. I kommunen är 
näringslivsarbetet prioriterat 
och du ska verka för ett gott 
klimat med stärkta relatio-
ner mellan tjänstemän och 
företagsledare som resultat. 
Föreningslivet utgör en 
viktig motor i medborgarnas 
livskvalité, varför du ska ut-
veckla förutsättningarna för 
att alla föreningar ska kunna 
växa. I uppdraget ingår 
också att förverkliga visions-
arbetet för kommunen och 
se till att devisen Ale, lätt att 
leva blir en sanning".
Det skulle ha kunnat vara en 
platsannons för uppdraget 
som kommunchef i Ale. 
Tjänsten är nämligen ledig 
igen. Denna gång tog det 
18 månader innan situa-
tionen ansågs "ohållbar". 
Beslutet är säkert fattat på 
säker grund. Jag ifrågasät-
ter inte det. Vad som måste 
diskuteras är rekryteringen 
och urvalet av kandidater. 
Hur är det möjligt att vara 
så övertygad om en persons 
lämplighet för att bara 1,5 
år senare plötsligt vara lika 
säker på beslutet att veder-
börande måste sparkas? Det 

väcker många frågor och 
man blir inte klokare av 
insikten att beslutet kunde 
ha tagits ännu tidigare. 
Redan efter ett drygt år var 
missnöjet uttalat. Det gör 
oss vid sidan av ännu mer 
kritiska till rekryteringen. 
Nåväl, jag tror inte någon 
tycker att situationen är sär-
skilt roande och utgår därför 
från att "Affären Lidberg" 
kommer att utvärderas i 
detalj.

Samtidigt bör man ta sig 
tid att diskutera tjänsten i 
sig. Är det överhuvudtaget 
möjligt att finna en lämplig 
kandidat till ett uppdrag som 
är så brett? Är det inte dags 
att efter så många offer fun-
dera kring tjänstens villkor 
och förutsättningar? Det 
finns 4,3 miljoner skäl att 
göra det. Erik Lidberg 
och Stig Fredriks-
son före honom har 
kostat sköna miljoner 
att avveckla. Det känns 
inte heller rimligt.

Erik Lidberg har 
varit delaktig i forman-
det av ett näringslivs-
råd i Ale och det var 
ironiskt att beskedet 
om hans avgång kom 
samma kväll som 
näringslivet och kom-
munen skålade för det 
faktum att 
Ale är Sve-
riges raket 

när det gäller ranking av 
näringslivsklimatet. Nu var 
det inte Lidbergs närings-
livsarbete som fällde honom, 
men bland dem som han 
etablerat en god relation 
med föreföll det tämligen 
ofattbart att kommunche-
fen tvingats avgå samma 
dag som rapporten om det 
förbättrade företagsklimatet 
firades.

Mer rörande var det då 
att se K-B Rörs delägare ta 
emot priset som årets före-
tagare i Ale. Huvudägare 
Karl-Olof Karlsson hade 
svårt att finna ord under 
ceremonin, vilket vittnar 
om en stolthet jag önskar 
fler företagare fick känna för 
sina insatser. Utan er skapas 
inga nya jobb, oavsett politi-
ker i regeringen.

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Ett omöjligt uppdrag?

Verksamheten 
är miljödiplomerad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Annonsmottagning 
Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

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

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

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

Tryck 
Bold Printing Borås 2009.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Skepplanda kyrkliga samfällighet

SAMFÄLLDA FULLMÄKTIGE
sammanträder

Torsdag 16 maj
Klockan 19.00

Plats Skepplanda församlingshem

Leif Andersson

Lödöse och Skepplanda-Hålanda
församlingar

BROMSEXPERTEN
  inkl. moms/hjul*

Utan handbroms  inkl. moms per axel  
Med handbroms  inkl. moms per axel*

  
Utan handbroms   inkl. moms per axel*                                                                 
Med handbroms          inkl. moms per axel* 
                                                                                

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

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!

GUIDAD NATURVANDRING
Naturreservatet Kvarnsjöarna-Rullesjö

Söndag 5 maj kl 10-15
Vi vandrar ca 5 km i delvis obanad 

terräng under guidning av Leif Danielsson. 
Ta med matsäck. Samling vid Forsvallen, 

Skepplanda. För mer information: 
www.vastkuststiftelsen.se

Arrangör: Västkuststiftelsen

Serie s vit
Vattenflaska nr 42 & 87
T-shirt  nr 17
Presentkort  nr 22

Serie e prickig
Vattenflaska nr 13 & 83
T-shirt nr 27
Presentkort nr 28

ALE HF LOTTERI 

ÅRSMÖTE
6 maj kl 19.00

Alboskolans matsal

Motioner ska in till 
styrelsen senast 3/5

Alla medlemmar, föräldrar 
och andra intresserade hälsas 

hjärtligt välkomna!
/Styrelsen

0706-22 22 66 • www.kollandagrus.se

Det löser vi!
Ny avloppsanläggning?

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

Mer än bara lokaltidning

Printshop • Filmproduktion
Webbproduktion • Reklambyrå
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FÖRÄLDRAKOOPERATIV FÖRSKOLA I HÅLANDA 
BARNKULLEN  

 

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

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. 

 
 

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

Barnkullen! 
 

 

 
BARNKULLEN, Långetorp, 446 96 Hålanda   I  Telefon 0520-668365  I  info@barnkullen.se   I   www.barnkullen.se 

Kommunchef Erik Lidberg fi ck gå
ALE. Det rådde total 
enighet efter en nog-
grann rekrytering att 
Erik Lidberg var rätt 
man för kommunchefs-
posten i Ale.

1,5 år efter att ha till-
trätt tjänsten sparkas 
samme man.

– Vi är helt eniga 
politiskt och även Erik 
ansåg att detta var 
bästa lösningen, säger 
kommunstyrelsens ord-
förande Mikael Berg-
lund (M).

Det rådde mer eller mindre 
förvirring i onsdags kväll. 
Samtidigt som Ale kommun 
firades som årets klättrare i 
Svenskt näringslivs ranking 
av företagsklimatet i landets 
kommuner tillkännagavs att 
kommunchef Erik Lidberg 
fått lämna sitt uppdrag. Han 
som anställts bland annat på 
grund av sin bakgrund i det 
privata näringslivet för att 
kunna skapa en bättre förstå-
else för näringslivets förut-
sättningar i Ale kommun.

– Beslutet är taget i sam-
förstånd och politisk enighet. 
Det är för tidigt att utvärdera 
vad som gått fel, men det 
fanns ingen återvändo. Vi 

gjorde ett samlat konstate-
rande med Erik om att det 
var bäst att gå skilda vägar, 
säger en dämpad Mikael 
Berglund.

När kommunchefen 
tvingas gå redan efter 1,5 år 
höjs många röster om hur 
urvals- och rekryteringspro-
cessen gick till.

– Det är lätt att titta i 
backspegeln, men vi kan 
inte skylla på någon. Alla 
var rörande överens när Erik 
anställdes. Tjänstemän, fack 
och den politiska ledningen 
förordade valet, understry-
ker oppositionsråd Paula 
Örn (S).

Brister i ledarskapet
Exakt vad som inte har fung-
erat vill parterna inte gå in 
på i detalj, men att åsikterna 
har gått isär i centrala frågor 
framstår som helt uppenbart. 
Att det dessutom har funnits 
brister i ledarskapet verkar 
tydligt.

– Även om nyckeln passar 
i låset är det inte säkert att 
dörren går att låsa upp. Mer 
än så vill jag inte säga, säger 
Mikael Berglund.

Att bedömningen skulle 
ha varit förhastad och att 1,5 
år skulle vara en för kort tid 
menar båda kommunalråden 

är nonsens.
– Vi har haft tillräckligt 

med tid för att bedöma om 
arbetet är tillfredsställande 
och beslutet är inte taget i 
d e s p e -
r a t i o n . 
Det är en 
s a m l a d 
b e d ö m -
n i n g 
som alla 
i n b l a n -
d a d e 
har varit 
ö v e r e n s 
om, menar Paula Örn.

I Sverige råder det en hög 
omsättning på kommunche-
fer och den politiska led-
ningen i Ale gör ingen hem-
lighet av att de anser att upp-
draget är mycket kvalificerat.

– Du ska vara en brygga 
mellan politiker och tjäns-
temän. Det är långt ifrån 
enkelt. En kommuns verk-
samhet spänner också mellan 
vitt skilda områden. Det är 
allt från näringslivsfrågor, 
och infrastruktur till kärn-
verksamheter inom skola 
och omsorg. Det ställer stora 
krav och Ale är definitivt 
ingen lätt kommun  att leda 
med tanke på den enorma 
förändring som vi genom-
går, men det är samtidigt 

spännande att vara en del i 
utvecklingen, säger Mikael 
Berglund.

Omsättningen av chefer 
och mellanchefer har varit 

hög de 
s e n a s t e 
åren i Ale 
kommun. 
Det är 
inget som 
något av 
kommu-
nalråden 
h y m l a r 
om, men 

de har olika åsikter om vad 
det beror på.

– Ale är i kraftig föränd-
ring. Det händer mycket 
nu och det ökar självklart 
belastningen, ställer krav på 
tillgänglighet och handlings-
förmåga. En del är inte så 
förändringsbenägna, andra 
har jobbat i kommunen länge 
och vill gå vidare. Sedan 
finns det också en grupp som 
inte delar vår uppfattning 
om hur Ale ska utvecklas och 
styras, svarar Mikael Berg-
lund medan Paula Örn har 
en annan uppfattning.

– Det här är en annan 
fråga och har inte med kom-
munchefen att göra. Jag har 
stora synpunkter på det poli-
tiska ledarskapet och särskilt 

på det faktum att man inte 
har tagit omsättningen av 
chefer på större allvar.

Rekryteringen av en ny 
kommunchef kommer att 
dröja. Först efter somma-
ren förväntas processen vara 
igång.  Vem som ska leda 
tjänstemannaorganisationen 
fram till att en ersättare för 
Erik Lidberg är funnen är 
ännu inte klart.

Alekuriren har via mejl 
varit i kontakt med Erik Lid-
berg som varken vill eller kan 
svara på varför han tvingats 
lämna Ale.

Enligt avtal har han nu 
rätt till en årslön. Lidbergs 
månadslön uppgick till 90 

000 kronor. Med sociala 
avgifter, semesterersättning 
och andra personalomkost-
nader kommer avskedet att 
kosta Ale cirka 1,6 Mkr.

Erik Lidbergs korta sejour 
i Ale är anmärkningsvärd, 
men inget nytt för kommu-
nen. Pia Liljeblad-Ryberg 
lämnade jobbet som kom-
mundirektör redan efter 14 
månader våren 2004. Även 
då fanns det ett utbrett miss-
nöje bland övriga chefer i 
kommunledningen.

– Den politiska ledningen lika enig som vid anställningen

Faksimil november 2011.
Det var då det. Det rådde total enighet när kommunalråden 
Mikael Berglund (M) och Paula Örn (S) i november 2011 pre-
senterade nye kommunchefen Erik Lidberg. Samma enighet 
rådde 1,5 år senare då chefen fi ck gå.

NÖDINGE. Rekryte-
ringsprocessen är klar.

I förra veckan pre-
senterades Erik Lidberg 
som ny kommunchef i 
Ale.

Erik innehar just nu 
en motsvarande tjänst i 
Vårgårda kommun.

I mitten av december är det 
tänkt att Erik Lidberg ska 
tillträda tjänsten som kom-
munchef i Ale. Den 55-årige 
göteborgaren är entusiastisk 
inför sitt nya uppdrag.

– Ale är en av landets 
mest intressanta kommuner. 
Man står inför en fantastisk 
utveckling med den pågå-
ende väg- och järnvägsut-
byggnaden, säger Erik Lid-
berg till lokaltidningen.

Just utveckling är något

Erik Lidberg blir ny kommunchef
– Tillträder sin tjänst i december

De båda kommunalråden, Paula Örn (S) och Mikael Berglund (M), välkomnar den nye kom-
munchefen Erik Lidberg som tillträder sin tjänst i mitten av december

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

KOMMUNCHEFER I ALE
Eva Håkansson 1997-2002

Pia Liljeblad Ryberg 2003-2004 (14 mån)

Stig Fredriksson 2005-2010

Erik Lidberg 2011-2013 (18 mån)



miljarder gick direkt till de 
fyra svenska storbankernas 
vinster sannolikt utan att 
skapa ett enda nytt jobb. 

Hur ser det du ut här i 
Ale? Här säger Moderaterna 
nej till att göra kraftfulla 
satsningar på ungdomsar-
betslösheten som för oss 
ligger på drygt 15 %. Vi 
socialdemokrater ville satsa 
1,5 miljoner för att rusta 
våra unga för arbetsmark-
naden medan Alliansen ville 
lägga mer pengar på mark-
nadsföring och ytterligare 
ett stort projekt, LEAN, 
som vår organisation i dags-

läget inte mäktar med. 
Moderaterna tillsammans 

med resterna av alliansen 
och Aledemokraterna säger 
också nej till fler sommar-
jobb för unga. En åtgärd 
som är viktig för att unga ska 
få sin första erfarenhet av 
arbetsmarknaden. När soci-
aldemokraterna styrde till-
sammans med de rödgröna 
fick nästan 500 ungdomar 
en vettig sysselsättning till 
avtalsenlig lön, något som 
moderatalliansen har halve-

rat utan några egna idéer om 
hur vi ska få fler feriearbeten 
för unga. 

Istället är det vi socialde-
mokrater som både levererar 
resurser till minst 500 som-
marjobb och nya planer för 
att utveckla feriearbetena i 
en motion som vi lämnat till 
fullmäktige. Det måste ju 
hända något i jobbfrågorna. 

Vi socialdemokrater har 
målsättningen att Sverige 
ska ha lägst arbetslöshet i 
EU. Då måste man också 

ägna tid åt frågorna. Inte 
som det senaste moderat-
ledda mötet med riksdagens 
arbetsmarknadsutskott. Det 
tog sex minuter att klara 
av eftersom inga förslag på 
åtgärder mot arbetslösheten 
fanns från den moderatledda 
regeringen. Och nej Mikael 
Berglund (M), vi sossar ser 
inte FAS 3 som ett riktigt 
jobb.

Paula Örn (S)
Kommunalråd

BOHUS. Socialdemo-
kraterna har inlett 
valarbetet.

En fredag i månaden 
fi kar Socialdemokra-
terna någonstans i 
Ale.

I utbyte mot alebor-
nas åsikter och idéer 
bjuds det på kaffe med 
dopp.

Alekuriren hälsade på när 
det bjöds på "sossefika" 
i Bohus. Kommunalråd 
Paula Örn (S) och riks-
dagsledamot Christina 
Oscarsson (S) fanns på 
plats för att möta kaffetör-
stiga alebor.

– Idag har det inte varit 
så många som tidigare, men 
vi tror att det uppskattas 
att vi är ute och är tillgäng-
liga. I Nödinge kom det 
småbarnsföräldrar och pra-
tade skola, i Älvängen var 
det centrumutvecklingen 
som diskuterades. Det är 
givande för oss att veta vilka 
frågor som engagerar invå-
narna för tillfället, säger 

Paula Örn.
För att gardera sig mot 

de stora nationella frågorna 
finns Christina Oscarsson 
med.

– Inte för att jag kan 
svara på allt, men jag kan ta 
med mig frågorna och åter-
komma.

Just nu pågår också en 
omfattande dörrknackning. 
2700 hushåll, cirka 10%, 
ska få påhälsning i Ale.

– Vi vill veta vad aleborna 

tycker är viktigast att vi 
fokuserar på. Dörrknack-
ningen handlar mest om 
att lyssna, inte tala politik, 
säger Paula Örn.

Samtalen med aleborna, 
oavsett om det är vid dörren 
eller runt fikabordet, 
kommer att ligga till grund 
för nästa års valkampanj.
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– det nya namnet på den offentliga primärvården

Moderaternas något 
krystade utspel 
med en helsidesan-

nons om riktiga jobb är på 
många sätt obegriplig. För 
det första måste man fråga 
sig vad de menar? Menar de 
att Moderaterna är de som 
står för att skapa fl er riktiga 
jobb? Med en arbetslöshet 
på över 420 000 människor, 
en kraftigt ökad långtidsar-
betslöshet med 80 000 ar-
betslösa i mer än två år och 
där FAS 3 utgör en av Sve-
riges största ”arbetsplatser” 
med över 35 000 deltagare 
varav allt fl er ungdomar. 
Det verkar mer än lovligt 

arrogant med ett sådant facit 
att utge sig för att kunna 
leverera riktiga jobb. 

Vi är också i ett läge där 
Sverige har högre arbetslös-
het än Danmark, Norge, 
Finland, Tyskland, Storbri-
tannien, Holland, Luxem-
burg och Belgien. Länder 
där man uppenbarligen 
lyckas skapa riktiga jobb 
trots den europeiska finans-
krisen som moderaterna i 
Sverige skyller allt på. Sedan 
måste man fråga sig vad de 
gör för att skapa jobb? Den 
senaste åtgärden Alliansen 
levererade var en bolags-
skattesänkning där 4 av 16 

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, MP och S 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)
Jean Altun (S)

Dennis Thomsen (S)

FAS 3- Ett riktigt moderatjobb!

Vad händer om du 
inte kan eller vill välja 
hemtjänstgivare?

Försäkra ditt boende 
hos oss och få sänkt 
personbilspremie!

Ring 0520-49 49 73 och boka tid eller 
kom in till mig på kontoret i Ale. 
 
Karin Larsson, 
Säljare Privat Försäkring

lansforsakringar.se/alvsborg

Fikar efter alebornas idéer

Kommunalråd Paula Örn (S) och riksdagsledamot Christina 
Oscarsson (S) fi kade med aleborna i Bohus.

TACK FÖR KAFFET!

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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levererade var en bolags-
skattesänkning där 4 av 16 

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, MP och S 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)
Jean Altun (S)

Dennis Thomsen (S)

FAS 3- Ett riktigt moderatjobb!

Vad händer om du 
inte kan eller vill välja 
hemtjänstgivare?

Försäkra ditt boende 
hos oss och få sänkt 
personbilspremie!

Ring 0520-49 49 73 och boka tid eller 
kom in till mig på kontoret i Ale. 
 
Karin Larsson, 
Säljare Privat Försäkring

lansforsakringar.se/alvsborg

Fikar efter alebornas idéer

Kommunalråd Paula Örn (S) och riksdagsledamot Christina 
Oscarsson (S) fi kade med aleborna i Bohus.

TACK FÖR KAFFET!

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

ALAFORS. Med lunchte-
ater hoppas man hitta 
en ny publik.

Pelarteatern kommer 
att spela "Den starka-
re" med August Strind-
berg varje söndag i maj.

– Det är en kort, men 
mycket givande pjäs, 
säger skådespelarna 
Jenny Korhonen och 
Ylva Lind.

På söndag är det premiär i 
Alafors kulturfabrik, Pelar-
teatern. Det bjuds på lunch-
teater och det som serveras 
är tänkt att falla de flesta i 
smaken.

– "Den starkare" är en pjäs 
som är fri att tolka. Hand-
lingen utspelas på ett café 
och är i grunden ett maktspel 
mellan två människor. Det är 
två kvinnor som tidigare har 
umgåtts, men som nu inte 
längre kan göra det. Något 

har gått snett, säger Jenny 
Korhonen vars roll är något 
speciell.

– Ja, jag har inga repli-
ker, men är ändå på scen 
från första stund. Det är lite 
ovanligt.

Ylva Lind har desto mer 
att säga.

– Egentligen är det en 
enda lång monolog, men jag 
tror inte den uppfattas så. 
Det händer en del annat.

Med lunchföreställning 
hoppas Pelarteatern kunna 
nå en ny och kanske äldre 
publik.

– Det hade varit roligt om 
fler upptäckte vår verksam-
het och den här pjäsen tror 
vi kan passa lite mer mogen 
publik. Det är fri entré. Vi 
hoppas kunna tjäna en slant 
på kaffe och bulle i cafét, 
säger Jenny Korhonen.

Till sin hjälp har tjejerna 
haft Mats Berggren.

– Han har varit vårt yttre 
öga, en kvalitetsgarant!
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Läs mer om tjänsten och ansök på www.tng.se/gota
Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterings-
ansvarig Håkan Sandelin, 031-761 22 26

Göta Energi expanderar och vi behöver förstärk-
ning till vårt kundserviceteam. Vår ambition är 
att bli Sveriges mest omtyckta elbolag, därför 
satsar vi på att erbjuda service i världsklass. 
Vi ska göra våra kunder till supernöjda kunder, 
vill du hjälpa till?

Om du...
... älskar kundkontakt, brinner för service samt 
ser utveckling och förändring som spännande, 
då kommer du att trivas hos oss. 

Välkommen med din ansökan!

www.gotaenergi.se

Hjälp oss att 
göra våra kunder 
supernöjda!

LEDIGA TJÄNSTER

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

Maj

Inbjudan till

ÖPPET MÖTE
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden inbjuder till öppen del av 
nämndsammanträde  med informations- och beslutsärenden  
torsdagen den 2 maj, cirka kl. 18:30 – 21:00 i TV-studion,  
Ale gymnasium i Nödinge.

Öppnande av sammanträde
• Presentation av förtroendevalda och medverkande tjänstemän

Informationsärenden
• Redovisning Gro-projektet
• Sydafrika-resa med Star for Life

Beslutsärenden
• Redovisning av stimulansmedel för de mest sjuka äldre
• Ansökan stimulansmedel för valfrihetssystem enligt LOV för 2013  
• Ansökan om godkännande för hemtjänst i ordinärt boende

Sammanträdeshandlingar finns tillgängliga på sektor Arbete, 
trygghet och omsorg i kommunhuset, Alafors. Kontakta 
nämndsekreterare Johanna Hagerius på tfn 0303-33 01 41 om du 
vill ta del handlingarna.

Dagordning finns även på kommunens hemsida: www.ale.se, klicka 
på kommun och politik, omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.

VÄLKOMNA!

Boel Holgersson                                   Lisbeth Tilly
Ordförande                                          Sektorschef

Internationella 
Strokedagen
Tisdag 14 maj
Strokedrabbade och anhöriga är välkomna till  

Öppet hus på Vikadamm, Älvängen kl 15-18 

På plats finns arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped, dietist, 
bibliotekarie, äldrepedagog, anhörigkonsulent, representanter för 
aktuella föreningar och kanske några fler.

Underhållning Daniel Perez spelar och sjunger kl. 16.00- ca 16.45

Föreläsning ”Stroke – vad händer sen?”
kl. 18 - ca 19.30 Vikadamm
Med möjlighet att också ställa frågor 
Föreläsare överläkare Carl Henrik du Rietz 
Ger-rehabkliniken Kungälvs sjukhus

Kaffe o kaka serveras under eftermiddagen

Välkommen!

Frågor?  
Ring Ann-Marie Thunberg anhörigkonsulent 0303-371254

TEXT!

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Lunchteater – ny giv 
i Kulturfabriken
– August Strindberg först ut

Ylva Lind och Jenny Korhonen sätter upp "Den starkare" 
av August Strindberg som en lunchteater på Pelarteatern 
i Alafors. Premiären är på söndag.
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ALAFORS. Samma frå-
gor går igen, möte efter 
möte.

Trafi ksituationen på 
Ledetvägen och Alings-
åsvägen har blivit en 
följetong.

Nyheterna stod 
Alebyggen och Svenska 
Stenhus för vars planer 
på byggnation i sam-
hället bidrar till en 
efterlängtad utveckling 
av Alafors.

Vi som har varit med på orts-
utvecklingsmötena i Alafors 
under det senaste decenniet 

vet att trafiken på Alings-
åsvägen och Ledetvägen, i 
synnerhet bussarnas fram-
fart, är en ständigt återkom-
mande diskussionspunkt på 
dagordningen. Tisdagskväl-
lens sammankomst i Med-
borgarhuset utgjorde inget 
undantag. Samhällsbygg-
nadsnämndens ordförande, 
Jan A Pressfeldt (AD), blev 
uppdaterad i ärendet och 
ortsborna krävde omedel-
bara åtgärder på Ledetvägen.

– Det är oacceptabelt 
att ha en trafiksituation där 
bussar kör upp på trottoa-
ren. Ska det behöva hända en 

olycka innan någon tar tag 
i problemet, undrade en av 
mötesdeltagarna.

– Vi har testat många 
olika lösningar på Ledetvä-
gen, bland annat genom att 
enkelrikta busstrafiken. Nu 
ville inte Västtrafik ha det 
så med det nya kollektivtra-
fiksystemet. Istället försågs 
chaufförerna med walkie-tal-
kies för att förhindra möten 
på den aktuella sträckan. Vi 
kan konstatera att det inte 
fungerar. Nu måste vi sätta 
ned foten i den här frågan, 
förklarade Jan A Pressfeldt.

Ytterligare en åhörare 
gjorde sin stämma hörd och 
gav nytt bränsle åt debatten.

– Jag är nyinflyttad och vad 
jag har förstått så kör många 
Ledetvägen av gammal hävd, 
när de istället kan använda 
Alingsåsvägen. Varför inte 
enkelrikta Ledetvägen för 
all trafik? Då finns det också 
möjlighet att göra en ordent-
lig gång- och cykelväg. Per-
sonligen ser jag inget annat 
alternativ som skulle vara 
bättre.

Beträffande vansinnes-
körningar på Alingsåsvägen 
genom samhället, där farten i 
många fall överstiger 50 kilo-
meter, fortsätter att vara ett 
bekymmer. Kanske kommer 
problemet att delvis avhjäl-

pas med den rondell som pla-
neras i korsningen vid gamla 
kiosken?

Alebyggens vd, Lars-
Ove Hellman, presenterade 
bilder på det projekt påbör-
jats i Furulundsområdet.

– Planerna har ändrats 
successivt, men nu tror vi att 
vi är framme vid det slutliga 
förslaget. Vi planerar för 15 
bostäder, treor och fyror. Det 
blir hyresrätter, möjligen i 
kooperativ form. Därutöver 
planläggs mark för totalt fem 
villatomter, förklarade Hell-
man.

– Vi jobbar med att redu-
cera kostnaderna för att få 

en rimlig produktionskost-
nad. Vi ser över möjligheten 
att ta in en part till, som i 
nästa skede skulle bygga 24 
bostadsrättslägenheter i två 
plan.

Alebyggen hoppas komma 
igång med arbetet redan till 
hösten och att nästa bygg-
projekt skulle kunna ta sin 
början ett år senare.

Några detaljerade hyror 
kunde Lars-Ove Hellman 
inte presentera. Det gjorde 
inte heller Emris Olsson, 
Svenska Stenhus, som berät-
tade om satsningen för Sol-
gården etapp 2. 

– Det handlar om sam-

manlagt 55 lägenheter. 
Jobbet beräknas komma 
igång till hösten, men det lär 
ta två eller tre år innan allt är 
färdigt.

På frågan vad som händer 
med den gamla disponentvil-
lan, där det bedrivits restaur-
ang och pizzeria, svarade 
Emris Olsson:

– Den får stå kvar. Vi vet 
inte vad vi ska göra med den. 
Kanske finns det underlag 
för någon typ av verksam-
het när samhället växer? Vi 
får se.

Lars-Ove Hellman från Alebyggen, och Emris Olsson, Svens-
ka Stenhus, presenterade sina respektive planer på byggpro-
jekt i Alafors. Till höger presidiets vikarierande ordförande, 
Thor Eliasson.

Trafi ksituationen på Ledetvägen är oacceptabel och samhällsbyggnadsnämndens ordförande, 
Jan A Pressfeldt, lovade förbättringar. 

I ALAFORS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Men inget nytt gällande trafi ken

Byggprojekt som utvecklar Alafors

STARRKÄRR. De kri-
tiska rösterna kring 
både vindkraft och 
kraftledningar höll sig 
lugna under torsdagens 
ortsmöte då Jan A 
Pressfeldt (AD), Sam-
hällsbyggnadsnämn-
dens ordförande, sa det 
ortsborna ville höra och 
menade att kommunen 
ställer sig bakom det 
massiva motståndet 
till både Svenska Kraft-
näts utbyggnadsplaner 
och planerna på vind-
kraft i Alefjäll.

Kraftiga protester från invå-
narna ligger till grund för att 

stryka tre områden från vind-
kraftsplanen. 

– Den kolliderar med 
kommunens planer och det 
blir väldigt fel. Vi har en klar 
majoritet för att stryka dessa 
områden, berättade Jan A 
Pressfeldt för mötesdelta-
garna i Starrkärrs bygdegård 
i torsdags.

Han berättade också att 
kommunen tydligt sätter ner 
foten i frågan om Svenska 
Kraftnäts planer på att dra 
nya kraftledningar i området, 
ett ämne som väckt stor oro 
bland närboende.

– Ett samråd pågår just 
nu och kommunen berörs 
både som fastighetsägare och 
som myndighet, det vill säga 
Samhällsbyggnadsnämnden, 
och vi vill inte ha fler kraft-
ledningsgator. De får hålla 
sig till de befintliga korri-
dorerna eller gräva ner dem. 
Kommunen har ingen veto-
rätt, men med det massiva 
motståndet som finns blir 
det ingen lätt match, menade 
Pressfeldt. 

Tillsammans med Lerums 
kommun lämnade Kom-
munstyrelsen i mitten av 
april ett yttrande angående 
Svenska Kraftnäts planer på 
att anlägga 400-kilovoltsled-
ning mellan Skogssäter och 
Stenkullen. 

I sitt ställningstagande 
förklaras att kommunerna 
redan idag är belastade med 
ett stort antal kraftledningar 
och att förslaget på många 
sätt står i konflikt med kom-
munernas samhällsutveck-
ling.  

Nya grustäkter
Inom en snar framtid väntas 
ett flertal leverantörer av 
grus och sten i trakten kring 
Kollanda ansöka om nya 
avtal för att öppna nya grus-
täkter. 

– Det kolliderar förstås 
med naturintressen, det 
kommer man inte ifrån, 
men vi har inga goda skäl att 
säga blankt nej. Någonstans 
måste vi ta grus och sten och 
alternativet är att transpor-
tera det från Göteborg. 

Eftersom det projekteras 
för en ny gång- och cykel-
bana från Starrkärr ner till 
Kronogården i Älvängen 
ifrågasatte mötesdeltagarna 
säkerheten då tung trafik till 
och från grustäkterna ska gå 
där barnen ska cykla. 

– Vi kommer att kunna 
ställa krav när ansökningarna 
kommer in, svarade Press-
feldt. 

Det finns även planer på 
att flytta Paradisbanan upp 
mot Kollanda. Den ligger nu 

som en bromskloss för Älv-
ängens expansion. 

Vare sig grustäkterna eller 
motorbanan väckte några 
direkt kritiska röster och det 
var en förvånad men lättad 
Pressfeldt som lämnade tors-
dagens möte. 

– Det känns som att folk 
inser realiteten, menar han.

Anropsstyrd trafik
Det fanns fler punkter på 
agendan, även om de inte 
berörde de lokala angelägen-
heterna i lika stor mån. 

Stefan Krafft från Väst-
trafik fanns på plats för att 
svara på frågor om kollektiv-
trafiken och det mesta kom 
att handla om den anrops-
styrda trafiken som blivit allt 
mer aktuell när flera busslin-
jer dragits in i och med Väst-
trafiks effektivisering. 

– Det är inte samhällseko-
nomiskt lönsamt att köra täta 
turer med linjestyrd trafik på 
landsbygden bara för att ha 
den servicen. 

Det är där den anrops-
styrda trafiken kommer in, 
som innebär att resenärerna 
förbeställer sina resor och 
istället för en buss är det en 
taxi eller ett annat mindre 
fordon som utför resan. 

Flera mötesdeltagare upp-
levde dock att det ofta är strul 

med gps-koordinater som 
inte stämmer och därmed 
hittar inte taxin fram. 

– Jag vet inte hur många 
biobiljetter vi fått som kom-
pensation och barnen tycker 
såklart att det är jätteroligt, 
men jag skulle hellre se en 
anropsstyrd trafik som fung-
erar som den ska, sa en åhö-
rare.

En annan menade att det 
fattas hållplatser som försvå-
rar för beställandet av resan. 

Stefan Krafft lovade till 
slut att försöka initiera ett 
möte med Västtrafik och 
ortsborna för att komma till 
rätta med problemet.

Ny avfallsplan
Innan kvällen var till ända 
hade ortsborna även blivit 
informerade om den nya 
regionala avfallsplanen som 
jobbats fram. Torbjörn 
Andersson från Tekniska 

kontoret berättade att man 
utifrån den ska komma fram 
till en kommunal plan för hur 
avfallet ska hanteras i Ale. 

– Vi har fått i uppdrag 
av Kommunstyrelsen att ta 
fram en utställning för hur 
man ska arbeta med avfall 
fram tills år 2020, som sedan 
ska antas i Kommunfullmäk-
tige, berättade han.

Många ämnen stod på 
agendan när Starrkärr kall-
lade till ortsmöte. Inga 
direkta nyheter avslöjades, 
men det blev ett bra tillfälle 
att samtala kring det som 
är på gång. Sammantaget 
var känslan att kommunen 
och ortsborna i mångt och 
mycket stod på samma sida.

– Samstämmigt på Starrkärrs ortsmöte 

Planer mottogs med ro

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Jan A Pressfeldt 
(AD) redogjorde bland annat 
för kommunens ställningsta-
gande i frågan om vindkraft 
och fl er kraftledningar.

Stefan Krafft från Västtrafi k 
försökte reda ut problemen 
med anropsstyrd trafi k. 

Torbjörn Andersson från 
Tekniska kontoret berät-
tade om den nya regionala 
avfallsplanen. 
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ALAFORS. Samma frå-
gor går igen, möte efter 
möte.

Trafi ksituationen på 
Ledetvägen och Alings-
åsvägen har blivit en 
följetong.

Nyheterna stod 
Alebyggen och Svenska 
Stenhus för vars planer 
på byggnation i sam-
hället bidrar till en 
efterlängtad utveckling 
av Alafors.

Vi som har varit med på orts-
utvecklingsmötena i Alafors 
under det senaste decenniet 

vet att trafiken på Alings-
åsvägen och Ledetvägen, i 
synnerhet bussarnas fram-
fart, är en ständigt återkom-
mande diskussionspunkt på 
dagordningen. Tisdagskväl-
lens sammankomst i Med-
borgarhuset utgjorde inget 
undantag. Samhällsbygg-
nadsnämndens ordförande, 
Jan A Pressfeldt (AD), blev 
uppdaterad i ärendet och 
ortsborna krävde omedel-
bara åtgärder på Ledetvägen.

– Det är oacceptabelt 
att ha en trafiksituation där 
bussar kör upp på trottoa-
ren. Ska det behöva hända en 

olycka innan någon tar tag 
i problemet, undrade en av 
mötesdeltagarna.

– Vi har testat många 
olika lösningar på Ledetvä-
gen, bland annat genom att 
enkelrikta busstrafiken. Nu 
ville inte Västtrafik ha det 
så med det nya kollektivtra-
fiksystemet. Istället försågs 
chaufförerna med walkie-tal-
kies för att förhindra möten 
på den aktuella sträckan. Vi 
kan konstatera att det inte 
fungerar. Nu måste vi sätta 
ned foten i den här frågan, 
förklarade Jan A Pressfeldt.

Ytterligare en åhörare 
gjorde sin stämma hörd och 
gav nytt bränsle åt debatten.

– Jag är nyinflyttad och vad 
jag har förstått så kör många 
Ledetvägen av gammal hävd, 
när de istället kan använda 
Alingsåsvägen. Varför inte 
enkelrikta Ledetvägen för 
all trafik? Då finns det också 
möjlighet att göra en ordent-
lig gång- och cykelväg. Per-
sonligen ser jag inget annat 
alternativ som skulle vara 
bättre.

Beträffande vansinnes-
körningar på Alingsåsvägen 
genom samhället, där farten i 
många fall överstiger 50 kilo-
meter, fortsätter att vara ett 
bekymmer. Kanske kommer 
problemet att delvis avhjäl-

pas med den rondell som pla-
neras i korsningen vid gamla 
kiosken?

Alebyggens vd, Lars-
Ove Hellman, presenterade 
bilder på det projekt påbör-
jats i Furulundsområdet.

– Planerna har ändrats 
successivt, men nu tror vi att 
vi är framme vid det slutliga 
förslaget. Vi planerar för 15 
bostäder, treor och fyror. Det 
blir hyresrätter, möjligen i 
kooperativ form. Därutöver 
planläggs mark för totalt fem 
villatomter, förklarade Hell-
man.

– Vi jobbar med att redu-
cera kostnaderna för att få 

en rimlig produktionskost-
nad. Vi ser över möjligheten 
att ta in en part till, som i 
nästa skede skulle bygga 24 
bostadsrättslägenheter i två 
plan.

Alebyggen hoppas komma 
igång med arbetet redan till 
hösten och att nästa bygg-
projekt skulle kunna ta sin 
början ett år senare.

Några detaljerade hyror 
kunde Lars-Ove Hellman 
inte presentera. Det gjorde 
inte heller Emris Olsson, 
Svenska Stenhus, som berät-
tade om satsningen för Sol-
gården etapp 2. 

– Det handlar om sam-

manlagt 55 lägenheter. 
Jobbet beräknas komma 
igång till hösten, men det lär 
ta två eller tre år innan allt är 
färdigt.

På frågan vad som händer 
med den gamla disponentvil-
lan, där det bedrivits restaur-
ang och pizzeria, svarade 
Emris Olsson:

– Den får stå kvar. Vi vet 
inte vad vi ska göra med den. 
Kanske finns det underlag 
för någon typ av verksam-
het när samhället växer? Vi 
får se.

Lars-Ove Hellman från Alebyggen, och Emris Olsson, Svens-
ka Stenhus, presenterade sina respektive planer på byggpro-
jekt i Alafors. Till höger presidiets vikarierande ordförande, 
Thor Eliasson.

Trafi ksituationen på Ledetvägen är oacceptabel och samhällsbyggnadsnämndens ordförande, 
Jan A Pressfeldt, lovade förbättringar. 

I ALAFORS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Men inget nytt gällande trafi ken

Byggprojekt som utvecklar Alafors

STARRKÄRR. De kri-
tiska rösterna kring 
både vindkraft och 
kraftledningar höll sig 
lugna under torsdagens 
ortsmöte då Jan A 
Pressfeldt (AD), Sam-
hällsbyggnadsnämn-
dens ordförande, sa det 
ortsborna ville höra och 
menade att kommunen 
ställer sig bakom det 
massiva motståndet 
till både Svenska Kraft-
näts utbyggnadsplaner 
och planerna på vind-
kraft i Alefjäll.

Kraftiga protester från invå-
narna ligger till grund för att 

stryka tre områden från vind-
kraftsplanen. 

– Den kolliderar med 
kommunens planer och det 
blir väldigt fel. Vi har en klar 
majoritet för att stryka dessa 
områden, berättade Jan A 
Pressfeldt för mötesdelta-
garna i Starrkärrs bygdegård 
i torsdags.

Han berättade också att 
kommunen tydligt sätter ner 
foten i frågan om Svenska 
Kraftnäts planer på att dra 
nya kraftledningar i området, 
ett ämne som väckt stor oro 
bland närboende.

– Ett samråd pågår just 
nu och kommunen berörs 
både som fastighetsägare och 
som myndighet, det vill säga 
Samhällsbyggnadsnämnden, 
och vi vill inte ha fler kraft-
ledningsgator. De får hålla 
sig till de befintliga korri-
dorerna eller gräva ner dem. 
Kommunen har ingen veto-
rätt, men med det massiva 
motståndet som finns blir 
det ingen lätt match, menade 
Pressfeldt. 

Tillsammans med Lerums 
kommun lämnade Kom-
munstyrelsen i mitten av 
april ett yttrande angående 
Svenska Kraftnäts planer på 
att anlägga 400-kilovoltsled-
ning mellan Skogssäter och 
Stenkullen. 

I sitt ställningstagande 
förklaras att kommunerna 
redan idag är belastade med 
ett stort antal kraftledningar 
och att förslaget på många 
sätt står i konflikt med kom-
munernas samhällsutveck-
ling.  

Nya grustäkter
Inom en snar framtid väntas 
ett flertal leverantörer av 
grus och sten i trakten kring 
Kollanda ansöka om nya 
avtal för att öppna nya grus-
täkter. 

– Det kolliderar förstås 
med naturintressen, det 
kommer man inte ifrån, 
men vi har inga goda skäl att 
säga blankt nej. Någonstans 
måste vi ta grus och sten och 
alternativet är att transpor-
tera det från Göteborg. 

Eftersom det projekteras 
för en ny gång- och cykel-
bana från Starrkärr ner till 
Kronogården i Älvängen 
ifrågasatte mötesdeltagarna 
säkerheten då tung trafik till 
och från grustäkterna ska gå 
där barnen ska cykla. 

– Vi kommer att kunna 
ställa krav när ansökningarna 
kommer in, svarade Press-
feldt. 

Det finns även planer på 
att flytta Paradisbanan upp 
mot Kollanda. Den ligger nu 

som en bromskloss för Älv-
ängens expansion. 

Vare sig grustäkterna eller 
motorbanan väckte några 
direkt kritiska röster och det 
var en förvånad men lättad 
Pressfeldt som lämnade tors-
dagens möte. 

– Det känns som att folk 
inser realiteten, menar han.

Anropsstyrd trafik
Det fanns fler punkter på 
agendan, även om de inte 
berörde de lokala angelägen-
heterna i lika stor mån. 

Stefan Krafft från Väst-
trafik fanns på plats för att 
svara på frågor om kollektiv-
trafiken och det mesta kom 
att handla om den anrops-
styrda trafiken som blivit allt 
mer aktuell när flera busslin-
jer dragits in i och med Väst-
trafiks effektivisering. 

– Det är inte samhällseko-
nomiskt lönsamt att köra täta 
turer med linjestyrd trafik på 
landsbygden bara för att ha 
den servicen. 

Det är där den anrops-
styrda trafiken kommer in, 
som innebär att resenärerna 
förbeställer sina resor och 
istället för en buss är det en 
taxi eller ett annat mindre 
fordon som utför resan. 

Flera mötesdeltagare upp-
levde dock att det ofta är strul 

med gps-koordinater som 
inte stämmer och därmed 
hittar inte taxin fram. 

– Jag vet inte hur många 
biobiljetter vi fått som kom-
pensation och barnen tycker 
såklart att det är jätteroligt, 
men jag skulle hellre se en 
anropsstyrd trafik som fung-
erar som den ska, sa en åhö-
rare.

En annan menade att det 
fattas hållplatser som försvå-
rar för beställandet av resan. 

Stefan Krafft lovade till 
slut att försöka initiera ett 
möte med Västtrafik och 
ortsborna för att komma till 
rätta med problemet.

Ny avfallsplan
Innan kvällen var till ända 
hade ortsborna även blivit 
informerade om den nya 
regionala avfallsplanen som 
jobbats fram. Torbjörn 
Andersson från Tekniska 

kontoret berättade att man 
utifrån den ska komma fram 
till en kommunal plan för hur 
avfallet ska hanteras i Ale. 

– Vi har fått i uppdrag 
av Kommunstyrelsen att ta 
fram en utställning för hur 
man ska arbeta med avfall 
fram tills år 2020, som sedan 
ska antas i Kommunfullmäk-
tige, berättade han.

Många ämnen stod på 
agendan när Starrkärr kall-
lade till ortsmöte. Inga 
direkta nyheter avslöjades, 
men det blev ett bra tillfälle 
att samtala kring det som 
är på gång. Sammantaget 
var känslan att kommunen 
och ortsborna i mångt och 
mycket stod på samma sida.

– Samstämmigt på Starrkärrs ortsmöte 
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Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Jan A Pressfeldt 
(AD) redogjorde bland annat 
för kommunens ställningsta-
gande i frågan om vindkraft 
och fl er kraftledningar.

Stefan Krafft från Västtrafi k 
försökte reda ut problemen 
med anropsstyrd trafi k. 

Torbjörn Andersson från 
Tekniska kontoret berät-
tade om den nya regionala 
avfallsplanen. 

Alebor!
Nu upp-
manar vi 
till gratis-
åkning!

Nu kan tusentals bilister ansöka om ett 
provåkarkort. Håll utkik i brevlådan.



ALE. Företagen i Ale 
har en allt mer positiv 
syn på det lokala före-
tagsklimatet. 

I Svenskt Närings-
livs senaste ranking är 
Ale den kommun som 
stigit fl est placeringar 
i hela Västra Götaland 
och utsågs därför till 
”Årets klättrare”.

Samverkan. Det menar både 
näringslivschefen Jannike 
Åhlgren och Kommunsty-
relsens ordförande Mikael 
Berglund (M) är den vikti-
gaste faktorn bakom fram-
gången. 

I Svenskt Näringslivs 
ranking av företagsklimatet, 
som bygger på företagarnas 
egna upplevelser, hamnade 
Ale på plats 163 av landets 
290 kommuner. Det innebär 
att man stigit hela 78 place-
ringar från föregående år. I 
samband med att rankingen 
släpptes i tisdags utsågs Ale 
kommun till ”Årets klätt-
rare” i Västra Götalandre-
gionen. 

– Det är fantastiskt roligt. 
Det visar på ett förtroende 
från företagarna och är ett 
kvitto på att vi tänker rätt. 
Man känner delaktighet och 
tror på att vi gör vad vi kan 
för att förbättra företagskli-
matet i Ale, säger Jannike 
Åhlgren.

Förra året tog kommun-
ledningen krafttag för att 

vända den nedåtgående tren-
den i det upplevda företags-
klimatet och ett näringslivs-
råd bildades med 18 repre-
sentanter från olika lokala 
företag. 

En pusselbit
Syftet är att rådet ska fungera 
som en naturlig länk mellan 
kommunen och näringsli-
vet, ett koncept som Mikael 
Berglund, kommunalråd och 
initiativtagare, menar har 
fallit väl ut. 

– Om inte företagarna, 
kommunens tjänstemän 
och politikerna jobbar till-
sammans hade det här varit 
omöjligt. Här har vi företa-
gare som ställer upp öppen-
hjärtligt och bidrar med sina 
erfarenheter. Dessutom har 
kommunala tjänstemän gett 
sig ut på en utvecklingsresa, 
vilket är helt fantastiskt. I Ale 
har vi en politik som över 
blockgränserna är överens 
om att näringslivsfrågor är 
viktiga och vi vill samarbeta 
för att göra Ale till en ännu 
bättre näringslivskommun.  

Näringslivsrådets ord-
förande Stefan Brandt, vd 
för Ale El, menar att rådet 
spelat roll för det positiva 
resultatet, men att det är en 
av många pusselbitar.

– Att näringslivschefen 
Jannike Åhlgren, kommun-
chefen Erik Lidberg och 
kommunikat ionschefen 
Anne Kolni är ett fram-
gångsrikt team med bra driv 
är en viktig bit. Närings-
livsrådets roll är att vara ett 
bollplank och stöd för både 
kommunen och företagarna 
och nu gäller det för oss att 
bli ännu mer konkreta i vårt 
arbete. 

Arbetet fortsätter
Enkätundersökningen som 
ligger till grund för Svenskt 
Näringslivs rankinglista 
gjordes under senhösten 
2012. Trots att den nya 
motorvägen och järnvägen 
inte hunnit invigas steg kom-

munen 76 placeringar när 
det gällde kommunikations-
förbindelser som vägnät och 
tåg. Där ligger man nu på 
18:e plats i hela landet. 

– Det visar att det under 
mätningen fanns en för-
hoppning på vad satsningen 
skulle ge och till nästa år tror 
vi att den siffran kommer att 
stiga ännu mer, säger Mikael 
Berglund.

Den punkt där Ale stigit 
flest placeringar är hur före-
tagarna ser på kommunens 
tillämpning av lagar och 
regler. Det handlar bland 
annat om hur effektivt olika 
ärenden behandlas och åter-
koppling till företaget om 
vilka möjligheter som finns.

Ärendehantering
– Vi har jobbat mycket med 
att förbättra ärendehante-
ringen och kontakten med 
företagen. I slutet av maj 
ska vi komma fram till en 
handlingsplan över hur vi 
ska jobba vidare. Ett stort 
utbud av mötesplatser där 
företagarna samverkar tror 
jag är viktigt, säger Jannike 
Åhlgren.

Trots den markanta för-

bättringen i årets ranking är 
det fortfarande mycket som 
återstår när arbetet mot ett 
ännu bättre näringslivskli-
mat fortsätter, nu från plats 
163 av de 290 kommunerna. 

– Det är ingen som lutar 
sig tillbaka, även om det är 
det bästa resultatet sedan 
2009, vi har en resa kvar att 
göra, säger Mikael Berglund.
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– Ale blev Årets klättrare på Svenskt Näringslivs ranking

Trenden har vänt!

RANKING
Svenskt Näringslivs ranking 
av kommunens företagsklimat 
2013. 
Placering mellan 1 och 290. För-
ändring från 2012 inom parantes.

Kungälv: 201 (-29)
Lerum: 108 (-7)
Härryda: 9 (+5)
Ale: 163 (+78)
Lilla Edet: 230 (-14)
Alingsås: 153 (-37)
Göteborg: 150 (-23)

Har du märkt av ett förbättrat företagsklimat i Ale?

Claes Gustafsson, Team Sportia
– Jag ser otroligt positivt på 
företagsklimatet på grund av 
befolkningen. En bra befolk-
ningsutveckling gör att butiken 
omsätter mycket mer nu än för 
bara några år sedan och det är 
en väldigt trevlig kommun att 
jobba i. På så sätt påverkas jag 
indirekt av arbetet som kom-
munledningen gör.

Lennart Olsson, Fastighetsbyrån
– Ja, jag tycker att det har 
tagits ett steg i rätt riktning. 
Jag tänker mycket på de som 
jobbar på kommunen, det är inte 
lika stelbent längre och inte lika 
mycket ”vi och dem”. Attityden 
är bättre, man är mer tillmötes-
gående i olika ärenden och det 
tycker jag att vi ska ta till oss 
och förmedla

Marianne Sjö, Ica Kvantum
– Ja, man bjuder upp företagen 
och lyssnar in och det hoppas 
jag fortsätter så det också blir 
handling av det. Det finns mötes-
platser för företagare att träffas 
och när det gäller nyföretagande 
tror jag att man lyckats jobba för 
att få ett bra mottagande och 
snabb handläggning.

Göran Tilly, Kollanda Grus
– Jag jobbar själv väldigt hårt 
med detta, framför allt genom 
Näringslivsrådet och jag tycker 
att man märker av ett förbättrat 
företagsklimat. Jannike Åhlgren 
som näringslivschef ger en känsla 
av att det är mycket på gång i 
kommunen. När det gäller exem-
pelvis bygglov tycker jag att det 
är mycket bättre nu än tidigare.

Isabell Johansson, 
Blomsterriket
– Det som vi har haft att göra 
med Ale kommun har varit bra, 
men vi har inte behövt ha så 
mycket kontakt. Jag tycker att 
det har flutit på utan problem 
under våra 30 år i Ale. Den nya 
vägen och järnvägen måste 
vara perfekt för att gynna att 
fler startar företag här.
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Trenden har äntligen vänt efter fl era års utförsbacke. År 2007 var Ales placering 112, 2008 
plats 142 och 2012 nåddes en bottenplacering, 241. Nu har näringslivsklimatet plötsligt 
kraftigt förbättrats enligt Svensk Näringslivs rapport. Förändringen är så kraftfull att Ale 
utsågs till årets klättrare 2013 i Västra Götaland.
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I Svenskt Näringslivs 
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ringar från föregående år. I 
samband med att rankingen 
släpptes i tisdags utsågs Ale 
kommun till ”Årets klätt-
rare” i Västra Götalandre-
gionen. 

– Det är fantastiskt roligt. 
Det visar på ett förtroende 
från företagarna och är ett 
kvitto på att vi tänker rätt. 
Man känner delaktighet och 
tror på att vi gör vad vi kan 
för att förbättra företagskli-
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vända den nedåtgående tren-
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sentanter från olika lokala 
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som en naturlig länk mellan 
kommunen och näringsli-
vet, ett koncept som Mikael 
Berglund, kommunalråd och 
initiativtagare, menar har 
fallit väl ut. 

– Om inte företagarna, 
kommunens tjänstemän 
och politikerna jobbar till-
sammans hade det här varit 
omöjligt. Här har vi företa-
gare som ställer upp öppen-
hjärtligt och bidrar med sina 
erfarenheter. Dessutom har 
kommunala tjänstemän gett 
sig ut på en utvecklingsresa, 
vilket är helt fantastiskt. I Ale 
har vi en politik som över 
blockgränserna är överens 
om att näringslivsfrågor är 
viktiga och vi vill samarbeta 
för att göra Ale till en ännu 
bättre näringslivskommun.  

Näringslivsrådets ord-
förande Stefan Brandt, vd 
för Ale El, menar att rådet 
spelat roll för det positiva 
resultatet, men att det är en 
av många pusselbitar.

– Att näringslivschefen 
Jannike Åhlgren, kommun-
chefen Erik Lidberg och 
kommunikat ionschefen 
Anne Kolni är ett fram-
gångsrikt team med bra driv 
är en viktig bit. Närings-
livsrådets roll är att vara ett 
bollplank och stöd för både 
kommunen och företagarna 
och nu gäller det för oss att 
bli ännu mer konkreta i vårt 
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– Det visar att det under 
mätningen fanns en för-
hoppning på vad satsningen 
skulle ge och till nästa år tror 
vi att den siffran kommer att 
stiga ännu mer, säger Mikael 
Berglund.
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flest placeringar är hur före-
tagarna ser på kommunens 
tillämpning av lagar och 
regler. Det handlar bland 
annat om hur effektivt olika 
ärenden behandlas och åter-
koppling till företaget om 
vilka möjligheter som finns.

Ärendehantering
– Vi har jobbat mycket med 
att förbättra ärendehante-
ringen och kontakten med 
företagen. I slutet av maj 
ska vi komma fram till en 
handlingsplan över hur vi 
ska jobba vidare. Ett stort 
utbud av mötesplatser där 
företagarna samverkar tror 
jag är viktigt, säger Jannike 
Åhlgren.

Trots den markanta för-

bättringen i årets ranking är 
det fortfarande mycket som 
återstår när arbetet mot ett 
ännu bättre näringslivskli-
mat fortsätter, nu från plats 
163 av de 290 kommunerna. 

– Det är ingen som lutar 
sig tillbaka, även om det är 
det bästa resultatet sedan 
2009, vi har en resa kvar att 
göra, säger Mikael Berglund.

alekuriren  |   nummer 17  |   vecka 18  |   20138

Valborg och 1 maj
30 april Öppet kl 10-12

1 maj Stängt
2 maj Ordinarie öppettid

Kristi himmelsfärd
8 maj Öppet kl 10-12
9 maj Stängt

10 maj Stängt

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Ale blev Årets klättrare på Svenskt Näringslivs ranking

Trenden har vänt!
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Har du märkt av ett förbättrat företagsklimat i Ale?

Claes Gustafsson, Team Sportia
– Jag ser otroligt positivt på 
företagsklimatet på grund av 
befolkningen. En bra befolk-
ningsutveckling gör att butiken 
omsätter mycket mer nu än för 
bara några år sedan och det är 
en väldigt trevlig kommun att 
jobba i. På så sätt påverkas jag 
indirekt av arbetet som kom-
munledningen gör.

Lennart Olsson, Fastighetsbyrån
– Ja, jag tycker att det har 
tagits ett steg i rätt riktning. 
Jag tänker mycket på de som 
jobbar på kommunen, det är inte 
lika stelbent längre och inte lika 
mycket ”vi och dem”. Attityden 
är bättre, man är mer tillmötes-
gående i olika ärenden och det 
tycker jag att vi ska ta till oss 
och förmedla

Marianne Sjö, Ica Kvantum
– Ja, man bjuder upp företagen 
och lyssnar in och det hoppas 
jag fortsätter så det också blir 
handling av det. Det finns mötes-
platser för företagare att träffas 
och när det gäller nyföretagande 
tror jag att man lyckats jobba för 
att få ett bra mottagande och 
snabb handläggning.

Göran Tilly, Kollanda Grus
– Jag jobbar själv väldigt hårt 
med detta, framför allt genom 
Näringslivsrådet och jag tycker 
att man märker av ett förbättrat 
företagsklimat. Jannike Åhlgren 
som näringslivschef ger en känsla 
av att det är mycket på gång i 
kommunen. När det gäller exem-
pelvis bygglov tycker jag att det 
är mycket bättre nu än tidigare.

Isabell Johansson, 
Blomsterriket
– Det som vi har haft att göra 
med Ale kommun har varit bra, 
men vi har inte behövt ha så 
mycket kontakt. Jag tycker att 
det har flutit på utan problem 
under våra 30 år i Ale. Den nya 
vägen och järnvägen måste 
vara perfekt för att gynna att 
fler startar företag här.
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Trenden har äntligen vänt efter fl era års utförsbacke. År 2007 var Ales placering 112, 2008 
plats 142 och 2012 nåddes en bottenplacering, 241. Nu har näringslivsklimatet plötsligt 
kraftigt förbättrats enligt Svensk Näringslivs rapport. Förändringen är så kraftfull att Ale 
utsågs till årets klättrare 2013 i Västra Götaland.
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ALAFORS. K-B Rör 
med delägarna Karl-
Olof Karlsson, Jerry 
Magnusson och Daniel 
Karlsson utsågs till 
Årets företagare i Ale 
2013.

Framför allt är det 
som återförsäljare och 
service av värmepum-
par som företaget skör-
dat stora framgångar.

– Vi har tillhört de 20 
största återförsäljarna 
av Thermias värme-
pumpar i Sverige i 22 
år nu, säger en stolt 
Karl-Olof Karlsson.

Företagarnas Riksorganisa-
tion utser varje år Årets före-
tagare i landets kommuner. 
De lokala föreningarna före-
slår kandidater som granskas 
av huvudkontoret i Stock-
holm. Det är med andra ord 
ett kvitto på seriositet, kon-
troll och balans att erhålla 
FR:s utnämning.

– Det kändes väldigt stort 
måste jag erkänna. Ett fint 
bevis på att vi har lyckats 
och ett erkännande på hem-
maplan berör alltid lite extra, 
säger huvudägaren Karl-
Olof Karlsson.

Året var 1967 när brö-
derna Börje och Karl-Axel 
Karlsson startade rörläg-
geriverksamheten i Grön-
näs. Att bara smeden kunde 
värma och kröka rör ansågs 
inte tillräckligt. Det fanns 
jobb för fler. Den bilden var 
korrekt. Företaget växte och 
tio år senare var det dags 

för nya och större lokaler på 
Lunnavägen i Alafors, där 
verksamheten fortfarande 
bedrivs.

– I samband med flytten 
bestämde sig Börje och Karl-
Axel för att starta en Com-
fortbutik. Med undantag för 
några år har vi varit anslutna 
till kedjan. Idag svarar buti-
ken för 20% av vår omsätt-
ning och här utvecklar vi 
ständigt utbudet, säger Karl-
Olof.

Jerry Magnusson, 30, är 
numera delägare och ansva-
rig för butiksdelen.

– Vårt badrumskoncept 
har fallit väldigt väl ut. Vi 
håller i allt från första skiss 
till färdigställandet. När 
ett badrum ska byggas eller 
renoveras är många olika 
hantverkare inkopplade och 
det är detta som vi synkar. 
Vi samarbetar med snickare, 
plattsättare, målare och elek-
triker från bygden, berättar 
Jerry.

K-B Rörs verksamhet 
har förutom butiksdelen tre 
huvudområden. Nyförsälj-
ning av värmepumpar, ser-
vice värmepumpar och klas-
siska VVS-tjänster.

–  Försäljning, montering 
och service av värmepumpar 
är vår stora nisch. Just nu 
säljer vi två värmepumpar 
i veckan, men det är på väg 
uppåt igen. Det skapar en 
stor eftermarknad och beho-
vet av service ökar med åren. 
Att byta från direktverkande 
el eller olja till en värme-
pump är den enda investe-
ring du kan göra i ett hus som 
du räknar hem från dag ett, 
säger Karl-Olof Karlsson.

För det stora flertalet är 
han mer känd som "Kålle" 
på K-B Rör. Han började 
som möntör 1984 och blev 
år 2000 en av fyra delägare 
i företaget. De övriga var då 
Lars Miles, Börje Carlsson 
och Percy Rodén. Fyra år 
senare var bara "Kålle" och 
Lars Miles kvar.

– Det har varit naturliga 
förändringar och ingen har 
slutat eller hoppat av för 
att det gått dåligt eller inte 
har trivits. Det gäller även 

Patrik Karlsson utsågs till årets joker i Ales näringsliv. 
Förutom att fi lma och redigera själv försöker han också lära 
andra.

Årets företagare. K-B Rörs huvudägare Karl-Olof Karlsson (mitten) tillsammans med delägarna Jerry Magnusson och Daniel 
Karlsson fi ck i onsdags kväll mottaga Företagarnas prestigefulla utnämning.

KB RÖR
Ägare: Karl-Olof Karlsson, Daniel 
Karlsson och Jerry Magnusson.
Omsättning: 40 Mkr
Antal anställda: 18
Verksamhet: Försäljning, monte-
ring och service av värmepumpar, 
badrum och övrigt VVS.
Fotnot: Har tillhört de 20 bästa 
återförsäljarna i Sverige av Ther-
mias värmepumpar de senaste 
22 åren.
Största uppdraget: TL-fabriken på 
Tudor i Nol 1983.

personalen. K-B Rör är ett 
familjärt företag där alla får 
tycka till och vara delaktiga 
i utvecklingen. När Göte 
Jakobsson gick i pension 
förra året hade han varit med 
från början. 45 år i ett och 
samma företag, det är gott 
betyg tycker jag, säger Karl-
Olof.

Numera är också sonen 
Daniel Karlsson, 31, delä-
gare. Han är dessutom vd i 
bolaget. Han gläds åt utmär-

kelsen och känner att före-
tagsklimatet i stort har för-
ändrats i Ale de senaste åren.

– Det finns en klar vilja i 
kommunen att det ska hända 
något nu. Vi känner också att 
mycket är på gång och dialo-
gen är mer positiv. Det som 
har varit trögt och stelbent 
tidigare är mer flexibelt och 
lyhört idag, säger han.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Företaget fortsätter utvecklas

K-B Rör årets företagare i Ale

Näringslivskvällen ägde rum 
hos Klädkällaren i Stora 
Viken. Förutom god mingel-
mat premierades årets före-
tagare, K-B Rör, årets entre-
prenör Jan Ragnarsson, 
UF-lärare i Ale gymnasium, 
årets UF-företag Gröna 
väskan med Gabriella Gus-

tafsson och Sarah Abdul-
quader samt årets joker i 
Ales näringsliv, filmaren 
Patrik Karlsson. Dessför-
innan hade kvällens talare, 
Christer Olsson, talat om 
vikten av att våga. Han gav 
åhörarna många träffsäkra 
råd som var användbara både 

i yrkeslivet som privat.
– Du får aldrig sluta tro på 

dig själv och du måste stän-
digt sätta nya mål. Att bara 
försöka bevara eller behålla 
ett tillstånd är illa ute. Det är 
utveckling eller avveckling 
som gäller. Fundera istället 
på vad du behöver utveckla 
för att behålla till exempel 
lönsamheten i företaget, 
säger Christer Olsson. Att 
bara bevaka och sitta nöjd är 
en livsfarlig strategi.

Föredraget är varvat med 
en stor portion humor, men 
allvaret är hela tiden när-
varande. Acceptans anser 
Olsson är en av våra vikti-

gaste egenskaper som med-
människor.

– Vi måste lära oss att leva 
med varandras olikheter, 
men många har svårt för att 
tala om för sin partner att 
”jag älskar dig till 80%, men 
du behöver inte vara orolig 
för jag har bestämt mig 
för att acceptera de övriga 
20%...

Han återkom ständigt till 
vikten av att våga.

– Den som vågar mest 
vinner och för att våga måste 

du vilja vinna. Viljan skaffar 
sig den kunskap som krävs.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

"Den som vågar mest vinner"
BOHUS. Ale utsågs av svenskt Näringsliv till 
årets klättrare när det gäller företagsklimat i 
Västra Götaland.

Det bekräftades av en synnerligen positiv 
atmosfär under näringslivskvällen i onsdags.

– Det här har vi gjort tillsammans och vi ska 
fortsätta verka gemensamt för det är så vi 
lyckas, sa näringslivschef Jannike Åhlgren.

Kommunalråden Mikael Berglund (M) och Paula Örn (S) 
utnämnde UF-företaget Gröna Väskan till årets UF-företag i 
Ale. Sarah Abdulquader och Gabriella Gustafsson tog tack-
samt emot checken.

Christer Olsson kvällen 
föredragare.



alekuriren  |   nummer 17  |   vecka 18  |   201310

ÄLVÄNGEN. Fler elever 
än någonsin har sökt 
Lärlingsgymnasiet i 
första hand till hösten. 

Möjligheten att stu-
dera på hemmaplan i 
kombination med bra 
chanser till jobb lockar.

Med en månad kvar 
till studenten har 
Johan Prambrandt och 
Patrik Åsén redan fått 
anställning som målare.

Ingen utav dem visste särskilt 
mycket om målaryrket innan 
de sökte till Lärlingsgymna-
siet för snart tre år sedan. Det 
var närheten som vägde tyngst 
– och möjligheten till mycket 
praktik. 

– Jag visste att jag inte ville 
läsa vidare utan få ett jobb 
direkt efter gymnasiet, säger 
Johan.

De läser båda sista året på 
bygg- och anläggningspro-
grammet och år två valde de 
målarinriktningen. 

Jonas Lagergren, som 
driver CJL Svenska Måleri AB 
i Skepplanda är mycket noga 
med vilka han anställer. Efter 
avslutad praktik har han nu 
anställt både Johan och Patrik.

– Vi har haft personal-
problem tillbaka i tiden och 
därför är man extra vaksam 
och vill gärna känna perso-
nerna innan. Nu ökar vi per-
sonalstyrkan från fyra till sex 
anställda, vilket är en ganska 
stor ökning för oss. Dessutom 

drar dessa killar ner medelål-
dern betydligt och det är posi-
tivt. 

Anställning viktigt
Lennart Wallström, lärare 
inom byggprogrammet, 
menar att man helst ser att 
eleverna får en anställning 
direkt efter skolan och han 
ägnar mycket tid åt att leta bra 
arbetsplatser och handledare 
som kan tänkas vilja nyan-
ställa. 

– Det kan vara svårt att 
komma till hösten och söka 
jobb. Dels undrar arbetsgi-
vare varför man inte fick en 
anställning där man haft prak-
tiken och dels kan det vara 
svårt när man ska ha betalt 
utan att de fått en chans att 
testa först. 

Johan Prambrandt och 
Patrik Åsén är mycket nöjda 
med sin praktik hos CLJ 
Svenska Måleri AB där de 
fått jobba skarpt redan från 

början. Nu väntar två år som 
lärlingar innan de kan ta emot 
sitt yrkesbevis.

– Ska man lära sig räcker 
det inte att stå och visa utan 
det gäller det att sätta verk-
tygen i händerna och prova, 
prova, prova. Det är enda 
sättet, menar Jonas Lager-
gren och Lennart Wallgren 
tillägger:

– Så fort eleverna kommer 
ut på praktik och får prova på 
arbetslivet blir de vuxna på 
ett helt annat sätt än genom 
att sitta i skolbänken, inte 
bara genom att ta ansvar för 
arbetsuppgifter och passa 
tider, utan genom jargonger 
och attityder.

Till sommaren väntar först 
lite ledighet innan vuxenlivet 
börjar på riktigt för Lärlings-
gymnasiets nyutexaminerade 
elever och till hösten kommer 
närmare 30 nya att påbörja 
resan mot ett jobb. 

JOHANNA ROOS

Direkt från Lärlingsgymnasiet till målaryrket. Lennart 
Wallström, lärare på byggprogrammet, Jonas Lagergren, 
ägare till CJL Svenska Måleri AB och gymnasieeleverna 
Johan Prambrandt och Patrik Åsén. 

Arbetslivet nästa!Välkomna till Ale Elförenings

Föreningstämma 2013
med stadgeenliga ärenden och seminarium

22 maj kl 18.00
Ale gymnasium, TV-studion

Nödinge
Alla är välkomna att lyssna på stämma

och seminarieavsnitt.
Yttrande och rösträtt tillfaller dock
enbart medlemmar i föreningen.

Stämman avslutas med förtäring.
För planering önskas anmälan om deltagande 

senast 13 maj.
Ring växeln, 0303-33 24 00, eller maila till info@aleel.se

www.aleel.se | 0303-33 24 00 | info@aleel.se
Lunnavägen 2, Box 3004, 449 14 Alafors 

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

Gör som Fredrik,  
gå ner i vikt du också!

Ring nu! 0303-741650 
ale@xtravaganza.se

Viktklubb

Boka dig på en 
kostnadsfri infoträff!

Gå ner i vikt 
till sommaren!
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ÄLVÄNGEN. En läck-
ande fjärrvärmeledning 
är anledningen till det 
uppgrävda hålet i trot-
toaren utanför Älväng-
ens skor. 

Det är ännu oklart 
hur lång tid arbetet 
kommer att ta.

– Fjärrvärmeledningarna 
har legat sedan 2001 och vi 
gör mätningar konstant för 
att upptäcka läckage. Vi kan 
behöva gräva upp lite till, 
men vi får se hur det verkar. 
Nu lagar vi först den akuta 
läckan som upptäcktes på 
det stället, säger Christof-

fer Blom, larmingenjör på 
Göteborgs Energi.

Det är Peab som utför 
arbetet och förra tisdagen var 
Anton Elmelid och Johan 
Ågren i färd med att isolera 
om.

JOHANNA ROOS

Lagar läckande ledning
Anton Elmelid och Johan Ågren från Peab jobbar med att laga den läckande fjärrvärmeled-
ningen. 

www.alefast.se | Älvängen | Tel: 0303-74 82 10 | jap@alefast.se

UTMÄRKT BELÄGEN TOMT I ÄLVÄNGEN

FÖR YTTERLIGARE INFO BESÖK: www.alefast.se

 0705-44 80 55

ÄLVÄNGEN: TOMT CENTRALT FÖR BOENDE / VERKSAMHET!
Detaljplanen medger BOSTAD, KONTOR, HANDEL och HANTVERK vilket gör tomten lämplig 
för boende kombinerat med verksamhet av något slag. Nära nya Handelsplats Älvängen. 
Gångavstånd till centrum med motorvägspåfart och pendelstation!

Gäller t o m 5 maj 2013, med reservation för slutförsäljning

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

VALBORG 

Lyckliga Lotta 

39:-
Pelargon 4 för 100 kr 

 Färgglad slingerväxt Dipladenia 
(Bägarranka)

199:-

ÄR FAS 3

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

MODERAT 
JOBB?

MODERAT 
JOBB?

ett riktigtett riktigt

Dags för en regering 
som tar arbetslösheten 

på allvar!

Tel: 0303-742113
E-post: sap.ale@telia.com

www.socialdemokraterna.se/ale
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Onsdag 24 april

Älg på vägen
På E45 i Lödöse springer en 
älg på vägen utan att kunna 
ta sig ut i terrängen. Flera 
samtal inkommer till polisen 
om älgen. Det är förmodligen 
en större kalv. Jägare får 
polisens tillstånd att avliva 
älgen. Älgen befinner sig då i 
Alvhem och är mycket förvir-
rad. Polis med blåljus varnar 
bilister på platsen. Klockan 
20.06 meddelas att äventyret 
är över. Älgen sprang ut genom 
en viltutgång. Ingen polisiär 
åtgärd i övrigt.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

Upprepat 
sabotage

ALAFORS. Två mopsar 
har blivit bortrövade i 
Alafors.

Stölden skedde sent 
på tisdagskvällen.

– Två familjemedlem-
mar är borta och det 
känns fruktansvärt, 
säger Mirzeta Mehme-
dagic.

Det gamla skomakeriet på 
Alingsåsvägen i Alafors fung-
erar numera som kennel. I 
byggnaden befann sig tre 
mopsar vid den aktuella tid-
punkten för brottet – två av 
dem rövades bort.

– Maja är dräktig. Hon 
låg i hundkojan och gjorde 
sig aldrig till känna. Annars 
hade tjuvarna säkerligen tagit 
henne också, suckar Mirzeta 

Mehmedagic uppgivet.
De bortrövade hundarna 

lyssnar till namnen Maiko 
(beige) och Batman (svart). 
Det är två sociala och glada 
jyckar.

– De är betydligt mindre än 
rastypiska mopsar och ser ut 
som valpar, berättar Mirzeta.

Den fasansfulla upptäckten 
gjorde strax efter klockan halv 
elva på kvällen. Mirzetas man 
hade kollat fotboll på tv och 
skulle ut för att ge hundarna 
ett sista mål mat.

– Hundarna kan inte ha 
tagit sig ut på egen hand, det 
är omöjligt.

Familjen åkte runt och 
letade efter hundarna hela 
natten, men utan resultat. På 
onsdagsmorgonen kontak-
tade Mirzeta olika hjälporga-

nisationer samt media.
– Vi har med en notis på 

bland annat Missing dog och 
Bosses hundhjälp. Jag har 
även mailat in uppgifter till 

Efterlyst, berättar Mirzeta.
– Maiko och Batman skulle 

aldrig springa iväg hemifrån. 
Vi hoppas så innerligt att vi 
ska få våra hundar tillbaka. Vi 

betalar självklart hittelön till 
den som kan hjälpa oss återfå 
våra älsklingar, avslutar Mir-
zeta Mehmedagic.

JONAS ANDERSSON

Bortrövade hundar i Alafors

Det gamla skomakeriet på Alingsåsvägen i Alafors fungerar 
numera som kennel. Det var härifrån som två mopsar röva-

des bort på tisdagskvällen.

De bortrövade hundarna – Maiko och Batman.

PREMIÄR
4-5 maj!

Information: 0303-121 21, 070-208 76 34

Premiärhelgens öppettider 

Lördag kl 09.30-13.30

 Söndag kl. 10.30-13.00

1200 m2 MED MASSOR AV PRYLAR

CAFÉ
Nu har vi laddat upp i två månader med prylar 
så hjälp oss att tömma butiken för att fylla på 

med ännu mera!

VÄLKOMMEN ATT FYNDA!
Byggmästaregatan vid LEKIA

ACCEPTERAT PRIS 2 050 000 kr/bud. TOMT 246 kvm .
VISAS Sö 5/5 15.00-16.00. Södra Trolleviksvägen 14. ALE
Nadia Largo Westin 0303-74 90 09.

ALE NÖDINGE 4 rok, 109 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 3 180 000 kr/bud. TOMT 525 kvm.
VISAS Sö 5/5 13.00-14.00. Westmarks Gränd 4. ALE
Nadia Largo Westin 0303-74 90 09.

ALE NÖDINGE 4 rok, 115 kvm
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VILLOR ALE

BOBUTIKEN ALE TORG, 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

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

Busskuren vid Alafors 
kiosken har saboterats två 
helger i rad. Natten till lördag 
slogs den sönder på nytt. 
Polisen larmades av flera 
olika personer. Fyra, enligt 
vittnen yngre gärningsmän, 
ska ha slagit sönder bussku-
ren. När dådet var utfört klev 
det på en buss och åkte vidare. 
Polisen spanade efter gär-
ningsmännen under natten, 
dock utan resultat. Tips om 
händelsen välkomnas av poli-
sen som fortfarande har goda 
förhoppningar om att kunna 
ställa ansvariga till svars.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

FOTO: ALLAN 
KARLSSON

STÖDFÖRENINGEN VAKEN bankgiro 5344-4923 
Märk: ”Moldavien”

Följ insamlingen på alekuriren.se – vägen mot 6000 Euro

Här fi nns plats för fl er partners

Är den här killen 
värd en framtid?
Stå över kaffet en dag och skänk pengarna till Europas fattigaste barn

För femte året i rad genom-
förs en insamling till förmån 
för Europas fattigaste barn 
i Moldavien. Situationen är 
fortsatt mycket akut i landet. 
Ett fåtal lever gott, det stora 
fl ertalet i missär. Övergången 
från kommunism till demo-
krati har varit smärtsam. 
Korruptionen är påtaglig i 
Moldavien och arbetslöshe-
ten hög. Värst drabbade är 
barn till föräldrar som inte 

kan försörja varken sig själva 
eller sin familj. Dessa barn 
försöker lokala myndigheter, 
socialtjänsten med fl era, att 
hjälpa efter bästa förmåga. 
Problemet är att det saknas 
resurser och den lilla kommu-
nen Budesti som Ale har lärt 
känna är mycket utsatt. Varje 
sommar försöker volontärer, 
frivilliga lärare och socialar-
betare att kartlägga de 100 
fattigaste barnen. Dessa er-

bjuds ett sommarläger om tio 
dagar, där de får mat, utbild-
ning och en chans att repa 
mod. Denna verksamhet har 
det saknats pengar till. Ge-
nom vår insamling i Ale har 
lägerverksamheten kunnat 
fortsätta. I år blir det femte 
gången som vi fi nansierar en 
av de viktigaste insatserna i 
Budesti kommun.

Insamlingens mål är att 
samla in motsvarande 6000 

Euro. Pengarna går oavkortat 
till sommarlägret i Budesti. 
Våra tidigare insamlingar har 
hjälpt över 500 barn.

Alla kan hjälpa till. Utmana 
dina arbetskamrater om att 
avstå kaffet en dag. Lägg 
istället en tia i en mugg och 
skänk dem till barn som verk-
ligen behöver dem.

Avstå något annat onödigt 
till helgen och ägna istället 

Europas fattigaste barn en 
tanke, de är bara på tre tim-
mars avstånd...

Sätt in ett bidrag och följ 
insamlingen på alekuriren.se

Alla bidragsgivare som 
skänker mer än 5000 kronor 
blir en partner till insamlingen 
och kommer att synas i all 
marknadsföring.

Insamlingen pågår till 30 maj, 
2013. Ditt bidrag gör skillnad!

DÄRFÖR BEHÖVER MOLDAVIEN VÅR HJÄLP:
•  Traffi cking och handel med barn tillhör vardagen
•  Majoriteten av befolkningen lever i fattigdom
• Korruptionen är utbredd
•  Under sommaren får många föräldrar säsongs-

arbeten och barnen lämnas då ensamma hemma 
– i veckor!

• Skolgång är ingen självklarhet
•  Utanför städerna lever många ett ytterst primitivt 

liv
• Med utbildning står nästa generation sig starkare
• Krisen i Europa slår hårt mot de som redan låg ner

DITT BIDRAG GÖR SKILLNAD!

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Onsdag 24 april

Älg på vägen
På E45 i Lödöse springer en 
älg på vägen utan att kunna 
ta sig ut i terrängen. Flera 
samtal inkommer till polisen 
om älgen. Det är förmodligen 
en större kalv. Jägare får 
polisens tillstånd att avliva 
älgen. Älgen befinner sig då i 
Alvhem och är mycket förvir-
rad. Polis med blåljus varnar 
bilister på platsen. Klockan 
20.06 meddelas att äventyret 
är över. Älgen sprang ut genom 
en viltutgång. Ingen polisiär 
åtgärd i övrigt.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

Upprepat 
sabotage

ALAFORS. Två mopsar 
har blivit bortrövade i 
Alafors.

Stölden skedde sent 
på tisdagskvällen.

– Två familjemedlem-
mar är borta och det 
känns fruktansvärt, 
säger Mirzeta Mehme-
dagic.

Det gamla skomakeriet på 
Alingsåsvägen i Alafors fung-
erar numera som kennel. I 
byggnaden befann sig tre 
mopsar vid den aktuella tid-
punkten för brottet – två av 
dem rövades bort.

– Maja är dräktig. Hon 
låg i hundkojan och gjorde 
sig aldrig till känna. Annars 
hade tjuvarna säkerligen tagit 
henne också, suckar Mirzeta 

Mehmedagic uppgivet.
De bortrövade hundarna 

lyssnar till namnen Maiko 
(beige) och Batman (svart). 
Det är två sociala och glada 
jyckar.

– De är betydligt mindre än 
rastypiska mopsar och ser ut 
som valpar, berättar Mirzeta.

Den fasansfulla upptäckten 
gjorde strax efter klockan halv 
elva på kvällen. Mirzetas man 
hade kollat fotboll på tv och 
skulle ut för att ge hundarna 
ett sista mål mat.

– Hundarna kan inte ha 
tagit sig ut på egen hand, det 
är omöjligt.

Familjen åkte runt och 
letade efter hundarna hela 
natten, men utan resultat. På 
onsdagsmorgonen kontak-
tade Mirzeta olika hjälporga-

nisationer samt media.
– Vi har med en notis på 

bland annat Missing dog och 
Bosses hundhjälp. Jag har 
även mailat in uppgifter till 

Efterlyst, berättar Mirzeta.
– Maiko och Batman skulle 

aldrig springa iväg hemifrån. 
Vi hoppas så innerligt att vi 
ska få våra hundar tillbaka. Vi 

betalar självklart hittelön till 
den som kan hjälpa oss återfå 
våra älsklingar, avslutar Mir-
zeta Mehmedagic.

JONAS ANDERSSON

Bortrövade hundar i Alafors

Det gamla skomakeriet på Alingsåsvägen i Alafors fungerar 
numera som kennel. Det var härifrån som två mopsar röva-

des bort på tisdagskvällen.

De bortrövade hundarna – Maiko och Batman.

PREMIÄR
4-5 maj!

Information: 0303-121 21, 070-208 76 34

Premiärhelgens öppettider 

Lördag kl 09.30-13.30

 Söndag kl. 10.30-13.00

1200 m2 MED MASSOR AV PRYLAR

CAFÉ
Nu har vi laddat upp i två månader med prylar 
så hjälp oss att tömma butiken för att fylla på 

med ännu mera!

VÄLKOMMEN ATT FYNDA!
Byggmästaregatan vid LEKIA

ACCEPTERAT PRIS 2 050 000 kr/bud. TOMT 246 kvm .
VISAS Sö 5/5 15.00-16.00. Södra Trolleviksvägen 14. ALE
Nadia Largo Westin 0303-74 90 09.

ALE NÖDINGE 4 rok, 109 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 3 180 000 kr/bud. TOMT 525 kvm.
VISAS Sö 5/5 13.00-14.00. Westmarks Gränd 4. ALE
Nadia Largo Westin 0303-74 90 09.

ALE NÖDINGE 4 rok, 115 kvm
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VILLOR ALE

BOBUTIKEN ALE TORG, 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

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

Busskuren vid Alafors 
kiosken har saboterats två 
helger i rad. Natten till lördag 
slogs den sönder på nytt. 
Polisen larmades av flera 
olika personer. Fyra, enligt 
vittnen yngre gärningsmän, 
ska ha slagit sönder bussku-
ren. När dådet var utfört klev 
det på en buss och åkte vidare. 
Polisen spanade efter gär-
ningsmännen under natten, 
dock utan resultat. Tips om 
händelsen välkomnas av poli-
sen som fortfarande har goda 
förhoppningar om att kunna 
ställa ansvariga till svars.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

FOTO: ALLAN 
KARLSSON

STÖDFÖRENINGEN VAKEN bankgiro 5344-4923 
Märk: ”Moldavien”

Följ insamlingen på alekuriren.se – vägen mot 6000 Euro

Här fi nns plats för fl er partners

Är den här killen 
värd en framtid?
Stå över kaffet en dag och skänk pengarna till Europas fattigaste barn

För femte året i rad genom-
förs en insamling till förmån 
för Europas fattigaste barn 
i Moldavien. Situationen är 
fortsatt mycket akut i landet. 
Ett fåtal lever gott, det stora 
fl ertalet i missär. Övergången 
från kommunism till demo-
krati har varit smärtsam. 
Korruptionen är påtaglig i 
Moldavien och arbetslöshe-
ten hög. Värst drabbade är 
barn till föräldrar som inte 

kan försörja varken sig själva 
eller sin familj. Dessa barn 
försöker lokala myndigheter, 
socialtjänsten med fl era, att 
hjälpa efter bästa förmåga. 
Problemet är att det saknas 
resurser och den lilla kommu-
nen Budesti som Ale har lärt 
känna är mycket utsatt. Varje 
sommar försöker volontärer, 
frivilliga lärare och socialar-
betare att kartlägga de 100 
fattigaste barnen. Dessa er-

bjuds ett sommarläger om tio 
dagar, där de får mat, utbild-
ning och en chans att repa 
mod. Denna verksamhet har 
det saknats pengar till. Ge-
nom vår insamling i Ale har 
lägerverksamheten kunnat 
fortsätta. I år blir det femte 
gången som vi fi nansierar en 
av de viktigaste insatserna i 
Budesti kommun.

Insamlingens mål är att 
samla in motsvarande 6000 

Euro. Pengarna går oavkortat 
till sommarlägret i Budesti. 
Våra tidigare insamlingar har 
hjälpt över 500 barn.

Alla kan hjälpa till. Utmana 
dina arbetskamrater om att 
avstå kaffet en dag. Lägg 
istället en tia i en mugg och 
skänk dem till barn som verk-
ligen behöver dem.

Avstå något annat onödigt 
till helgen och ägna istället 

Europas fattigaste barn en 
tanke, de är bara på tre tim-
mars avstånd...

Sätt in ett bidrag och följ 
insamlingen på alekuriren.se

Alla bidragsgivare som 
skänker mer än 5000 kronor 
blir en partner till insamlingen 
och kommer att synas i all 
marknadsföring.

Insamlingen pågår till 30 maj, 
2013. Ditt bidrag gör skillnad!

DÄRFÖR BEHÖVER MOLDAVIEN VÅR HJÄLP:
•  Traffi cking och handel med barn tillhör vardagen
•  Majoriteten av befolkningen lever i fattigdom
• Korruptionen är utbredd
•  Under sommaren får många föräldrar säsongs-

arbeten och barnen lämnas då ensamma hemma 
– i veckor!

• Skolgång är ingen självklarhet
•  Utanför städerna lever många ett ytterst primitivt 

liv
• Med utbildning står nästa generation sig starkare
• Krisen i Europa slår hårt mot de som redan låg ner

DITT BIDRAG GÖR SKILLNAD!

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen
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NOL. T för trygghet, U 
för unik, R för respekt 
och E för empati.

I fredags fi rades 
Turedagen på Nolskolan 
för femte året i rad.

Utelek med fokus på 
kamratskap ersatte de 
vanliga lektionerna.

Eftersom Ture firade sin 
namnsdag söndag den 28 
april valde Nolskolan att 
förlägga sitt firande ett par 
dagar innan. Skolans kam-
ratstödjare hade satt ihop ett 
program baserat på diverse 
olika aktiviteter.

Poängpromenad, drag-
kamp, skidgång, monsterfot-
boll och brännboll var några 
av alla de lustigheter som 
utspelade sig på Nolskolan 
denna fredagsförmiddag.

– Eleverna har dansat 
soldansen hela veckan. Det 
hjälpte tydligen ty något 
regn ser det inte ut att bli, 
konstaterade lärare Anki 
Jansson belåtet.

Sebastian Feklistov i 
klass 3B är en av Nolskolans 
kamratstödjare. Sebastian 
hade till uppgift att hålla ord-
ning på dragkampen.

– Det fungerar bra. Sam-
arbetsövningarna gör vi för 
att få en ännu bättre sam-
manhållning och kamratskap 
på Nolskolan.

Efter avslutade friluftsak-
tiviteter väntade gemensam 
lunch i bamba.

SURTE. Vetenskapsfes-
tivalen ville i samband 
med Världsbokdagen 
slå ett slag för läsning-
en och dess betydelse.

Surteskolans elever 
i årskurs 4-5 deltog i 
rekordförsöket ”Värl-
dens största läslektion 
på fl era arenor”.

3 500 elever från 60 
skolor runt om i Sve-
rige var anmälda.

I torsdags morse hade elever 
och lärare från Surtesko-
lan samlats på biblioteket 
för att på länk följa Martin 
Widmarks läslektion från 
Vetenskapsfestivalen i Kon-
serthuset. Martin beskrev på 
ett enkelt, tydligt och illus-
trativt sätt de lässtrategier 
som ligger bakom läsförstå-

else och vad som behövs för 
att uppnå läslust.

Efter Martin Widmarks 
korta redogörelse blev det 
dags för själva läsmomentet. 
Eleverna fick ta del av omsla-
get samt kapitel ett och två i 
Martin Widmarks nya Nelly 
Rapp-bok ”Vampyrernas 
bal”.

– Nu gäller det att alla 
skolor skickar in sitt bevis-
material. Guiness World 
Records har tydliga regler 
som måste följas för att 
världsrekordet ska gälla. I 
slutet av maj får vi beske-
det, säger Maria Svensson, 
lärare på Surteskolan.

Är läslusten god på Sur-
teskolan?

– Det tycker jag absolut. 
Vi har ett väldigt bra sam-
arbete med biblioteket, som 
vi besöker regelbundet. Jag 

har ingen elev som inte läser 
självmant. Barnen gillar helt 
enkelt att läsa, säger Maria 
Svensson.

Vad har datorns intrång 
i klassrummet fått för 
betydelse?

– Datorn har definitivt 
hjälpt till att öka läslusten 
hos eleverna. De som har 
lässvårigheter använder MP 
3-böcker eller så kallade dai-
syböcker. 

Varför är det viktigt att 
läsa?

– Fantasin ökar, eleverna 
lär sig tänka kreativt och att 
lösa problem. Den viktigaste 
aspekten är nog ändå att man 
kan sätta sig in i andra män-
niskors livssituationer. Dess-
utom är läsning en fantastisk 
avkoppling, avslutar Maria 
Svensson.

JONAS ANDERSSON

PÅ NOLSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Ture fi rades för femte året

Utelek på Nolskolan

Samarbete var ett måste 
för att ta sig i mål i skidtäv-
lingen.

Sammanhållningen är god på 
Nolskolan anser Kajsa, Cas-
sandra och Victoria.

– Surteskolans elever kan bli historiska

Världsrekord 
i läsning?

I tisdags deltog eleverna i årskurs 4-5 på Surteskolan i ett världsrekordförsök i läsning. Här ses 
Kasper och Amanda från 4A läsa ett par kapitel ur Martin Widmarks bok ”Vampyrernas bal”.

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!

Underbart läge i trevligt område! 

Tillfälle för den lilla familjen som vill  ha eget hus med låga 

rejäl altan. 65+60 kvm. 

Pris 995.000:- som utgångspris.
Visas 7/5, ring för tidsbokning. 
Adress Södra Vägen 11.
Maria Karlsson 070-2406330

Lilla
 Edet

Älvä
ngen

Mycket trivsam enplansvilla!

Tre sovrum + sovloft. Stort vardagsrum med braskamin 

Pris 2.700.000:- utgångspris. Olof Persvägen 23. 
Visas 7/5 och 9/5. Ring för bokad visning.

Se gärna våra 
samtliga 53 

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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NÖDINGE. På tisdag blir 
det stor galaföreställ-
ning i Ale gymnasium.

Arrangören hoppas 
på en fullsatt salong.

Alla intäkter under 
kvällen tillfaller MinS-
toraDag.

Det är Caroline Johansson 
och Jennifer Walter, ES 
3a, som har tagit initiativ till 
galan i Ale gymnasium.

– Vi skulle göra ett pro-
jektarbete i skolan och jag 
surfade runt lite grann på 
Internet för att få inspiration. 
Snart slog det mig att man 
skulle kunna samla in pengar 
till välgörande ändamål, för-
klarar Caroline.

Jennifer Walter tyckte att 
idén var lysande och på den 
vägen är det. Projektarbe-
tet tog sin början i slutet av 
januari och nu är klasskom-
pisarna redo för den stora 
finalen.

– Vi är väldigt nervösa 
eftersom vi ska agera konfe-
rencierer under galan. Däre-
mot känner vi oss trygga i 
att körschemat är spikat och 
allt annat runtomkring är 

ordnat, säger Jennifer.
Mellan tio och femton 

olika nummer kommer att 
avverkas under kvällen, allti-
från sång och dans till stå 
upp-komik och annat spex.

– Det bjuds en varierad 
repertoar, men samtidigt går 
det att finna en röd tråd i det 
som utspelar sig på scenen. 
Det blir en show som för-
hoppningsvis ska falla publi-
ken i smaken, säger Caroline.

– Jag tror det finns 288 
sittplatser i teatersalongen, 
så vi får väl tro att det blir 
slutsålt. Det gäller att sikta 
mot himmelen för att nå 
trädtopparna.

Allvar
Galakvällen innehåller inte 
bara humor och skratt. Caro-
line och Jennifer tänker 
smyga in lite allvarsamt prat 
mellan de olika program-
punkterna.

– Vi kommer att berätta 
om allvarliga sjukdomar som 
kan drabba barn. Oavsett hur 
jobbigt livet är, så måste man 
ändå kunna få anledning att 
skratta. Det är vårt budskap.

Entrépriset är satt till 50 

kronor (10 kronor för barn 
och ungdomar under 15 år). 
Alla insamlade pengar tillfal-
ler MinStoraDag. 

– MinStoraDag är en 
insamlingsstiftelse som hjäl-
per svårt sjuka barn att för-
verkliga sina önskedrömmar. 
Varje år insjuknar hundratals 
barn i Sverige i sjukdomar 
med en svår livspåverkande, 
inte sällan livshotande, diag-
nos. MinStoraDag mål är 
att ge dessa barn någonting 
underbart att drömma om 
när dagarna är långa och 
behandlingarna tuffa, berät-
tar Caroline vars syster 
erhållit stöttning från just 
denna stiftelse.

Under kvällen arrangeras 
också ett lotteri med priser 
från en del lokala företag.

– Vi har också skapat ett 
evenemang på Facebook 
där vi hänvisar till ett konto 
om folk vill sätta in pengar, 
avslutar Caroline Johansson.

ÄLVÄNGEN. I torsdags 
kom sopbilen till Båts-
mans förskola.

Som avslut på den 
årliga skräpplockar-
veckan fi ck barnen 
chans att träffa Nisse 
Andersson och Jarmo 
Pauna från renhåll-
ningen. 

Med stora ögon tittade 
barnen på när sopbilen back-
ade upp på parkeringen. 

De fick sedan lägga sina 
egna soppåsar i korgen bak-
till som sedan tippades ner i 
flaket. 

– Det här är en hungrig 
sopbil, skojade Nisse. 

Barnen fick sedan prova 
på att sitta i förarhytten och 
några passade även på att 

kontrollera tutan.
Båtsmans förskola är mil-

jöcertifierade och det gröna 
tänket har funnits med ända 
sedan starten för tio år sedan. 
Källsortering är ett natur-
ligt inslag och tanken är att 
barnen ska förstå hur krets-
loppet hänger samman. 

– Jorden i komposten 
används till att odla växter i 
vårt eget land. Barnen blir 
väldigt medvetna om hur 
man ska bete sig i naturen och 
för dem är det en självklar-
het att man inte skräpar ner. 
Under skräpplockarveckan 
har vi samlat på oss skräp som 
sedan källsorterats och det 
som blivit över som restsopor 
får de nu själva slänga i sop-
bilen, berättar förskolläraren 
Maria Corbett.

– Båtsmans förskola avslutade skräpplockarvecka

Hungrig sopbil på besök
Jarmo Pauna och Nisse Andersson från renhållningen i Ale kommun fi ck många frågor.

Elliott fi ck prova att sitta 
i förarhytten och kontrol-
lerade även så att tutan 
fungerade. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Caroline Johansson och Jennifer Walter i klass ES 3a är arrangörer till den galakväll som 
äger rum i Ale gymnasium nu på tisdag. Alla intäkter tillfaller stiftelsen MinStoraDag.

I NÖDINGE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Projekt till förmån för MinStoraDag

Galakväll stundar i Ale gymnasium

BOBUTIKEN ALE TORG, 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

VI HAR KÖPARNA

Dags att flytta ut?
Vi har många som 

vill flytta in.

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

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

www.svenskfast.se
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NOL. T för trygghet, U 
för unik, R för respekt 
och E för empati.

I fredags fi rades 
Turedagen på Nolskolan 
för femte året i rad.

Utelek med fokus på 
kamratskap ersatte de 
vanliga lektionerna.

Eftersom Ture firade sin 
namnsdag söndag den 28 
april valde Nolskolan att 
förlägga sitt firande ett par 
dagar innan. Skolans kam-
ratstödjare hade satt ihop ett 
program baserat på diverse 
olika aktiviteter.

Poängpromenad, drag-
kamp, skidgång, monsterfot-
boll och brännboll var några 
av alla de lustigheter som 
utspelade sig på Nolskolan 
denna fredagsförmiddag.

– Eleverna har dansat 
soldansen hela veckan. Det 
hjälpte tydligen ty något 
regn ser det inte ut att bli, 
konstaterade lärare Anki 
Jansson belåtet.

Sebastian Feklistov i 
klass 3B är en av Nolskolans 
kamratstödjare. Sebastian 
hade till uppgift att hålla ord-
ning på dragkampen.

– Det fungerar bra. Sam-
arbetsövningarna gör vi för 
att få en ännu bättre sam-
manhållning och kamratskap 
på Nolskolan.

Efter avslutade friluftsak-
tiviteter väntade gemensam 
lunch i bamba.

SURTE. Vetenskapsfes-
tivalen ville i samband 
med Världsbokdagen 
slå ett slag för läsning-
en och dess betydelse.

Surteskolans elever 
i årskurs 4-5 deltog i 
rekordförsöket ”Värl-
dens största läslektion 
på fl era arenor”.

3 500 elever från 60 
skolor runt om i Sve-
rige var anmälda.

I torsdags morse hade elever 
och lärare från Surtesko-
lan samlats på biblioteket 
för att på länk följa Martin 
Widmarks läslektion från 
Vetenskapsfestivalen i Kon-
serthuset. Martin beskrev på 
ett enkelt, tydligt och illus-
trativt sätt de lässtrategier 
som ligger bakom läsförstå-

else och vad som behövs för 
att uppnå läslust.

Efter Martin Widmarks 
korta redogörelse blev det 
dags för själva läsmomentet. 
Eleverna fick ta del av omsla-
get samt kapitel ett och två i 
Martin Widmarks nya Nelly 
Rapp-bok ”Vampyrernas 
bal”.

– Nu gäller det att alla 
skolor skickar in sitt bevis-
material. Guiness World 
Records har tydliga regler 
som måste följas för att 
världsrekordet ska gälla. I 
slutet av maj får vi beske-
det, säger Maria Svensson, 
lärare på Surteskolan.

Är läslusten god på Sur-
teskolan?

– Det tycker jag absolut. 
Vi har ett väldigt bra sam-
arbete med biblioteket, som 
vi besöker regelbundet. Jag 

har ingen elev som inte läser 
självmant. Barnen gillar helt 
enkelt att läsa, säger Maria 
Svensson.

Vad har datorns intrång 
i klassrummet fått för 
betydelse?

– Datorn har definitivt 
hjälpt till att öka läslusten 
hos eleverna. De som har 
lässvårigheter använder MP 
3-böcker eller så kallade dai-
syböcker. 

Varför är det viktigt att 
läsa?

– Fantasin ökar, eleverna 
lär sig tänka kreativt och att 
lösa problem. Den viktigaste 
aspekten är nog ändå att man 
kan sätta sig in i andra män-
niskors livssituationer. Dess-
utom är läsning en fantastisk 
avkoppling, avslutar Maria 
Svensson.

JONAS ANDERSSON

PÅ NOLSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Ture fi rades för femte året

Utelek på Nolskolan

Samarbete var ett måste 
för att ta sig i mål i skidtäv-
lingen.

Sammanhållningen är god på 
Nolskolan anser Kajsa, Cas-
sandra och Victoria.

– Surteskolans elever kan bli historiska

Världsrekord 
i läsning?

I tisdags deltog eleverna i årskurs 4-5 på Surteskolan i ett världsrekordförsök i läsning. Här ses 
Kasper och Amanda från 4A läsa ett par kapitel ur Martin Widmarks bok ”Vampyrernas bal”.
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NÖDINGE. På tisdag blir 
det stor galaföreställ-
ning i Ale gymnasium.

Arrangören hoppas 
på en fullsatt salong.

Alla intäkter under 
kvällen tillfaller MinS-
toraDag.

Det är Caroline Johansson 
och Jennifer Walter, ES 
3a, som har tagit initiativ till 
galan i Ale gymnasium.

– Vi skulle göra ett pro-
jektarbete i skolan och jag 
surfade runt lite grann på 
Internet för att få inspiration. 
Snart slog det mig att man 
skulle kunna samla in pengar 
till välgörande ändamål, för-
klarar Caroline.

Jennifer Walter tyckte att 
idén var lysande och på den 
vägen är det. Projektarbe-
tet tog sin början i slutet av 
januari och nu är klasskom-
pisarna redo för den stora 
finalen.

– Vi är väldigt nervösa 
eftersom vi ska agera konfe-
rencierer under galan. Däre-
mot känner vi oss trygga i 
att körschemat är spikat och 
allt annat runtomkring är 

ordnat, säger Jennifer.
Mellan tio och femton 

olika nummer kommer att 
avverkas under kvällen, allti-
från sång och dans till stå 
upp-komik och annat spex.

– Det bjuds en varierad 
repertoar, men samtidigt går 
det att finna en röd tråd i det 
som utspelar sig på scenen. 
Det blir en show som för-
hoppningsvis ska falla publi-
ken i smaken, säger Caroline.

– Jag tror det finns 288 
sittplatser i teatersalongen, 
så vi får väl tro att det blir 
slutsålt. Det gäller att sikta 
mot himmelen för att nå 
trädtopparna.

Allvar
Galakvällen innehåller inte 
bara humor och skratt. Caro-
line och Jennifer tänker 
smyga in lite allvarsamt prat 
mellan de olika program-
punkterna.

– Vi kommer att berätta 
om allvarliga sjukdomar som 
kan drabba barn. Oavsett hur 
jobbigt livet är, så måste man 
ändå kunna få anledning att 
skratta. Det är vårt budskap.

Entrépriset är satt till 50 

kronor (10 kronor för barn 
och ungdomar under 15 år). 
Alla insamlade pengar tillfal-
ler MinStoraDag. 

– MinStoraDag är en 
insamlingsstiftelse som hjäl-
per svårt sjuka barn att för-
verkliga sina önskedrömmar. 
Varje år insjuknar hundratals 
barn i Sverige i sjukdomar 
med en svår livspåverkande, 
inte sällan livshotande, diag-
nos. MinStoraDag mål är 
att ge dessa barn någonting 
underbart att drömma om 
när dagarna är långa och 
behandlingarna tuffa, berät-
tar Caroline vars syster 
erhållit stöttning från just 
denna stiftelse.

Under kvällen arrangeras 
också ett lotteri med priser 
från en del lokala företag.

– Vi har också skapat ett 
evenemang på Facebook 
där vi hänvisar till ett konto 
om folk vill sätta in pengar, 
avslutar Caroline Johansson.

ÄLVÄNGEN. I torsdags 
kom sopbilen till Båts-
mans förskola.

Som avslut på den 
årliga skräpplockar-
veckan fi ck barnen 
chans att träffa Nisse 
Andersson och Jarmo 
Pauna från renhåll-
ningen. 

Med stora ögon tittade 
barnen på när sopbilen back-
ade upp på parkeringen. 

De fick sedan lägga sina 
egna soppåsar i korgen bak-
till som sedan tippades ner i 
flaket. 

– Det här är en hungrig 
sopbil, skojade Nisse. 

Barnen fick sedan prova 
på att sitta i förarhytten och 
några passade även på att 

kontrollera tutan.
Båtsmans förskola är mil-

jöcertifierade och det gröna 
tänket har funnits med ända 
sedan starten för tio år sedan. 
Källsortering är ett natur-
ligt inslag och tanken är att 
barnen ska förstå hur krets-
loppet hänger samman. 

– Jorden i komposten 
används till att odla växter i 
vårt eget land. Barnen blir 
väldigt medvetna om hur 
man ska bete sig i naturen och 
för dem är det en självklar-
het att man inte skräpar ner. 
Under skräpplockarveckan 
har vi samlat på oss skräp som 
sedan källsorterats och det 
som blivit över som restsopor 
får de nu själva slänga i sop-
bilen, berättar förskolläraren 
Maria Corbett.

– Båtsmans förskola avslutade skräpplockarvecka

Hungrig sopbil på besök
Jarmo Pauna och Nisse Andersson från renhållningen i Ale kommun fi ck många frågor.

Elliott fi ck prova att sitta 
i förarhytten och kontrol-
lerade även så att tutan 
fungerade. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Caroline Johansson och Jennifer Walter i klass ES 3a är arrangörer till den galakväll som 
äger rum i Ale gymnasium nu på tisdag. Alla intäkter tillfaller stiftelsen MinStoraDag.

I NÖDINGE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Projekt till förmån för MinStoraDag

Galakväll stundar i Ale gymnasium
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Mer än bara en marknad

Spunnet socker var gott, tyckte Em-
melina Lindegren och Elin Samuels-
son, båda 11 år från Lödöse.

Christoffer Stigberg från Älvängen letade 
gamla skivor på Smyrna second hand. En skön repris. Kent Malmgren vann veteranbilsutställ-

ningen redan 1995. I år var det dags igen.

Älvaplus bjöd på skönsång från scenen. Cavemen meets fi re, vinnare i Alerocken uppträdde.

Sportlife show värmde i vårkkylan!

Syskonen Leah och Vera Rosén, 5 och 
3 och ett halvt år gamla från Älvängen 
provade rutschbanan.

ÄLVÄNGEN. Nog för att 
det var kylslaget, det 
fanns aktiviteter som 
höll besökarna varma 
ändå.

Älvängens vårmark-
nad hade ett fullspäck-
at program.

Här fanns minst sagt 
någonting för alla.

Vad sägs om en ny teve med 
en elcykel på köpet? Det blev 
verklighet för familjen Frii 
från Älvängen. Tv-köpet 
gav 40 lotter till dragningen 
i "Handla-och-vinn-lotte-
riet".

– Ja, det blev ju full utdel-
ning. Vi har faktiskt snackat 
om en elcykel, eftersom vi 
bor lite kuperat och en bit 
från centrum. Själv kör jag 
mc, men för frugan blir det 
bra, konstaterade en nöjd 
Joakim Frii.

Bra utdelningen har det 
också blivit för veteranbilsen-
tusiasten Kent Malmgren 
från Skepplanda. Första året 
som Hardesjö bil arrang-
erade en liknande utställning 
var 1995 och vinnaren hette 
även då Kent Malmgren, 
den gången var det med en 
Jaguar Mark 8. I år kammade 
han hem priset med en unik 
och eklusiv Jaguar E-type 
från 1969.

– Bilen är helt i original 

och har bara gått 3200 mil. 
Jag har ägt den i åtta år och 
det är det enda exemplaret i 
Sverige, sa Kent Malmgren.

I centrum var det full fart. 
Sportlife bjöd på en sprud-
lande show som värmde inte 
bara de aktiva. Från scenen 
där näringslivschef Jan-
nike Åhlgren agerade kon-
ferencier tillsammans med 
Ale HF:s Magnus Rehn, 
sågs unga musiktalanger. 
Alerocksvinnarna Cavemen 
meets fire spelade och Älva-
plus bjöd på sång och dans.

Framför scenen var det 
linedance.

Älvängens vårmarknad 
är mer än bara en marknad. 
Det är ett utmärkt tillfälle 
för föreningarna att komma 
ut och evenemanget präglas 
av gemenskap och trivsel. 
De yngsta besökarna till-
hörde säkert också de mest 
nöjda. Utbudet av aktivite-
ter och jippon var bättre än 
någon gång tidigare. Hade 
vårsolens strålar bara värmt 
lite mer hade marknaden 
kunnat gå till historien. Nu 
höll kylan en del potentiella 
besökare hemma.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

MINGELFOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Cykelhandlare Anders Adielsson överlämnade elcykeln, 
förstapriset i "Handla-och-vinn-lotteriet, till vinnaren 
Joakim Frii.

Jannike Åhlgren agerade 
konferencier.

Skepplanda Hemvärn och 
kulturförening fanns som 
vanligt på plats och se där...
det gjordes också reklam 
för ett historiskt teaterspel 
som snart har premiär.
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KILANDA. Efter en lång och 
tidvis kall vinter så har nu 
äntligen våren kommit.

Ett säkert vårtecken är 
ju Kilanda Marknad vilken 
återkommer varje år på 
Kristi himmelsfärdsdag, i 
år den 9 maj. Det blir 24:e 
gången i ordningen.

Hur är det möjligt? Jo 
genom ett gott samarbete 
mellan LRF, Kyrkan, Byala-
get, Ryds IF och Guntorps 
SMU scouter som står som 
arrangörer. Besökarna blir 
inbjudna till en verklig 
kulturdag. Dagen börjar 
med gudstjänst i kyrkan och 
sedan så öppnas marknaden 
med invigning vid skolan.

Många återkommer varje 
år till marknaden, men 
många fler bör lämna E45 
och våra samhällen för ett 
besök, som hålls på en av Ale 
kommuns vackraste platser 
med flera historiska byggna-
der, såsom den gamla skol-
byggnaden från 1860-talet. 
Kyrkan ursprungligen från 

1100-talet, ”ett smycke vid 
ån”, även flitigt anlitad som 
bröllopskyrka. Brudparen 
blir ofta fotade i den pam-
piga allén med 100-åriga 
lindar, som går fram till 
Säteriet.

Vidare kvarnbyggnaden, 
troligen från 1600-talet, 
nu noggrant renoverad 
av familjen Järkil, med ett 
kraftverk i drift. Dessutom 
Säteriet, även det med gamla 
anor, men nu ett modernt 
lantbruk med mjölkproduk-
tion som drivs av bröderna 
Borgström.

I denna omgivning finns 
under marknadsdagen 
hantverkare och konstnä-
rer i skolan och kvarnen 
där de visar upp och säljer 
sina alster. I kyrkan blir det 
en visning och senare en 
konsert. På Säteriet händer 
mycket, du kan få gå in i den 
stora ladugården och från en 
balkong bese de cirka 140 
mjölkkorna, samt även se 
hur det går till när de robot-

mjölkas. Barnen brukar även 
tycka om att få klappa små 
kalvar och eventuella katter. 
Nyttigt att få en liten inblick 
i allt arbete innan mjölkpa-
keten kommer ut i butiken.

På gården blir det uppvis-
ning av köttdjur, kaniner, 
fårvallning, veterantraktorer, 
pröva kunskaper i en skyt-
tesimulator, dessutom pon-
nyridning för stora och små. 
En tipspromenad går genom 
området med priser från 
dagens hantverkare.

Något gott att äta behö-
ver man en sådan här dag 
och det finns mycket att 
välja på. Kaffe, varm korv 
och glass på flera ställen, 
dessutom våfflor och tunn-
bröd bakade över öppen eld. 
Även hemvärnet är med och 
serverar hamburgare.

Röda Korset finns med 
sin second hand-försäljning 
vid skolan.

Väl mött på en av vårens 
höjdpunkter i Ale kommun.

Marknadskommittén

NÖDINGE. Arne Hells-
mark föddes år 1913 i 
Haga, Göteborg.

Han fl yttade sedan 
till Surte och började 
jobba på glasbruket, 
som lades ner samma 
år som han gick i pen-
sion. 

I torsdags fi rade han 
sin 100-årsdag med 
tårtkalas på Backavik.

Tårtor, kaffe, flaggor och 
banderoller. I torsdags var 
stämningen högtidlig på 
Backaviks äldreboende när 
det dukats upp till 100-årska-
las i matsalen.

Jubileraren själv, Arne 
Hellsmark, konstaterar att 
det hänt mycket sedan han 
för första gången kom till Ale 
för över 60 år sedan.

– Det är mycket som har 
förändrats sedan jag jobbade 
på glasbruket i Surte, inte 
minst gubben själv, skojade 
han när lokaltidningen kom 
på besök. 

Även Kommunstyrelsens 
ordförande Mikael Berg-
lund (M) hade kommit för 
att gratulera på den stora 
dagen, men något brev 
från kungen har ännu inte 
kommit.

– Det är väl så många som 

blir 100 år idag, så det kanske 
blir svårt att hinna skicka 
till alla, menar dottern Eva 
Hellsmark.

Runt fikabordet satt också 
representanter från Nödinge 
församling, där Arne själv 
varit engagerad under många 
år.

Gillar trädgård
Arne Hellsmark växte upp 
i stadsdelen Haga i Göte-
borg, men flyttade till Surte 
efter att han gift sig med sin 
Linnéa på 40-talet. Tillsam-
mans fick de två barn.

På glasbruksmuseet job-
bade han som maskinskö-
tare fram tills bruket lades 

ner 1978, samma år som han 
fyllde 65.

Intresset för trädgård har 
alltid varit stort och han gick 
gärna och påtade i rabatterna 
vid familjens villa. 

Tillsammans med hustrun 
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Att få fira sin 100-årsdag 
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– Min kusin Frida blev 
102 år och det tänker jag slå, 
säger Arne.

JOHANNA ROOS

– Högtidligt 
tårtkalas på 
Backavik

Jubileraren Arne Hellsmark fi rade sin 100-årsdag med tårt-
kalas på Backavik.

En glad 100-åring fi rades

Kilanda Marknad arrangeras på Kristi himmelsfärds dag, torsdag den 9 maj, för 24:e 
gången.

Kilanda Marknad – ett säkert vårtecken!
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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: 
Glöm inte ange namn och adress på 

deltagarna ni anmäler.
Efteranmälan kan ske på plats, 

vuxen 150 kr, barn 75 kr.

Ale Torgs Knattelopp

3-10 år, start kl 11

– För alla människor i alla åldrar, gammal som ung
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Gemensam uppvärmning kl 10:45

Medalj till alla barn!

varloppet.se

2013

Loppet är 5,4 km
Gemensam 

uppvärmning kl 11.30



NÖDINGE. Entreprenör-
skap är numera på allas 
läppar.

I Ale har ungdomar 
haft möjlighet att 
utbilda sig i den ädla 
konsten att tänka an-
norlunda sedan 2001.

Nu har konceptet 
YEE testats på en hel 
skolklass i Ale gymna-
sium.

YEE, unga entreprenörer i 
nya Europa, är en interna-
tionell utbildning som har 
utvecklats av Ale kommun i 
samarbete med den engelska 
professorn Roger Mumby 
Croft. I tolv år har gymnasie-
elever kunnat söka till utbild-
ningen som ägt rum på väst-
kusten. Dit har även deltagare 
från andra europeiska länder 
kunnat söka. Med andra ord 
har det alltid varit elever som 
av egen fri vilja sökt till YEE, 
men hur skulle konceptet 
fungera om det användes på 
en helt vanlig gymnasieklass? 
Den frågan ställde sig kom-
munstyrelsens ordförande, 
Mikael Berglund (M).

För två veckor sedan fick 
därför årskurs två på omsorg-
sprogrammet i Ale gymna-
sium chansen att tillbringa 
fem dagar med kursledningen 
för YEE. Utbildningen för-

lades till Sjögården på Ellös. 
Roger Mumby Croft intro-
ducerade eleverna i vikten av 
att tänka kreativt och annor-
lunda. All undervisningen 
skedde på engelska så även 
när Dennis Larsen, idag 
lärare i entreprenörskap men 
en gång också deltagare i 
YEE, höll i sina delar.

– Det är annorlunda den 
här gången, eftersom delta-
garna känner varandra sedan 
tidigare. Normalt får vi lägga 
mycket tid på att eleverna 
ska lära känna varandra. Det 
är också intressant att se hur 
snabbt de börjar prata eng-
elska med varandra trots att 
de inte måste, säger Dennis 
Larsen.

Ny dimension
En ny dimension de senaste 
gångerna har fritidsledare 
Mats Berggren svarat för. 
Med olika dramaövningar 
bryter han in och ger delta-
garna ny energi.

Efter föredrag och grupp-
övningar fick eleverna börja 
brainstorma. Uppdraget på 
sikt var att försöka skapa en 
affärsidé inom tema hälsa.

– Det är nyttigt att bara 
skriva ner allt som kommer 
upp i huvudet, att inte behöva 
bry sig om det är en bra 
eller dålig idé, säger Josefin 

Ulrikz från NTI-gymnasiet 
och som var den enda delta-
garen som inte kom från Ale 
gymnasium.

Utifrån alla idéer fick elev-
erna som nu var indelade i 
fyra grupper börja gallra. 
Till sist skulle det återstå en 
affärsidé. Projektarbetet gick 
sedan ut på skapa en affärs- 
och marknadsplan för att sjö-
sätta verksamheten. På fre-
dagen presenterades idéerna 
för en samling åhörare i Ale 
gymnasium.

Imponerad
Roger Mumby Croft var mer 
imponerad än vanligt.

– Dessa tjejer har varit 
fantastiska. De visste knappt 
skillnaden mellan intäkter 
och kostnader när de började 
utbildningen. Idag presente-
rar de budgetar och kalkyler 
för briljanta idéer, berömde 
han sina adepter.

Projektledare Kjell Lund-
gren som också har varit med 
sedan 2001 var nöjd med 
veckan.

– Det här visar att koncep-
tet fungerar även om delta-
garna inte är handplockade 
och ovanligt motiverade. Det 
här var en helt vanlig klass 
med allt vad det innebär. Att 
kunna köra utbildningen för 
elever som studerar omsorg 

tror jag dessutom är väl-
digt klokt eftersom många 
kommer att få arbete i mindre 
vårdföretag eller kanske till 
och med väljer att starta eget.

Affärsidéerna handlade om 
att utbilda u-befolkningen att 
lära sig egenvård, att hjälpa 
företag att upptäcka stress 
och psykisk ohälsa, få perso-
ner med fetma att börja träna 
och leva sundare samt att 
göra livet hurtigare för pen-
sionärer med en mängd olika 
aktiviteter.

– Det är en bra utbild-
ning som får oss att tänka 
lite annorlunda. Att den är 
på engelska gör att vi kon-
centrerar oss bättre, sa en av 

deltagarna, Ivona Dejancic, 
när lokaltidningen hälsade på.
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Visst fi nns det entreprenörer inom vården

Flytta med Länsförsäkringar

Nödinge, Ale Torg 14, 0303-33 16 40,lansfast.se/ale

ADRESS BÄCKVÄGEN 3A BOAREA CA 139 M² / 4 ROK
ENERGIPRESTANDA 56 KWH/M² ÅR TOMTAREA 911 M²
ACCEPTERAT PRIS 2 950 000 KR VISAS RING/MAILA FÖR
BOKNING MÄKLARE FREDRIK HELLBERG
TELEFON 0303-33 16 42

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

ADRESS SANDÅKER 265 BOAREA CA 50 M² / 2 ROK
TOMTAREA 1315 M² ACCEPTERAT PRIS 495 000 KR
VISAS ON 8/5 17.00-18.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42

FRITIDSHUS - HÅLANDA
Litet, charmigt, vinterbonat fritidshus med ca 10 min från
Skepplanda centrum. Här ligger badsjön samt skogen och
väntar på dig, koppla av och njut!

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

lansfast.se

* Statistiken gäller för Ale kommuns 
fem mest anlitade fastighetsmäklarföretag.

Brainstorming. Josefi n Ulrikz och Malin Aronsson spånade 
fram en affärsidé om att upptäcka stress på arbetsplatsen.

Det ska vara roligt att bli gammal. Det behövs en hurtig pensionärsklubb anser Elin Löf-
gren, Sara Key och Therese Persson.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Konceptet YEE testades på ny målgrupp
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Kammade hem SM-brons
Förra helgen överträffade hon sig själv och kammade hem 

ett SM-brons i orientering.
OK Alehofs Tilda Karlsson gillar att utmana sig själv och prova på nya saker. 

Till sommaren ser hon fram emot O-ringen i Boden 
och hinna umgås med vännerna.

Förra söndagen tog du 
SM-brons i Sprint. Var 
det väntat?
– Nej, jag hade inte kunnat 
ana att det skulle gå så bra. 
Mitt mål var att komma 
bland topp 10 så det var lite 
oväntat. De två som vann 
över mig är väldigt över-
lägsna också så det kändes 
som en stor vinst för mig. 

Hur kändes formen?
– Grundfysiken var bra, men 
jag hade varit förkyld innan 
så jag förväntade mig inte 
att det skulle gå såpass bra. 
Men jag hade bra fokus och 
gjorde inga större misstag.

Var någonstans gick täv-
lingen?
– I Göteborg, vid Chalmers.

Hur länge har du hållit på 
med orientering?
– Sedan jag var 6 år ungefär. 
Jag kommer från en riktig 

orienteringsfamilj och både 
mamma, pappa och min sto-
rebror Emil har orienterat. 
Jag har alltid tyckt om att 
springa och samtidigt måste 
man ha huvudet med sig. Jag 
tror man måste vara insatt 
för att förstå. Det som är 
så speciellt är att folk i alla 
åldrar sysslar med oriente-
ring. I OK Alehof har vi allt 
från 6-åringat till medlem-
mar över 90.

Du går andra året på 
orienteringslinjen på 
Katrinelunds elitgymna-
sium. Hur mycket tränar 
du?
– Vi har tre pass i veckan 
och då är det även styrka 
och intervallträning och 
sedan tränar jag i Damme-
kärr också. Under högsä-
songen är det dessutom täv-
ling nästan varje helg. Att 
börja på skolan var nog 
det bästa jag gjort. Nu det 

senaste har jag haft mycket 
motivation och även testat 
nattorientering för att 
utmana mig själv och träna 
upp tekniken. Jag tycker om 
att prova nya saker och det 
ska helst vara något på gång 
hela tiden. 

Vad gör du när du inte 
orienterar då?
– Då försöker jag hinna 
träffa vänner och hitta på 
roliga saker.

Vad drömmer du om att 
göra i framtiden?
– Efter studenten vill jag ut 
och resa. Det blir nog Aus-
tralien, Nya Zeeland och 
kanske USA. Sedan vill jag 
nog läsa vidare, kanske inom 
inredningsdesign eller arki-
tektur.

VECKANS 

PROFIL

Namn: Tilda Karlsson
Ålder: Fyller 18 i oktober
Gör: Går andra året på orien-
teringslinjen på Katrinelunds 
elitidrottsgymnasium
Bor: Nödinge
Familj: Mamma Lena, pappa Ulf 
och storebror Emil
Intressen: Orientering och um-
gås med vänner. Provar gärna 
på nya saker.
Lyssnar på: Allt från mysiga 
gitarrlåtar och rock till pop och 
rap
Drömresa: Australien
Ser fram emot i sommar: Att 
delta i orienteringstävlingen 
O-ringen i Boden, umgås mycket 
med vänner och gå på konser-
ter.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

PT SMALLGROUP

Tillsammans med våra personliga tränings- 
rådgivare sätter vi upp realistiska mål och 
tränar i smågrupper om 4-8 personer.

Våra unika träningsprogram pågår under 
åtta veckor. Vi följer gemensamt din  
utveckling och ger inspiration, tips och stöd 
på vägen. 

PT START innebär träning tillsammans med 
en personlig tränare i ett anpassat tempo.
PT PRO vänder sig till dig som vill ha en  
tuffare utmaning.

Och du, det är aldrig för sent att komma i 
form, men du väljer själv i vilken takt!

1995KR

EN TUFFARE UTMANING

PT PRO  8-10 pers

2 DAGAR/VECKA UNDER 8 VECKOR

995KR

PT START  8-10 pers

KOM-IGÅNG-PAKET
1 DAG/VECKA UNDER 8 VECKOR
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HITTA DIN SPORTLIFEKLUBB PÅ WWW.SPORTLIFE.SE  |  ALLA MÄNNISKOR, ALLA ÅLDRAR  |  VARMT VÄLKOMNA

VI HAR EN PT FÖR DIG!

BOKA REDAN IDAG!
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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.

Läs mer på www.deromemarkbostad.se

SKEPPLANDA. Sagolikt 
vackert!

Superlativen var 
många efter Mats 
Anderssons makalösa 
bildvisning i Skepplan-
da bygdegård.

Medlemmarna i SPF 
Skepplanda-Hålanda 
fi ck se foton från både 
när och fjärran.

Att Mats Anderssons bildvis-
ning skulle bli något alldeles 
extra kom inte som någon 
överraskning. Han har tidi-
gare besökt SPF Skepplanda-
Hålanda och i torsdags efter-
middag var det dags igen.

Uppslutningen var i vanlig 
ordning väldigt god och 
långt över 100 personer räk-
nades in i lokalen. När alla 
hade satt sig till rätta släcktes 
ljuset och blickarna riktades 
mot den stora vita duken där 
bilderna så småningom skulle 
komma att avlösa varandra. 
Mats, som är hemmahörande 
i Sollebrunn, berättade med 
inlevelse och säregen dialekt 
om varje bild.

Församlingen togs med 
på en resa som spände från 
Koberg till självaste djung-

eln. Grävlingar, vildsvin, 
dovhjortar och annat vilt 
hade Mats lyckats föreviga 
på ett mästerligt sätt. Det 
var också intressant att se 
och höra berättelserna från 
Norrland och bekantskapen 
med samerna.

– Det började med fågel-
skådning och sedan blev det 
fotografering. Jag har varit 
ute i skog och mark hela mitt 
liv och älskar naturen. Jag 
fotograferar mycket hem-

omkring, samtidigt som det 
brukar bli en och annan resa 
till norra Sverige. Jag åker 
mer än gärna till fjällen.

Vilken vore drömbilden 
för dig?

– Att få träffa och ta bilder 
på de vilda gorillorna i Afri-
kas djungel vore helt klart en 
dröm.

Efter den uppskattade 
bildvisningen avnjöts kaffe 
och smörgås.

JONAS ANDERSSON

BOHUS. Fingertopps-
känsla, tålamod och 
kreativitet.

Tre egenskaper som 
är bra att ha om man 
gillar glasfusing.

Laila Andersson, 
Ann-Britt Molin och 
Astrid Prammefors 
ångrar inte för en 
sekund att de gick med 
i PRO Surte-Bohus 
studiecirkel.

Varje onsdagsförmiddag 
träffas gänget på Bohus ser-
vicehus. Under ledning av 
Doris Hellman får pensio-
närerna lära sig grunderna i 
glasfusing.

– Vi blev tipsade av våra 
kompisar i PRO som varit 
här tidigare och gjort en 
massa fina smycken. Dess-
utom kände vi till Doris från 
sittgympan som hon också 
håller i. Doris är en riktig 
eldsjäl och duktig i det som 
hon företar sig, förklarar 
Astrid.

När lokaltidningen 
kommer på besök är kurs-
deltagarna i full gång med att 
tillverka smycken, alltifrån 
armband till ringar och hals-
band.

– Man vet aldrig hur slut-
resultatet blir. Det kan hända 
saker i ugnen som inte går att 
förutse, säger Laila.

Den konstnärliga ådran 
har damerna gemensamt. De 
trivs i varandras sällskap och 
längtar till onsdagarna.

– Den sociala biten är 

minst lika viktig, säger Ann-
Britt.

Glasfusing är långt ifrån 
det enda som PRO Surte-
Bohus erbjuder sina med-
lemmar. Kurser i keramik, 
sömnad, vinhistorik och eng-
elska sker också i cirkelform. 
Därutöver består verksam-
heten av bland annat boule, 
körsång och promenader.

– Vi har aktiva pensionä-
rer i Ale, konstaterar Doris 
Hellman.

JONAS ANDERSSON

Lördagen den 20 april 
anordnades för andra året 
den stora klädbytardagen 
i Ale gymnasium, ett arrang-
emang av Naturskyddsför-
eningen på 87 platser över 
hela landet.  

Trots det vackra vädret 
kom närmare hundra 
besökare och lämnade in 
omkring femhundra fräscha 
bytesobjekt, kläder, skor och 
accessoarer. Över trehundra 
av dessa fick nya nöjda ägare 

och överskottet lämna-
des sedan till Röda Korsets 
Second hand-butik i Älv-
ängen. 

Årets resultat blev en 
ökning med 50 % av fjolår-

ets klädbyten. Populärt och 
roligt för både klädbytare 
och oss som jobbade, så 
förhoppningen är att åter-

komma nästa år med ännu 
fler besökare.

Monica Svensson 

Den stora klädbytardagen i Ale gymnasium lockade närmare 
hundra besökare.

Laila Johansson, ordförande i SPF Skepplanda-Hålanda, 
överlämnade en ros till Mats Andersson, som tack för en 
fantastisk bildvisning.   

Vacker bildvisning i Skepplanda

Lyckad klädbytardag i Ale gymnasium Glasfusing för pensionärer

Laila Andersson, Ann-Britt Molin och Astrid Prammefors 
tycker att glasfusing är toppen.
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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.

Läs mer på www.deromemarkbostad.se
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ning skulle bli något alldeles 
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NÖDINGE. Backa Säteri 
Krog & Catering slår 
åter upp dörrarna.

Till helgen öppnar 
restaurangen på nytt.

– Det är speciellt att 
driva en golfkrog och 
jag vet vad det handlar 
om, säger Madeleine 
Ebefors.

Madeleine Ebefors, 25, har 
tidigare varit med och drivit 
restaurangen på Torslanda 
GK. Nu blir hon ensam 
ansvarig för Backa Säteri 
Krog & Catering.

– Men jag kommer att ha 
god hjälp av min mamma. 
Vi har alltid pratat om att 
göra något tillsammans och 
nu dök läget upp. Hon har 
ett företag inom möbel-
branschen, men ska hinna 
med detta också, förklarar 
Madeleine som har upplevt 
ett händelserikt år så här 
långt.

– Det som förde mig till 

den här sidan älven var fak-
tiskt boxningen. Eftersom 
jag tränade boxning fyra-fem 
dagar i veckan i Bohus tyckte 
min sambo Mattias att vi 
lika gärna kunde bosätta 
hos här någonstans. Vi hit-
tade ett hus i Göta som vi 
fastnade för och samtidigt 
fick jag kontakt med ägaren 
till Backa Säteri Golf, Ulf 
Runmarker. Allting har gått 
väldigt fort. Samtidigt som vi 
håller på att renovera huset, 
så ska alla pusselbitar falla på 
plats här, säger Madeleine.

Lunchgästerna kommer 
att serveras svensk husmans-
kost. Rejäla portioner utlovas 
dessutom.

– Man ska gå härifrån 
nöjd, betonar Madeleine 
som strävar efter en trivsam 
och hemtam miljö.

– Jag gillar platsen, det 
är en charmig fastighet. Jag 
kommer blanda gammalt 
och nytt.

Så fort alkoholtillståndet 

anlänt planerar Madeleine 
Ebefors för kvällsaktiviteter.

– Absolut! På fredagar 
blir det after work med olika 
teman. Det är min plan i alla 
fall.

Att driva en golfkrog är 
tufft, men Madeleine Ebe-
fors räds inte utmaningen. 
Hon har strategin klar för 
sig.

– Det är hårt arbete som 
gäller och man måste ge det 
tid. På en golfkrog spelar 
gemenskapen en betydande 
roll. Det ska kännas natur-
ligt att gå hit, istället för att 
dricka kaffet själv hemma. 
Sedan är det viktigt att alla 
känner sig välkomna, inte 
bara golfarna. Jag riktar mig 
till alla och möjligheterna 
att göra något riktigt bra 
finns här i Nödinge, avslutar 
Madeleine.

STARRKÄRR. Starrkärr-
Kilanda församling 
bjuder in till Förmid-
dagscafé med jämna 
mellanrum.

I torsdags löd pro-
gramrubriken: ”Årets 
gång i visan”.

Lennart Thorstens-
son och Sabina Nils-
son gjorde gemensam 
sak och hälsade våren 
välkommen.

Musikstunden i Starrkärrs 
församlingshem föregicks av 
en inledande andakt och kaf-
fedrickande. Besökarna lät 
sig väl smaka av det fikabord 
som hade dukats upp.

– Musiken försätter oss 
i olika sinnesstämningar. 
I musiken kan man finna 
glädje, tröst eller rent av 
känna vemod. Att sjunga 
tillsammans förenar. Om 
alla världens människor vore 
körsångare så skulle det inte 
finnas något krig. Det går 
inte att sjunga och samtidigt 
vara arg, eller hur?

Tänkvärda ord från Sabina 
Nilsson, som också passade 
på att slå ett slag för den fri-
luftsgudstjänst som äger rum 
i Prästalund den 12 maj och 

den vårfest som är planerad 
till den 29 maj.

– Vårfesten är för både 
små och stora. Öppna för-
skolan är inbjudna dagen till 
ära. Det arrangeras poäng-
promenad, korvgrillning 
och en speciell kaktävling. 
En jury ska utse den godaste 
kakan.

Lennart Thorstensson 
var precis hemkommen från 
Holland och vad kunde då 
passa bättre som öppnings-
melodi än ”Tulpaner från 
Amsterdam”.

– Jag har redan fått en för-
smak av våren och om vi bara 
lugnar oss så kommer den hit 
också, sade Lennart och fort-
satte på den inslagna vägen 
genom att på dragspelet 
stämma upp i ”När det våras 
ibland bergen” och ”Det är 
våren”.

– Det finns så många 
vackra sånger om just våren. 

Det är en härlig tid vi har 
framför oss, konstaterade 
Thorstensson och publiken 
nickade instämmande.

JONAS ANDERSSON

El Chansen - Vinn din elräkning!El Chansen - Vinn din elräkning!

Hållbart boende nära city
www.green-village.se

Följ oss på 
facebook!

Följ oss på 
facebook!

Bo exklusivt
hållbart för 4.198kr/mån*
*Förutsätter 15% kontantinsats och 
nettoräntan räknad på 3,1% ränta

Bo exklusivt
hållbart för 4.198kr/mån*
*Förutsätter 15% kontantinsats och 
nettoräntan räknad på 3,1% ränta

Vinnarna får sin elräkning för april betald av Green Village
1  Kom till Green Village den 5 maj, kl.12.00-15.00, Danska Vägen 2 Surte

2  Ha med dig din elräkning, vi drar 5 vinnare

3  Bygg och måla din fågelholk och få en ny chans att vinna andra fina priser

*

*Eventuell vinstskatt betalas av respektive vinnare.

Vigerne Invest

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

ENDAST  

74 kvm med  
 

söderläge.

Visning  
lördag 4 maj  

Visning
lördag 4 maj

 11-13
i Backa Säteri
Säterivägen 2

Nödinge

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Madeleine Ebefors är ny krögare på Backa Säteri Krog & Catering som öppnar för säsongen 
nu till helgen.

– Madeleine ny krögare i Nödinge

Backa Säteri 
öppnar igen

Lennart Thorstensson och 
Sabina Nilsson spelade och 
sjöng på det Förmiddagscafé 
som anordnades i Starrkärrs 
församlingshem på tors-
dagsförmiddagen.

Kaffegästerna njöt av såväl fi kat som av den musikaliska 
underhållning som serverades.

Årets gång 
i visan



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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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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KL 16  Sjövallen
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)

KL 20–01 Dans i Furulundsparken till The Flashmen
Servering av öl och cider från Ahlafors Bryggerier
Entré: 100 kr | Ålder: 18 år

WWW.AHLAFORSIF.SEI samarbete med

LÖRDAG 1 JUNI
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BRIDGE
Vid vårens sista partävling i Alvhem 
deltog 10 par. Medel var 108 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel: 
1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson         143
2. Elsa Persson/Rikard Johansson   137
3. Thomas Elfving/Bertil Hansson    120
4. Ronny Andersson/Torsten Johansson  113

FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Stångenäs – Ahlafors IF 2-0 (2-0)
Matchens kurrar: Edvin Pearson 3, 
Niclas Elving 2, Shkar Nawzad 1.

Stenungsunds IF – Edet FK 0-3 (0-2)
Mål EFK: Andreas Ramm 2, Marcus 
Olsson.

Division 5 Västergötland V
Trollhättans FK – Skepplanda BTK 
3-1 (2-0)
Mål SBTK: Christian Rönkkö.
Matchens kurrar: Emil Frii 3, Jonas 
Rhodén 2, Christian Rönkkö 1.

Göta BK – Dardania IF 2-3 (2-1)
Mål GBK: Niclas Graff.

Division 6D Göteborg
Nödinge – Säve 0-1

Nol IK – Backatorp 3-2 (2-0)
Mål NIK: Marcus Hansson 2, Jesper 
Garvetti. Matchens kurrar: Patrik Åsén 
3, Magnus Källvik 2, Marcus Hansson 1 

Hälsö BK – Älvängens IK 0-0
Matchens kurrar ÄIK: Jacob Salenius 
3, Pontus Dahlberg 2, Tim Webster 1.

Division 6 Trollhättan
Wargöns IK – Lödöse/Nygård 2-1 
(2-1)
Mål LNIK: Mattias Mabrouk.

Alvhems IK – Åsaka SK 3-1 (2-0)
Mål AIK: Andreas Ruuska 3.

Västerlanda GoIF – Trollhättans 
BoIS 0-10 (0-3)

Trollhättans IF – Hjärtums IS 3-3 
(1-2)
Mål HIS: Marcus Algevi 2, Patrik 
Josefsson.

Division 2 Västergötland S, dam
Skepplanda BTK – Hus FF 10-0 (6-0)
Mål SBTK: Sandra Augustsson 5, 
Amanda Errind 2, Emelie Johansson, 
Mikaela Ögren, Lotta Hillebjer.

Holmalunds IF – Edet FK 6-0 (4-0)

Friscopojkarna – Lödöse/Nygård 
4-2 (0-0)
Mål LNIK: Tilda Magnusson, Evelina 
Löfström.

BRASTAD. Mardrömmen 
för Ahlafors IF fortsät-
ter.

Det blev förlust även 
i den tredje omgången 
borta mot Stångenäs.

Ett svajigt försvars-
spel och en total 
måltorka är ingen bra 
kombination.

Efter de två inledande för-
lusterna hade tränare Lars-
Gunnar Hermansson gjort 
ett antal förändringar i star-
telvan. Anfallsduon Moha 
Abdulrazek och Jihad 
Nashabat bänkades till 
förmån för Peter Antons-
son och Jonathan Lind-
ström. Det såg inlednings-
vis ut att ge effekt. Efter två 
minuter serverade Niclas 
Elving nämnde Lindström 
ett jätteläge i straffområdet, 
en avslutning gick över.

– Den ska jag sätta och 
då hade det 
kunnat bli en 
helt annan 
match. Sen 
gör vi två miss-
tag och straffas 
för båda. Det 
har vi inte råd med, suckar 
lagkapten Lindström.

En snabb omställning 
i mitten av första halvlek 
blev ödesdiger och precis 
när publiken vädrade en 
AIF-kvittering kom nästa 
bestraffning. Mittbacken 
Jonathan Henriksson tap-

pade olyckligt bollen fram-
för fötterna på hete Daniel 
Vilhelmsson som gjorde sitt 
andra mål för dagen. Ahla-
fors skapade ett antal halv-
chanser och Peter Antonsson 
hade en boll i ribban. I paus 
gjorde L-G Hermansson ett 
antal korrigeringar. Pontus 
Otter gick in som högerback 
och Anders Andersson flyt-
tades in som mittback istället 
för Jonathan Henriksson.

– Vi behövde snabbare 
fötter i försvaret. Jag var rädd 
för att deras omställnings-
spel skulle fortsätta. Det var 
en märklig känsla i paus. Vår 
första halvlek var riktigt bra, 
ändå låg vi under med 2-0. 
Det har gått troll i det och nu 
sitter mycket i skallen på kil-
larna. Tyvärr är det osäkerhet 
som präglar vårt spel och det 
är ingen positiv egenskap, 
säger L-G Hermansson.

Ahlafors hade en bra sek-
vens i början 
av andra halv-
lek, men något 
längre och 
vassare tryck 
mot Stånge-
näsmålet ute-

blev. Det giftigaste anfalls-
vapnet var vänsterkantens 
Niclas Elving som utmanade 
gång på gång, men väl inne i 
straffområdet gick det mesta 
fel.

– Vi kommer att få en 
enorm energi när vi gör vårt 
första mål. Jag hoppades att 

vi skulle få hål på dem i andra 
halvlek, men uppförsbacken 
är lång i år. Det är ganska 
exceptionellt att inte ha gjort 
ett enda mål på tre matcher.

Jihad Nashabat ersatte Ali 
el-Refaei med en halvtimme 
kvar att spela, men inte 
heller han hade någon lycka 
med sig. Förlusten till trots 
så fanns det en del på det 
gulsvarta pluskontot. Edvin 
Pearson dominerade mittfäl-
tet totalt.

– Jag är väldigt imponerad 
av Edvins spel och det hjärta 
som Peter Antonsson visar 
idag beundrar jag, kommen-
terar L-G Hermansson.

Försvarsspelet ska för-
hoppningsvis stabiliseras 
när Henrik Andersson gör 
comeback mot Vänersborg 
på söndag.

– Henke har varit ryggra-
den i många år och kommer 
garanterat att skänka lugn 
och ro när han är tillbaka. 
Det känns bra, men vi har 
mycket annat som också 
måste bli bättre. Det som 
känns bäst än så länge är att 
samtliga killar har visat rätt 
attityd oavsett de har fått 
spela eller ej. Det är ingen 
som har gnällt över en pet-
ning, menar Hermansson.

Jonathan Lindström har 

flyttats runt i laget. Mot 
Stångenäs spelade han i 
rollen som släpande forward 
och gjorde sin bästa insats för 
säsongen. Ett annat alterna-
tiv är att flytta ut honom till 
höger för att få ett hot från 
båda kanterna. Det skulle 
också bädda för Jihad Nasha-
bat eller Moha Abdulrazek 
centralt. Det enda som är 
säkert är att Lars-Gunnar 
Hermansson ännu inte är 
säker på hur nästa startelva 
kommer att se ut…

– Men förlusten mot Stångenäs var ändå ett fall framåt
Fortsatt måltorka för AIF

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

ALAFORS. Måltorka 
gäller inte alla lag på 
Sjövallens konstgräs.

När Ale Uniteds P16-
lag tog emot Kode var 
det målkalas.

Vad sägs om en fem-
målsskytt, L-G?

Samtidigt som Ahlafors IF 
har förtvivlat svårt att göra 
mål ånga framtiden på i Ale 
Uniteds tre lag. Samtliga är 
obesegrade så här långt. För-
utom två juniorlag har Ale 
United också ett P16-lag och 
här vimlar det av tekniska 
talanger. Hamdan Ramadan 
spräckte Kodes nolla i lör-
dags direkt efter avspel. Det 
blev sedan ytterligare fyra 

mål från hans sida, men det 
var fler som var på hugget. 
Jittariu Sakchai gjorde fyra 
mål, Jesper Johannesson 
tre, Johnny Kommander 
två, Emil Jovicevic, Ema-
nuel Kollén och David Alk-
houry gjorde ett vardera.

– Vi är bra nu och ska inte 
förlora en match i år. Fort-
sätt kolla på oss, uppmanade 
David Alkhoury.

Fler borde kanske kasta ett 
öga på Ale Uniteds anfalls-
glädje. Killarna hittar varan-
dra bra och kommer ofta till 
avslut. Snabbt går det också.

– Ja, kanske till och med 
för snabbt ibland. De måste 
lära sig att värdera sina lägen, 
men de är duktiga. Flera 

av killarna har utvecklats 
mycket den senaste tiden. 
Det är en svår ålder, en del 
växer fortare än andra, säger 
tränare Vesko Jovicevic.

Han är väldigt nöjd över 
kommunens och klubbarnas 
satsning på konstgräs.

– Nu får vi samma förut-
sättningar som Göteborg. 
Killarna älskar det och det 
kommer att betyda mycket 
för intresset, säger Vesko 
som tar sitt uppdrag på ful-
laste allvar.

– Vi ska utbilda och leve-
rera färdiga A-lagsspelare 
och det finns mycket att se 
fram emot. Det kan jag lova.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Peter Antonsson slet som ett djur på topp och var så här nära att näta. Stångenäs målvakt 
räddade i sista sekund. En reducering där och AIF hade fått nödvändig energi.

Hamdan Ramadan gjorde fem mål på Kode 
när Ale United P16 vann med hela 17-1.

– Ale United vann med 17-1 över Kode
Men här har du lösningen L-G!



KUNGÄLV. Kongahälla-
slaget i Badminton gick 
av stapeln helgen den 
20-21 april. 

Vårvinden hade ett 
stort antal deltagare 
med och framgångarna 
uteblev verkligen inte. 

Eller vad sägs om nio 
guld, fem silver och sju 
brons! 

Tilda Öhman spelade 
mycket väl i flickor 11. Efter 
en lång dag i badmintonhal-
len så belönades hon med 
förstapriset. I singelspelet för 
flickor 13 så förlorade Sofie 
Kornesjö semifinalen med 
21-19 i avgörande set mot 
Partilles Ella Wallfur Skiljic. 
I samma klass så kom även 
Alexandra Åström till semi-
final. Alexandra kämpade som 

alltid men slutsegraren Annie 
Sjöqvist från Kungälvs BMK 
blev tillslut för svår. Annie 
Sjöqvist och Sofie Korne-
sjö bildade par i dubbeln för 
flickor 13 och spelade en fin 
dubbelturnering tillsammans. 
De vann till slut även finalen. 
I pojksingeln för 13-åringar 
så nådde Vårvindens Victor 
Pihlgren semifinal. Väl där 
så blev motståndet lite för 
hårt. Victor Pihlgren spelade 
dubbel med klubbkompi-
sen Theo Bergendorff. De 
var samspelta och spelade 
mycket bra. Det slutade med 
en guldmedalj. Som kronan 
på verket i 13-års klassen så 
spelade Sofie Kornesjö och 
Victor Pihlgren hem guldet 
till Vårvinden i Mixed klas-
sen. I damsingel U15 så blev 
det final mellan två Vårvinds-

tjejer. Jennie Kornesjö lyck-
ades efter en välspelad match 
vinna över Sandra Kristen-
sen. Facit blev således både 
guld och silver i denna klass. 
I damdubbeln för flickor 15 
så spelade Jennie Kornesjö 
dubbel med Kungälvs Malin 
Nordbakk och Sandra Kris-
tensen spelade med Kung-
älvs Caroline Samuelsson. 
Jennie och Malin spelade 
bra och vann finalen. I herr-
singeln för 15 åringar så 
hade Vårvinden två spelare i 
semifinal. Eric Pihlgren och 
Linus Olsson. Dessvärre så 
fick de möta varandra. Semi-
finalen blev spännande och 
Linus vann den med 23-21 i 
andra set. Väl i final så blev 
Hugo Murgård för Västra 
Frölunda lite för svår. Mixed 
för 15-åringar gick mycket 
bra. Jennie Kornesjö och Eric 
Pihlgren stod som slutseg-
rare. Detta var Jennies tredje 
guld denna helg. 
I seniorspelet så fortsatte 
framgångarna. Sofia Olsson 
vann Damsingelns B-Klass. 
I Mixed i B klass så körde 
Sofia Olsson och Fredrik 
Longnell tävlingen tillsam-

mans. Det gick mycket bra 
och det slutade med ett brons! 
I Herrsingel B så hade Vår-
vinden återigen två spelare 
i semifinal. Återigen så fick 
de tyvärr mötas i kampen 
om finalbiljetten. Spelarna 
var Linus Lilja och Roger 
Fogelstrand. Efter en hård 
kamp så stod Linus som 
segrare. Linus fick i fina-
len möta Kungälvs Tomas 
Benjaminsson. Det blev en 
välspelad final där Tomas 
vann andra set med 22-20. I 
herrsingel A så represente-
rades Vårvinden av Hampus 
Hjortberg. Hampus har inte 
tävlat på relativt länge utan 
har mer koncentrerat sig på 
vårt division 1 lag och dess 
seriespel. Hampus spelade bra 
under hela helgen, men fick 
ge sig i semifinalen mot slut-
segraren Thomas Lundqvist 
(Kungälv). I Herrdubbel A 
så spelade Hampus Hjort-
berg och David Kartberg 
ihop. Det bjöds på underhål-
lande och bra badminton som 
räckte ända till final. Där stod 
samma Thomas Lundqvist nu 
i par med Fredrik Karlsson i 
vägen för guldet.
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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 TROLLHÄTTAN. Skepp-
landa BTK fi ck vända 
hem tomhänta från 
Edsborg.

En bedrövlig första 
halvlek från gästernas 
sida grusade alla för-
hoppningar om poäng.

Nu gäller det att 
ladda om inför lörda-
gens hemmapremiär 
mot Kronäng.

Skepplanda var inlednings-
vis inte alls att känna igen i 
mötet med Trollhättans FK, 
som spelades på Edsborgs 
konstgräsplan. Hemmalaget 
kunde gå till pausvila med en 
2-0-ledning utan att behöva 
förta sig.

– Vår sämsta halvlek för 
i år. Det var riktigt dåligt, 
förklarar Christian ”Figge” 
Rönkkö, som 20 minuter 
in i den andra 
akten gav gäs-
terna kontakt 
med sitt 2-1-
mål.

– Då hade 
vi en bra period och bud på 
kvittering ett par gånger om. 
Synd att vi inte lyckades få in 
bollen, då hade vi kunnat nå 
ett oavgjort resultat, spekule-
rar Rönkkö.

Istället kunde Linus 
Ewenborg göra sitt andra 
mål för dagen och fastställa 
slutresultatet till 3-1 med 
kvarten kvar att spela.

– Vi satsade allt framåt, 
lyfte upp 
N i c l a s 
Hylander på 
topp för att 
få ytterligare 
tryck på TFK. 

Tyvärr lyckades det inte, men 
vi får ta nya tag, säger Chris-
tian Rönkkö.

SBTK premiärföll på Edsborg

Christian ”Figge” Rönkkö 
gjorde SBTK:s enda mål i 
premiärmötet med Trollhät-
tans FK, som förlorades med 
3-1.

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Trollhättans FK - Skepplanda 3-1 (2-0)

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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HÄLSÖ. Ett steg i rätt 
riktning.

Efter två raka neder-
lag lyckades Älvängen 
nå ett oavgjort resul-
tat borta mot Hälsö i 
lördags.

– En helt annan in-
ställning än mot Bosna 
senast, konstaterade 
tränaren Peter ”Erra” 
Eriksson.

En bortamatch mot Hälsö är 
en på papperet mycket svår 
uppgift. Av den anledningen 
kan 0-0 tyckas 
vara en fram-
gång, men som 
drabbningen 
utvecklade sig 
så hade nog 
gästerna önskat sig mer.

– Vi spelade med en man 
mer på banan i nästan 70 minu-
ter utan att kunna förvalta 

övertaget. Fast å andra sidan 
var Hälsö klart mycket bättre 
än de lag som vi mött hittills, 

så resultatet 
känns trots 
allt okej, säger 
Peter Eriksson.

Ä I K - t r ä -
naren hade på 

grund av skador och andra 
orsaker fått möblera om rejält 
i uppställningen. Fem nya 
spelare fanns med i truppen 

jämfört med senaste hemma-
matchen mot Bosna.

– Killarna visade en bra atti-
tyd och krigade hela matchen. 
Vi måste fortsätta så, säger 
Peter Eriksson.

På torsdag väntar ny borta-
match för Älvängen, då mot 
Lundby IF 06.

JONAS ANDERSSON

ÄIK kryssade mot Hälsö BK

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Hälsö BK – Älvängens IK 0-0

NOL. Trägen vinner 
heter det.

Nol skapade mäng-
der av målchanser och 
brände nästan alla.

Men med sekunder 
kvar att spela skicka-
de Jesper Garvetti in 
segermålet.

– Så fantastiskt skönt! Och 
rättvist. Killarna spelade 
riktigt bra ikväll och vi 
borde ha avgjort matchen 
tidigare, summerar Nol-
tränaren Peter Karlsson 
mötet med Backatorp.

Nol gjorde en spelmäs-
sigt mycket bra första halv-
lek. Marcus Hanssons två 

mål gav segervittring, men 
efter paus tog sig gästerna 
in i matchen. De rull-
lade boll allt bättre, vilket 
ledde till både reducering 
och kvittering. Sen avlöste 
m å l c h a n -
serna var-
andra. Nol 
hade över-
lägset flest, 
men gästerna 
var inte ofarliga. Niklas 
Koppel svarade för ett antal 
kvalificerade parader och 
Nol räddes också av ribban 
i matchens slutskede.

På tilläggstid krigar 
hemmalaget (kan man 
skriva så när Nol spelar på 

Älvevis konstgräs?) till sig 
en dubbelhörna. I röran 
framför mål får den numera 
notoriske målskytten Jesper 
Garvetti läge. Jublet vet 
inga gränser när bollen 

rullar i mål.
– Det 

brukar jämna 
ut sig på en 
säsong, men 
idag tyckte 

jag faktiskt att vi var det 
bättre laget. Sen är det 
alltid tur när man lyckas 
avgöra i slutet, fast killarna 
förtjänade det, säger Peter 
Karlsson.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Nol avgjorde i slutsekunden

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Nol IK – Backatorp IF 3-2 (2-0)

ALAFORS. Efter den 
tunga premiärförlusten 
har Ahlafors damer hit-
tat målet.

Öjersjö hade inget att 
sätta emot när AIF tog 
andra raka med 4-1.

– Nu är vi med där 
uppe, konstaterar en 
oerhört nöjd tränare i 
Ola Holmgen.

Gästerna fick ett omedelbart 
välkomnande till Sjöval-
lens konstgräs. Direkt efter 
avspark skickade Emma 
Gunnarsson, som dagen till 
ära spelade i jubileumströ-
jan nummer 100, in ettan. 
Öjersjö kvitterade dock tio 
minuter senare, men någon 
oro hann aldrig sprida sig i 
det gulsvarta laget. Catrine 
Aronsson och Fanny Syn-
nerhag såg snart till att ge 
hemmalaget både 2-1 och 
3-1 innan pausvilan.

–I halvlek bestämde vi oss 

för att inte släppa in dem i 
matchen och det är under-
bart att vi nästan omgående 
punkterar matchen. Made-
lene Lindbergs 4-1 var 
njutbart, kommenterar Ola 
Holmgren projektilen som 
markerade var nättaket sitter.

Nio mål på de två senaste 
matcherna vittnar om ett 
fungerande anfallsspel, men 
det är också tämligen tätt 
bakåt.

– Vår mittback Moa 
Johansson är en gigant idag. 
Vi utvecklas i rätt riktning 
och jag vet vad dessa tjejer 
kan. Det här var långt ifrån 
en av våra bästa matcher, 
menar Ola Holmgren.

Enda smolken i fredagens 
glädjebägare var att mitt-
fältsmotorn Catrine Arons-
son tvingades ledas av efter 
en smäll på foten. Osäkert 
om hon kan medverka i 
måndagsmatchen borta mot 
Utbynäs.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Andra raka för 
Ahlafors damer

Madelene Lindbergs 4-1-mål var en härlig projektil.

Medaljregn över Vårvinden i Kongahällaslaget

Stödföreningen Vaken beviljar ekonomiska bidrag
till föreningar och organisationer som skapar nya

kreativa aktiviteter för barn och unga i Ale kommun.

Ansökningshandlingar finns att hämta
på www.vakna.ale.se (fliken Stödföreningen).

Vi beehöveer er ansökkan ssenasst måndag 13 mmaj 20013.
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Division 3 NV Götaland

vs
VÄNERSBORGS IF

Söndag 5 maj kl 17
SJÖVALLEN

SVENSKA STENHUS 
ARENA

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF

Matchvärd

Några hundra personer har 
redan anmält sitt deltagande 
till den 38:e vandringen som 
sker nu på söndag. Det är 
något färre än vid samma tid-
punkt förra året.

– Det har nog att göra 

med vårens sena ankomst. 
Nu ser det ut som att bli lite 
bättre väder i veckan och då 
får vi tro att folk vaknar till 
liv, säger Jack Grönroos.

– Efteranmälan kan göras 
på någon av startplatserna 

på vandringsdagens morgon, 
Dammekärr i Nödinge eller 
Vättlestugan i Angered.

Vättlefjällsvandringen 
mäter 25 kilometer. Fyra 
vätskekontroller med saft 
och nyponsoppa finns utmed 
banan. 

– Terrängen är i bra skick 
och deltagarna kan utlovas 
en härlig naturupplevelse, 
avslutar Jack Grönroos.

JONAS ANDERSSON

På söndag arrangeras 
Vättlefjällsvandringen med 
start och mål vid OK Alehofs 
klubbstuga i Dammekärr.

Vättlefjällsvandring för 38:e gången
NÖDINGE. På söndag är det dags igen.

OK Alehof bjuder traditionsenligt in till Vättle-
fjällsvandringen.

– Väderleksrapporten skvallrar om uppehåll och 
en behaglig temperatur, säger arrangemangsan-
svarig Jack Grönroos.

Vid Aktiva Seniorers 
månadsmöte den 24 april 
hann ordförande Göran 
S knappt hälsa välkomna 
förrän sången ljöd. Matro-
serna, en härlig samling 
”gubbar”, fanns på scenen 
redo att bjuda på sång och 
musik.

Namnet Matroserna 
förknippas ju med hav och 
sjömansliv. Detta tema gick 
också som en röd tråd i deras 
musikval. Innan entrésången 
”Vi är grabbarna som kan” 
fick vi dock njuta av en 
härlig country, ”Green, 
green grass of home”. 
Sedan var det fullt fokus på 
sjömansvisor. Sången om 
”Pater Noster”, ”Här dansar 
kustens glada kavaljerer” 
och ”Gullmarens strand” 
var några bland dessa. Ytter-
ligare en countrylåt följde 
varunder scenen intogs av 
det så kallade second hand-
gänget. Det var Matroserna 
som klätt om till en mycket 
brokig skara kvinnor. Vilken 
hattparad! Vad kunde vara 
mer passande att framföra 
än ”Syföreningsbooggie”? 

Efter en uppiggande förmid-
dag med härlig stämning 
och många glada skratt var 
det dags för dagens sista 
melodi; ”Spela upp en enkel 
melodi”.

Den kyliga våren lurar 
både oss och påskliljorna. 
Resan till Fagerås måste stäl-
las in då endast ett tjugotal 
blommor tittat fram med-
delade Marita O Aktivas 
sånggrupp Humlan söker 
nya manliga sångare. Tore 
R berättade att övning sker 
varannan tisdag i Ytterns 
lokaler. Bengt B redogjorde 
för reseläget och påminde 
om att uppgifter till höstens 
program måste vara honom 
tillhanda senast den 20 maj.

Förra månadens insam-
ling till Sjöräddningen 
inbringade 3000 kr. Nisse 
W berättade om Natur-
skyddsföreningens bok 
Naturens pärlor.

Nästa månadsmöte får vi 
besök från Hjärt-lungfonden 
samt underhållning av 
Humlan.

Inga Isaksson

ALAFORS. Vid vårens frisk-
vårdsträff den 11 april hade 
det dukats upp till en vår-
inspirerande träff i A-salen 
i Medborgarhuset, Alafors. 
Borden var vackert dukade 
med vårblommor och färger 
som gick i vårens tecken. 
Laila hälsade välkomna och 
god förtäring hade dukats 
upp av friskvårdskommittén. 
Därefter var det dags att 
lyssna till Ann-Catrine och 
Ing-Mari som spelade nyck-
elharpa, gitarr och flöjt och 
sjöng sånger med underhål-
lande texter och trevliga 
historier därtill.
Under kaffet var det drag-
ning på lotteriet, som vanligt 
fyllt med fina vinster och 
vårblommor.
Laila informerade att det 
finns några platser kvar till 
resan till Fagerås och alla 
påskliljor samt Unos djur 
i Bredared den 6 maj och 
till hemliga resan den 5 
juni. Anmälan till Maj-Britt 
Andersson.
PRO-distriktet anordnar 
också en friskvårdsdag i 
Herrljunga den 30 maj med 
många trevliga aktiviteter. Vi 
åker buss och Laila Haarala 
eller Eva Carlsson tar emot 
anmälan. Sommar- och 
höstprogrammet kommer 

att delas ut omkring den 17 
maj.

Så var det dags att bege 
sig hem, inte i vårvädret men 
i lite snöblandat regn, men 
med en föraning om våren.

Eva Carlsson

STARRKÄRR. När Sigrid 
Pettersson arrangerade en 
vandring för SPF Alebyg-
dens fredagsvandrare i vint-
ras gick vi genom Prästalund. 
Då var marken vit av snö.

Vi trodde då att den tradi-
tionella poängpromenaden 
också skulle gå i vit terräng. 
Vit av sippor. Den sena våren 
gäckade dock våra förhopp-
ningar. Det var inte fler vit-
sippor än att man kunde haft 
det som utslagsfråga.

Ändå kom 47 medlemmar 
till start med föreningens 
ordförande Hans Åström i 
spetsen. Äldsta deltagare var 

Nina Jansson 90+. Folkhäl-
sokommittén presenterade 
trevliga frågor. Flest rätt (11) 
och bäst på utslagsfrågan var 
Ronny Jönsson. Avståndet 
mellan käpparna var

20,4 meter. Bosse 
Bengtsson var endast en 
centimeter i från. Traditions-
enligt fick alla deltagarna 
priser i form av frukt och 
grönt.

Elvy Börjesson informe-
rade om nästa vandring som 
går väster om Alvhem vid 
Hajsjön. Ta gärna med kikare 
till detta fågelrika område.

Lennart Mattsson

Vitsipporna svek SPF:s poängpromenad

Underhållning av Matroserna

Friskvårdsträff hos PRO Ale Norra

Tor 2 maj kl 19.00
Surte IP

Surte – Bosna

Lör 4 maj kl 15.00
Forsvallen

SBTK – Kronäng

Sön 5 maj kl 17.00
Sjövallen

Ahlafors – 
Vänersborg

Sön 5 maj kl 17.00
Vimmervi

Nödinge – Hälsö

Ons 8 maj kl 19.00
Gläntevi

Alvhem – Upphärad

FOTBOLL I ALE

ALE. 12-åriga Alexandra 
Karlsson från Ale-Jen-
nylunds RK blev årets 
vinnare av GP-ponnyn. 

– Jag hade inga 
förväntningar alls och 
kunde knappt tro att 
det var sant, säger den 
överlyckliga segraren.

I GP-ponnyn gäller det inte 

bara att rida felfritt på kortast 
tid. Ryttarna bedöms även 
utifrån sin stil och hur fint de 
kan hantera sin häst. Därför 
är det en prestigefylld seger 
som Alexandra Karlsson från 
Kungälv tog hem under lör-
dagens hopptävlingar i Scan-
dinavium. På sin C-ponny 
Miclas Courtney Love gjorde 
hon gott intryck på stildo-

marna och när det stod klart 
att hon vunnit GP-ponnyn 
kunde hon först inte tro att 
det var sant.

– Efter semifinalen kändes 
det bra, men jag blev väldigt 
överraskad när det visade sig 
att jag vunnit alltihop.

Redan som 3-åring red hon 
sin första lektion på Ale-Jen-
nylunds ridklubb och sedan 

dess har intresset bara fortsatt 
att växa. På en gård i Kungälv 
lever hon varje hästtjejs stora 
dröm och hon har inte mindre 
än fem hästar som hon rider.

Ponnyn Miclas Courtney 
Love är dock en favorit som 
hon kommer att ha kvar så 
länge som möjligt och nästa 
mål är att hoppa SM.

JOHANNA ROOS

Alexandra Karlsson från Ale-Jennylunds RK tog i lördags hem segern i GP-ponnyn på hästen Miclas Courtney Love. 

– Ryttarinnan från Ale-Jennylunds RK briljerade

Alexandra vann 
GP-ponnyn
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Ekängen ny tränare 
för Surte BK
BOHUS. Surte BK sat-
sar ungt.

Johan Ekängen, 32, 
tar över tränarsyss-
lan när klubben gör 
comeback i bandyall-
svenskan.

Närmast kommer 
han från tränarjobb i 
Mölndal och Höjden.

Surte är tillbaka i bandy-
allsvenskan den kommande 
säsongen. På rekordtid 
har klubben återvänt och 
nu gäller det framför allt 
att hänga kvar. Robert 
Holmén som tränade laget i 

fjol kan bli kvar i en alterna-
tiv roll, huvudansvaret har 
klubben dock letat ett annat 
namn för. Jakten slutade i 
Höjden, där Johan Ekängen 
varit assisterande tränare 
den gångna säsongen.

Surte har också gjort klart 
med Mölndals fruktade for-
ward Mattias Wenstedt, 25.  
Ytterligare nyförvärv pre-
senteras i dagarna.

Lokaltidningen ber att få 
återkomma nästa vecka med 
mer information.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ



KUNGÄLV. Kongahälla-
slaget i Badminton gick 
av stapeln helgen den 
20-21 april. 

Vårvinden hade ett 
stort antal deltagare 
med och framgångarna 
uteblev verkligen inte. 

Eller vad sägs om nio 
guld, fem silver och sju 
brons! 

Tilda Öhman spelade 
mycket väl i flickor 11. Efter 
en lång dag i badmintonhal-
len så belönades hon med 
förstapriset. I singelspelet för 
flickor 13 så förlorade Sofie 
Kornesjö semifinalen med 
21-19 i avgörande set mot 
Partilles Ella Wallfur Skiljic. 
I samma klass så kom även 
Alexandra Åström till semi-
final. Alexandra kämpade som 

alltid men slutsegraren Annie 
Sjöqvist från Kungälvs BMK 
blev tillslut för svår. Annie 
Sjöqvist och Sofie Korne-
sjö bildade par i dubbeln för 
flickor 13 och spelade en fin 
dubbelturnering tillsammans. 
De vann till slut även finalen. 
I pojksingeln för 13-åringar 
så nådde Vårvindens Victor 
Pihlgren semifinal. Väl där 
så blev motståndet lite för 
hårt. Victor Pihlgren spelade 
dubbel med klubbkompi-
sen Theo Bergendorff. De 
var samspelta och spelade 
mycket bra. Det slutade med 
en guldmedalj. Som kronan 
på verket i 13-års klassen så 
spelade Sofie Kornesjö och 
Victor Pihlgren hem guldet 
till Vårvinden i Mixed klas-
sen. I damsingel U15 så blev 
det final mellan två Vårvinds-

tjejer. Jennie Kornesjö lyck-
ades efter en välspelad match 
vinna över Sandra Kristen-
sen. Facit blev således både 
guld och silver i denna klass. 
I damdubbeln för flickor 15 
så spelade Jennie Kornesjö 
dubbel med Kungälvs Malin 
Nordbakk och Sandra Kris-
tensen spelade med Kung-
älvs Caroline Samuelsson. 
Jennie och Malin spelade 
bra och vann finalen. I herr-
singeln för 15 åringar så 
hade Vårvinden två spelare i 
semifinal. Eric Pihlgren och 
Linus Olsson. Dessvärre så 
fick de möta varandra. Semi-
finalen blev spännande och 
Linus vann den med 23-21 i 
andra set. Väl i final så blev 
Hugo Murgård för Västra 
Frölunda lite för svår. Mixed 
för 15-åringar gick mycket 
bra. Jennie Kornesjö och Eric 
Pihlgren stod som slutseg-
rare. Detta var Jennies tredje 
guld denna helg. 
I seniorspelet så fortsatte 
framgångarna. Sofia Olsson 
vann Damsingelns B-Klass. 
I Mixed i B klass så körde 
Sofia Olsson och Fredrik 
Longnell tävlingen tillsam-

mans. Det gick mycket bra 
och det slutade med ett brons! 
I Herrsingel B så hade Vår-
vinden återigen två spelare 
i semifinal. Återigen så fick 
de tyvärr mötas i kampen 
om finalbiljetten. Spelarna 
var Linus Lilja och Roger 
Fogelstrand. Efter en hård 
kamp så stod Linus som 
segrare. Linus fick i fina-
len möta Kungälvs Tomas 
Benjaminsson. Det blev en 
välspelad final där Tomas 
vann andra set med 22-20. I 
herrsingel A så represente-
rades Vårvinden av Hampus 
Hjortberg. Hampus har inte 
tävlat på relativt länge utan 
har mer koncentrerat sig på 
vårt division 1 lag och dess 
seriespel. Hampus spelade bra 
under hela helgen, men fick 
ge sig i semifinalen mot slut-
segraren Thomas Lundqvist 
(Kungälv). I Herrdubbel A 
så spelade Hampus Hjort-
berg och David Kartberg 
ihop. Det bjöds på underhål-
lande och bra badminton som 
räckte ända till final. Där stod 
samma Thomas Lundqvist nu 
i par med Fredrik Karlsson i 
vägen för guldet.
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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 TROLLHÄTTAN. Skepp-
landa BTK fi ck vända 
hem tomhänta från 
Edsborg.

En bedrövlig första 
halvlek från gästernas 
sida grusade alla för-
hoppningar om poäng.

Nu gäller det att 
ladda om inför lörda-
gens hemmapremiär 
mot Kronäng.

Skepplanda var inlednings-
vis inte alls att känna igen i 
mötet med Trollhättans FK, 
som spelades på Edsborgs 
konstgräsplan. Hemmalaget 
kunde gå till pausvila med en 
2-0-ledning utan att behöva 
förta sig.

– Vår sämsta halvlek för 
i år. Det var riktigt dåligt, 
förklarar Christian ”Figge” 
Rönkkö, som 20 minuter 
in i den andra 
akten gav gäs-
terna kontakt 
med sitt 2-1-
mål.

– Då hade 
vi en bra period och bud på 
kvittering ett par gånger om. 
Synd att vi inte lyckades få in 
bollen, då hade vi kunnat nå 
ett oavgjort resultat, spekule-
rar Rönkkö.

Istället kunde Linus 
Ewenborg göra sitt andra 
mål för dagen och fastställa 
slutresultatet till 3-1 med 
kvarten kvar att spela.

– Vi satsade allt framåt, 
lyfte upp 
N i c l a s 
Hylander på 
topp för att 
få ytterligare 
tryck på TFK. 

Tyvärr lyckades det inte, men 
vi får ta nya tag, säger Chris-
tian Rönkkö.

SBTK premiärföll på Edsborg

Christian ”Figge” Rönkkö 
gjorde SBTK:s enda mål i 
premiärmötet med Trollhät-
tans FK, som förlorades med 
3-1.

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Trollhättans FK - Skepplanda 3-1 (2-0)

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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HÄLSÖ. Ett steg i rätt 
riktning.

Efter två raka neder-
lag lyckades Älvängen 
nå ett oavgjort resul-
tat borta mot Hälsö i 
lördags.

– En helt annan in-
ställning än mot Bosna 
senast, konstaterade 
tränaren Peter ”Erra” 
Eriksson.

En bortamatch mot Hälsö är 
en på papperet mycket svår 
uppgift. Av den anledningen 
kan 0-0 tyckas 
vara en fram-
gång, men som 
drabbningen 
utvecklade sig 
så hade nog 
gästerna önskat sig mer.

– Vi spelade med en man 
mer på banan i nästan 70 minu-
ter utan att kunna förvalta 

övertaget. Fast å andra sidan 
var Hälsö klart mycket bättre 
än de lag som vi mött hittills, 

så resultatet 
känns trots 
allt okej, säger 
Peter Eriksson.

Ä I K - t r ä -
naren hade på 

grund av skador och andra 
orsaker fått möblera om rejält 
i uppställningen. Fem nya 
spelare fanns med i truppen 

jämfört med senaste hemma-
matchen mot Bosna.

– Killarna visade en bra atti-
tyd och krigade hela matchen. 
Vi måste fortsätta så, säger 
Peter Eriksson.

På torsdag väntar ny borta-
match för Älvängen, då mot 
Lundby IF 06.

JONAS ANDERSSON

ÄIK kryssade mot Hälsö BK

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Hälsö BK – Älvängens IK 0-0

NOL. Trägen vinner 
heter det.

Nol skapade mäng-
der av målchanser och 
brände nästan alla.

Men med sekunder 
kvar att spela skicka-
de Jesper Garvetti in 
segermålet.

– Så fantastiskt skönt! Och 
rättvist. Killarna spelade 
riktigt bra ikväll och vi 
borde ha avgjort matchen 
tidigare, summerar Nol-
tränaren Peter Karlsson 
mötet med Backatorp.

Nol gjorde en spelmäs-
sigt mycket bra första halv-
lek. Marcus Hanssons två 

mål gav segervittring, men 
efter paus tog sig gästerna 
in i matchen. De rull-
lade boll allt bättre, vilket 
ledde till både reducering 
och kvittering. Sen avlöste 
m å l c h a n -
serna var-
andra. Nol 
hade över-
lägset flest, 
men gästerna 
var inte ofarliga. Niklas 
Koppel svarade för ett antal 
kvalificerade parader och 
Nol räddes också av ribban 
i matchens slutskede.

På tilläggstid krigar 
hemmalaget (kan man 
skriva så när Nol spelar på 

Älvevis konstgräs?) till sig 
en dubbelhörna. I röran 
framför mål får den numera 
notoriske målskytten Jesper 
Garvetti läge. Jublet vet 
inga gränser när bollen 

rullar i mål.
– Det 

brukar jämna 
ut sig på en 
säsong, men 
idag tyckte 

jag faktiskt att vi var det 
bättre laget. Sen är det 
alltid tur när man lyckas 
avgöra i slutet, fast killarna 
förtjänade det, säger Peter 
Karlsson.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Nol avgjorde i slutsekunden

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Nol IK – Backatorp IF 3-2 (2-0)

ALAFORS. Efter den 
tunga premiärförlusten 
har Ahlafors damer hit-
tat målet.

Öjersjö hade inget att 
sätta emot när AIF tog 
andra raka med 4-1.

– Nu är vi med där 
uppe, konstaterar en 
oerhört nöjd tränare i 
Ola Holmgen.

Gästerna fick ett omedelbart 
välkomnande till Sjöval-
lens konstgräs. Direkt efter 
avspark skickade Emma 
Gunnarsson, som dagen till 
ära spelade i jubileumströ-
jan nummer 100, in ettan. 
Öjersjö kvitterade dock tio 
minuter senare, men någon 
oro hann aldrig sprida sig i 
det gulsvarta laget. Catrine 
Aronsson och Fanny Syn-
nerhag såg snart till att ge 
hemmalaget både 2-1 och 
3-1 innan pausvilan.

–I halvlek bestämde vi oss 

för att inte släppa in dem i 
matchen och det är under-
bart att vi nästan omgående 
punkterar matchen. Made-
lene Lindbergs 4-1 var 
njutbart, kommenterar Ola 
Holmgren projektilen som 
markerade var nättaket sitter.

Nio mål på de två senaste 
matcherna vittnar om ett 
fungerande anfallsspel, men 
det är också tämligen tätt 
bakåt.

– Vår mittback Moa 
Johansson är en gigant idag. 
Vi utvecklas i rätt riktning 
och jag vet vad dessa tjejer 
kan. Det här var långt ifrån 
en av våra bästa matcher, 
menar Ola Holmgren.

Enda smolken i fredagens 
glädjebägare var att mitt-
fältsmotorn Catrine Arons-
son tvingades ledas av efter 
en smäll på foten. Osäkert 
om hon kan medverka i 
måndagsmatchen borta mot 
Utbynäs.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Andra raka för 
Ahlafors damer

Madelene Lindbergs 4-1-mål var en härlig projektil.

Medaljregn över Vårvinden i Kongahällaslaget

Stödföreningen Vaken beviljar ekonomiska bidrag
till föreningar och organisationer som skapar nya

kreativa aktiviteter för barn och unga i Ale kommun.

Ansökningshandlingar finns att hämta
på www.vakna.ale.se (fliken Stödföreningen).

Vi beehöveer er ansökkan ssenasst måndag 13 mmaj 20013.
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Division 3 NV Götaland

vs
VÄNERSBORGS IF

Söndag 5 maj kl 17
SJÖVALLEN

SVENSKA STENHUS 
ARENA

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF

Matchvärd

Några hundra personer har 
redan anmält sitt deltagande 
till den 38:e vandringen som 
sker nu på söndag. Det är 
något färre än vid samma tid-
punkt förra året.

– Det har nog att göra 

med vårens sena ankomst. 
Nu ser det ut som att bli lite 
bättre väder i veckan och då 
får vi tro att folk vaknar till 
liv, säger Jack Grönroos.

– Efteranmälan kan göras 
på någon av startplatserna 

på vandringsdagens morgon, 
Dammekärr i Nödinge eller 
Vättlestugan i Angered.

Vättlefjällsvandringen 
mäter 25 kilometer. Fyra 
vätskekontroller med saft 
och nyponsoppa finns utmed 
banan. 

– Terrängen är i bra skick 
och deltagarna kan utlovas 
en härlig naturupplevelse, 
avslutar Jack Grönroos.

JONAS ANDERSSON

På söndag arrangeras 
Vättlefjällsvandringen med 
start och mål vid OK Alehofs 
klubbstuga i Dammekärr.

Vättlefjällsvandring för 38:e gången
NÖDINGE. På söndag är det dags igen.

OK Alehof bjuder traditionsenligt in till Vättle-
fjällsvandringen.

– Väderleksrapporten skvallrar om uppehåll och 
en behaglig temperatur, säger arrangemangsan-
svarig Jack Grönroos.

Vid Aktiva Seniorers 
månadsmöte den 24 april 
hann ordförande Göran 
S knappt hälsa välkomna 
förrän sången ljöd. Matro-
serna, en härlig samling 
”gubbar”, fanns på scenen 
redo att bjuda på sång och 
musik.

Namnet Matroserna 
förknippas ju med hav och 
sjömansliv. Detta tema gick 
också som en röd tråd i deras 
musikval. Innan entrésången 
”Vi är grabbarna som kan” 
fick vi dock njuta av en 
härlig country, ”Green, 
green grass of home”. 
Sedan var det fullt fokus på 
sjömansvisor. Sången om 
”Pater Noster”, ”Här dansar 
kustens glada kavaljerer” 
och ”Gullmarens strand” 
var några bland dessa. Ytter-
ligare en countrylåt följde 
varunder scenen intogs av 
det så kallade second hand-
gänget. Det var Matroserna 
som klätt om till en mycket 
brokig skara kvinnor. Vilken 
hattparad! Vad kunde vara 
mer passande att framföra 
än ”Syföreningsbooggie”? 

Efter en uppiggande förmid-
dag med härlig stämning 
och många glada skratt var 
det dags för dagens sista 
melodi; ”Spela upp en enkel 
melodi”.

Den kyliga våren lurar 
både oss och påskliljorna. 
Resan till Fagerås måste stäl-
las in då endast ett tjugotal 
blommor tittat fram med-
delade Marita O Aktivas 
sånggrupp Humlan söker 
nya manliga sångare. Tore 
R berättade att övning sker 
varannan tisdag i Ytterns 
lokaler. Bengt B redogjorde 
för reseläget och påminde 
om att uppgifter till höstens 
program måste vara honom 
tillhanda senast den 20 maj.

Förra månadens insam-
ling till Sjöräddningen 
inbringade 3000 kr. Nisse 
W berättade om Natur-
skyddsföreningens bok 
Naturens pärlor.

Nästa månadsmöte får vi 
besök från Hjärt-lungfonden 
samt underhållning av 
Humlan.

Inga Isaksson

ALAFORS. Vid vårens frisk-
vårdsträff den 11 april hade 
det dukats upp till en vår-
inspirerande träff i A-salen 
i Medborgarhuset, Alafors. 
Borden var vackert dukade 
med vårblommor och färger 
som gick i vårens tecken. 
Laila hälsade välkomna och 
god förtäring hade dukats 
upp av friskvårdskommittén. 
Därefter var det dags att 
lyssna till Ann-Catrine och 
Ing-Mari som spelade nyck-
elharpa, gitarr och flöjt och 
sjöng sånger med underhål-
lande texter och trevliga 
historier därtill.
Under kaffet var det drag-
ning på lotteriet, som vanligt 
fyllt med fina vinster och 
vårblommor.
Laila informerade att det 
finns några platser kvar till 
resan till Fagerås och alla 
påskliljor samt Unos djur 
i Bredared den 6 maj och 
till hemliga resan den 5 
juni. Anmälan till Maj-Britt 
Andersson.
PRO-distriktet anordnar 
också en friskvårdsdag i 
Herrljunga den 30 maj med 
många trevliga aktiviteter. Vi 
åker buss och Laila Haarala 
eller Eva Carlsson tar emot 
anmälan. Sommar- och 
höstprogrammet kommer 

att delas ut omkring den 17 
maj.

Så var det dags att bege 
sig hem, inte i vårvädret men 
i lite snöblandat regn, men 
med en föraning om våren.

Eva Carlsson

STARRKÄRR. När Sigrid 
Pettersson arrangerade en 
vandring för SPF Alebyg-
dens fredagsvandrare i vint-
ras gick vi genom Prästalund. 
Då var marken vit av snö.

Vi trodde då att den tradi-
tionella poängpromenaden 
också skulle gå i vit terräng. 
Vit av sippor. Den sena våren 
gäckade dock våra förhopp-
ningar. Det var inte fler vit-
sippor än att man kunde haft 
det som utslagsfråga.

Ändå kom 47 medlemmar 
till start med föreningens 
ordförande Hans Åström i 
spetsen. Äldsta deltagare var 

Nina Jansson 90+. Folkhäl-
sokommittén presenterade 
trevliga frågor. Flest rätt (11) 
och bäst på utslagsfrågan var 
Ronny Jönsson. Avståndet 
mellan käpparna var

20,4 meter. Bosse 
Bengtsson var endast en 
centimeter i från. Traditions-
enligt fick alla deltagarna 
priser i form av frukt och 
grönt.

Elvy Börjesson informe-
rade om nästa vandring som 
går väster om Alvhem vid 
Hajsjön. Ta gärna med kikare 
till detta fågelrika område.

Lennart Mattsson

Vitsipporna svek SPF:s poängpromenad

Underhållning av Matroserna

Friskvårdsträff hos PRO Ale Norra

Tor 2 maj kl 19.00
Surte IP

Surte – Bosna

Lör 4 maj kl 15.00
Forsvallen

SBTK – Kronäng

Sön 5 maj kl 17.00
Sjövallen

Ahlafors – 
Vänersborg

Sön 5 maj kl 17.00
Vimmervi

Nödinge – Hälsö

Ons 8 maj kl 19.00
Gläntevi

Alvhem – Upphärad

FOTBOLL I ALE

ALE. 12-åriga Alexandra 
Karlsson från Ale-Jen-
nylunds RK blev årets 
vinnare av GP-ponnyn. 

– Jag hade inga 
förväntningar alls och 
kunde knappt tro att 
det var sant, säger den 
överlyckliga segraren.

I GP-ponnyn gäller det inte 

bara att rida felfritt på kortast 
tid. Ryttarna bedöms även 
utifrån sin stil och hur fint de 
kan hantera sin häst. Därför 
är det en prestigefylld seger 
som Alexandra Karlsson från 
Kungälv tog hem under lör-
dagens hopptävlingar i Scan-
dinavium. På sin C-ponny 
Miclas Courtney Love gjorde 
hon gott intryck på stildo-

marna och när det stod klart 
att hon vunnit GP-ponnyn 
kunde hon först inte tro att 
det var sant.

– Efter semifinalen kändes 
det bra, men jag blev väldigt 
överraskad när det visade sig 
att jag vunnit alltihop.

Redan som 3-åring red hon 
sin första lektion på Ale-Jen-
nylunds ridklubb och sedan 

dess har intresset bara fortsatt 
att växa. På en gård i Kungälv 
lever hon varje hästtjejs stora 
dröm och hon har inte mindre 
än fem hästar som hon rider.

Ponnyn Miclas Courtney 
Love är dock en favorit som 
hon kommer att ha kvar så 
länge som möjligt och nästa 
mål är att hoppa SM.

JOHANNA ROOS

Alexandra Karlsson från Ale-Jennylunds RK tog i lördags hem segern i GP-ponnyn på hästen Miclas Courtney Love. 

– Ryttarinnan från Ale-Jennylunds RK briljerade

Alexandra vann 
GP-ponnyn
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Ekängen ny tränare 
för Surte BK
BOHUS. Surte BK sat-
sar ungt.

Johan Ekängen, 32, 
tar över tränarsyss-
lan när klubben gör 
comeback i bandyall-
svenskan.

Närmast kommer 
han från tränarjobb i 
Mölndal och Höjden.

Surte är tillbaka i bandy-
allsvenskan den kommande 
säsongen. På rekordtid 
har klubben återvänt och 
nu gäller det framför allt 
att hänga kvar. Robert 
Holmén som tränade laget i 

fjol kan bli kvar i en alterna-
tiv roll, huvudansvaret har 
klubben dock letat ett annat 
namn för. Jakten slutade i 
Höjden, där Johan Ekängen 
varit assisterande tränare 
den gångna säsongen.

Surte har också gjort klart 
med Mölndals fruktade for-
ward Mattias Wenstedt, 25.  
Ytterligare nyförvärv pre-
senteras i dagarna.

Lokaltidningen ber att få 
återkomma nästa vecka med 
mer information.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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Slottsromantik 
vid Mosel
6 dagar i Tyskland
Schloss Hotel Petry ★★★

Moseldalen är definitionen av 
semesteridyll med sina städer 
i korsvirke och bördiga vinterr-
asser som växer ända ned till 
Moselflodens kant. Vinorten 
Treis-Karden är inget undantag. 
Här byggdes Schloss Petry för 
800 år sedan endast 100 meter 
från floden. Bo som de gamla 
grevarna och baronerna och ta 
en båttur på floden eller besök 
Beilstein, riddarstaden Cochem 
och Koblenz!

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

Vinorten Treis-Karden

Pris per person i dubbelrum

3.049:-
Pris utan reskod 3.349:-

(maj-okt) & Rhen

Weekend i Växjö
3 dagar i Småland

BW Royal Corner ★★★★

Bo centralt i Växjö nära stationen 
och gågatan på hotell med pool, 
bubbelpool och bastu. Upplev 
bl.a. Småland och Glasriket!
Vistelsen inkluderar endast slutstädning. 

Pris per person i dubbelrum

1.049:-

Ankomst: Fredagar och 
lördagar t.o.m. 25/5 och 
6/9-14/12 2013.  
 

Använd reskoden och se fler ankomstmöjligheter på
 www.happydays.nu.

 
Soltau i Niedersachsen är den per-
fekta basen för ett par upplevelserika 
dagar. Läget mellan Hamburg, Bremen 
och Hannover bjuder på det bästa av 
Nordtyskland. 

Det bästa av Nordtyskland
3 dagar i Soltau Pris per person i dubbelrum

949:-
Använd reskoden och se fler 

ankomstmöjligheter på
 www.happydays.nu.

Ankomst: Valfri t.o.m. 20/12 
2013. 

endast 1.249:-

endast 1.699:-

www.happydays.nu

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Ale Vikingagård

ÄLVÄNGEN. Det är 
inte alltid som lärarna 
uppskattar när deras 
elever maskar på lek-
tionerna.

På workshopen som 
ägde rum på Repslagar-
museet hade det dock 
en positiv innebörd.

Utställningen ”Det 
andra ansiktet” fung-
erade som inspirations-
källa till skolungdomar-
nas framställning av 
egna konstverk.

Det andra ansiktet är en 
utställning om masker 
och identitet av Torbjörn 
Alström. Som en direkt 
koppling till det arrangerar 
Västarvet en workshop för 
åttondeklassare. 

– På sju dagar har vi haft 
besök av 14 olika klasser, 
berättar Lotta Berglöw på 
Repslagarmuseet.

När lokaltidningen 
kommer på besök så maskas 
det för fullt. Av återvinnings-

material, bland annat tyg, 
burkar, plast och kasserade 
elektronikprylar, får eleverna 
skapa sin egen mask.

– Först visar jag utställ-
ningen för att få igång pro-
cessen. Det är viktigt att 
eleverna får fundera kring 
sin egen identitet i olika sam-
manhang, säger utställnings-

producent Anna Sjö-
lander.

Vad säger du 
om elevernas för-
måga att göra egna 
masker?

– Många är väldigt 
kreativa och tar ett 
bra ansvar, säger Anna 
Sjölander.

L a r s - G u n n a r 
Wallin, ordförande 
i Föreningen Bevara 
Repslagarbanan, väl-
komnar Västarvets 
initiativ.

– Väldigt roligt att 
få se så många ungdo-
mar här och att de får 
bekanta sig med Rep-
slagarmuseet på ett 
lättsamt och bra sätt.

Lars-Gunnar Wallin, ordfö-
rande i Föreningen Bevara 
Repslagarbanan, synade 
några av skolelevernas 
alster.

Robin och Anton från klass 8A på 
Himlaskolan visar upp sin egentill-
verkade mask.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Masker i alla dess former

Kreativa elever från Himlaskolan i Alafors som tyckte att tisdagseftermiddagens workshop 
på Repslagarmuseet var riktigt kul.

– Populär workshop 
på Repslagarmuseet

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

GÖR DIN EGEN
FOTOBOK

Ladda ner GRATIS
designprogram för att göra din 

fotobok på www.fotoklok.se

www.fotoklok.se

ger dig

20% RABATT 

Ange koden: “alekuriren”
i kassan när du betalar

LÄSVÄRDE!
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Torget 2, 442 31 Kungälv   
0303-109 70, www.farshatt.se

Fars Hatt:  
Söndagsmiddag

3 rätter 295:-
Förrätt, varmrätt, hemlagad 
dessertbuffé och kaffe.

Middagen serveras  
kl. 13.00–18.30.

NO TJAFS
ONSDAG 8 MAJ KL 21-01

Entré: 120:- 18 år leg.

VÄLKOMNA
www.ahlaforsif.se

KOLLANDA. Det snick-
ras och donas på 
Skogsvallen.

Förberedelserna inför 
helgens dragspels-
stämma är i full gång.

– Det här gör vi bara 
för nöjes skull, säger 
värdparet Ingrid och 
Bengt Tilly.

Skogsvallen var tidigare 
hemvist för Kilanda IF:s fot-
bollslag. Numera är det en 
populär mötes- och festplats.

– Detta är verkligen en 
idyll, säger Ingrid Tilly och 
blickar ut över området.

Klubbhuset har sedan 
några år tillbaka försetts 
med en rejäl uteservering. 
Invändigt har det renove-
rats, duschutrymmena är 
uppfräschade och den stora 
samlingslokalen har berikats 
med ett nytt kök.

– Allting är inte tipp topp, 
men visst är det charmigt? 

Det här stället skulle kunna 
nyttjas betydligt mer än vad 
det gör.

Ett årligen återkommande 
arrangemang är dragspels-
stämman, som i år infaller 
torsdag-söndag 2-5 maj. Den 
officiella invigningen äger 
rum på fredagseftermidda-
gen.

– Första dragspelsstäm-
man hade vi 2010, sedan har 
det rullat på. Besökarna är 
trogna och återkommer år 
efter år. Vi räknar med ett 
60-tal husbilar och husvag-
nar, säger Bengt Tilly.

Inför årets stämma har 
arrangören kompletterat 
anläggningen med små röda 
bodar där det ska ske för-
säljning av hamburgare och 
våfflor. Ytterligare ett spel-
hus har iordningställts och 
kvar sedan tidigare är lotte-
riståndet.

– På gräsplanen sätter vi 
upp ett stort tält. Det gäller 

att gardera sig för regn och 
rusk. I fjol var väderleken 
riktigt usel, men i år hoppas 
vi på solsken.

I klubbhuset kommer det 
också att ske servering i form 
av kaffe och smörgås. Här 
kan gästerna slå sig ner och 
samtidigt lyssna på vacker 
musik.

– Jag tror vi hade igång 
40 spel som mest förra året, 
säger Bengt som ser fram 
emot helgens begivenhet.

– Det är så mysigt och 
en fantastisk stämning som 
knappt går att beskriva.

En del ekipage anlän-
der Skogsvallen redan på 
onsdagskvällen och sedan 
påbörjas spelandet på torsda-
gen för att fortgå ända fram 
till på söndag.

– Att gå upp klockan sju på 
morgonen och höra ”Gyllne 
morgon” på dragspel och 
saxofon är oslagbart, säger 
Ingrid Tilly.

Att växa är något vi 
människor gör hela 
livet. Mest märkbart 

är ju det från början rent 
kroppsliga växandet. Som 
förälder är det svårt att 
förstå hur de där, från bör-
jan, så små sönerna - idag 
bokstavligen ser ner på en 
från två meters höjd! Hur 
gick det till? 

Men också inuti sker en 
mognad. Barnet, individen, 
växer bäst i en god mylla 
av kärlek. Där kan tillit 
och förtroende växa fram, 
vilket i sin tur så småningom 
leder till trygghet i sig själv, 
ärlighet och öppenhet mot 
andra. Denna växt gör att 
människan mognar och 
växer emotionellt, religiöst, 
moraliskt, kunskapsmässigt 
och på många andra sätt. 
Målet för vårt växande och 
mognande som människor 
- är att bli visa, kärleksfulla, 
ansvarstagande och empa-
tiska personer.

Jag tror att vi har en 
mycket viktig hjälp i detta 
växande av att blanda in 
Gud, och tron på honom. 
Gud har skapat oss var och 
en till de underbara skapel-
ser och original som vi är, 
enligt Bibeln. Hans tanke 
är att vi mår bäst av att vara 
i - och leva i- relation med 
honom.

Gud är kärlek och vi, 
som hans skapelser, är både 
kärlekens mottagare och 
kärlekens givare – detta 
är livets mening. Och här 
kommer den växande tron in 
i bilden. Oavsett ålder så har 
vi att stava på kärleken och 
tilltron!

I Jesu avskedstal, Joh 
14-16, möter vi två saker 
som Gud vill att vi ska göra 
och därmed växa i: Tro på 
honom och Älska vår nästa. 
Jesus säger ”Tro på mig 
och på honom som har sänt 

mig” och ”Älska varandra så 
som jag har älskat er”. Med 
andra ord öva på tilliten och 
kärleken.   

När älskar vi varandra 
tillräckligt? Hur klarar man 
det? Nej, så enkelt i teorin – 
men så oerhört svårt i verk-
ligheten när bekymmer och 
attityder prövar samspelet 
mellan oss människor.

Som sagt: inuti sker stän-
digt en mognad genom hela 
livet. Och genom tron kan vi 

växa i vår respekt och öppen-
het gentemot varandra vilket 
verkligen behövs!

Men tyvärr så är min 
mognad hotad av en sak som 
kan få växten att stanna upp: 
Att jag får för mig att jag är 
så god att jag har växt färdigt 
och inte kan bli bättre!

Men det kan väl ändå 
ingen tro om sig själv – 
eller?

Leif Jöngren
Pastor i Älvängens Missions-

Betraktelse

”Att växa i tro är att växa som människa”

Kilanda 
Marknad

med Öppen Gård

Kristi Himmelfärds Dag torsdag 9 maj
Gudstjänst i kyrkan kl. 10.00

MARKNAD kl. 11-15

Ponnyridning, Tipspromenad, musikunderhållning.

Flera serveringar av kaffe, korv, hamburgare, glass, 
våfflor och tunnbröd på olika platser.

Infarten. Skyltar visar vägen.

Inträde endast 20:- 
alla över 16 år

OBS! Endast kontant betalninig

Älvängen

Nol

Kilanda

Alingsås

Gråbo

Sjövik

Välkomna!

Kl 11.00: Invigning vid:  Skolan, Björn Sundelid, 
  Säteriet Bengt Borgström.
Kl 11.30  Kyrkan: Björn Sundelid berättar om 
 Kilanda och kyrkan

Kl 13.30   Konsert med gospelkören med band  
under ledning av Karin Beckman

Skolan/Kvarnen: Hembygdsföreningen. Hantverkare, 
konstnärer, Röda Korset Second Hand.

Säteriet: Visning av ladugården med robotmjölkning, 
köttdjur, kaniner, får, fårvallning, skyttesimulator, 
traktorparad, blommor m.m.

Ingrid och Bengt Tilly hälsar välkommen till Skogsvallen i Kollanda där det kommer att ar-
rangeras dragspelsstämma torsdag-söndag, 2-5 maj.

– Spelemän strålar samman på Skogsvallen

Nu blir det drag i Kollanda

Speleman eller inte, alla 
hälsas välkomna till Kol-
landa. Paret Tilly vill att så 
många alebor som möjligt 
ska ta tillfället i akt till en 

stunds njutbar avkoppling i 
rogivande miljö.

– Vi tar ingen entré och 
det är fri parkering. Jag kan 
inte spela något instrument, 

men jag har lika kul för det, 
avslutar Ingrid Tilly.

PÅ SKOGSVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Vandringsledare: 
Lennart Bengtsson 0735-11 79 78 
och Christer Damm 0736-19 63 41

Pilgrims/kultur-vandring 
Kristi Himmelsfärdsdag, 9 maj

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

DELGIVNING
Starrkärr-Kilanda församling söker gravrättsinnehavare till 
gravplatser på Starrkärrs- och Kilanda kyrkogårdar.

Huvudmannen är skyldig att för gravbok över gravrättsinnehavare 
till gravplatser på kyrkogårdarna.

Till följande gravplatser söks gravrättsinnehavare:

Starrkärrs kyrkogård:
Gravplatsnummer: Senaste gravsättning: Namn på gravsten:
1-0323 ............................................ i.u. .................................................................... i.u. 
1-0361 ............................................ 1971 ........................... Anna Elisabet Alfredsson
1-0369 ............................................ 1983 .................................Fritz Johan Börjesson
1-0452 ............................................ i.u. .................................................................... i.u.
1-0461 ............................................ 2003 ...................................... Fredrik Birger Alm
1-0466 ............................................ i.u. .................................................................... i.u.
1-0534 ............................................ i.u. .................................................................... i.u.
2-0001 ............................................ i.u. ......................................... Andreas Andersson
2-0041 ............................................ 1995 ..............................Ebba Antonia Wikander
2-0060 ............................................ 1998 .................... Mabel Klara Johanna Winther
2-0075 ............................................ 1956 ..............................................Ivar Thorsson
2-0092 ............................................ 1955 ................................. Karl Hjalmar Hansson
2-0154 ............................................ 1971 ................................. Elin Augusta Karlsson
2-0184 ............................................ 1986 ............................. Ada Josefina Johansson
2-0320 ............................................ 1971 .................................Elin Amanda Toresson
2-0330 ............................................ 1975 ............................... John Einar Kristensson
2-0346 ............................................ 1991 ............................ Anna Frideborg Karlsson
3-0042 ............................................ 1973 ...................................Gustaf Adolf Olsson
3-0056 ............................................ 1968 ........................Lilly Margareta Edvardsson
3-0080 ............................................ 1987 ..........................Selma Josefine Johansson
3-0157 ............................................ 2003 ................................Vera Elisabet Lindberg

Kilanda kyrkogård:
B 0021 ............................................. 1974 ......................................Stig Bertil Jonsson
B 0030 ............................................. 1979 .............................. Berta Josefina Jonsson
C 0016 ............................................. 1993 ......................... Karin Eivor Linnea Larsson
C 0022 ............................................. 1991 ........................ Josefina Andrea Johansson
C 0035 ............................................. 1978 ...............................Johan Artur Johansson
C 0069 ............................................. 1957 .............................................. Sofia Larsson
C 0080 ............................................. 1945 ...................................... Albertina Karlsson

Kontakt:  
Tony Karlsson 0303-444 005 Starrkärr-Kilanda församling
tony.karlsson@svenskakyrkan.se Box 83
  446 22 Älvängen

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Församlingsresa till Åh-stiftsgård & Lödesemu-
seum onsdagen den 29 maj.
Resa startar  8.30 från Surte museum, 8.45 Bohus centrum, 9.00 Ale 
gymnasium. Resan går upp till Lödöse museum där vi får kaffe och 
smörgås. Därefter blir det guidning och rundvandring för dem
som önskar. Därefter fortsätter vi vår resa till Åh-stiftsgård där vi 
får middag och information om stiftsgården vi avslutar där med en 
andakt i den vackra kyrkan på Åh. Hemkomst ca 16.30.
Kostnad 300 kr.  Anmälan till exp. 031-98 00 12.

 
Onsdagsträff Surte församlingshem
8 maj kl. 14.00 Claes Corin visar bilder från Lofoten
Gemenskap och Fika, alla välkomna!

Välkommen!

DödaJordfästningar
Lena Johansson. I S:t Pe-
der kyrka hölls lördagen 20 
april begravningsgudstjänst 
för Lena Johansson, Älväng-
en. Offi ciant var kyrkoherde 
Vivianne Wetterling.

Rune Blom. I Skogshöjdens 
kyrka hölls tisdagen 23 april 
begravningsgudstjänst för 
Rune Blom, Bohus. Offi ci-
ant var Mikko Ollilainen.

Edith Elmgren. I Starrkärrs 
kapell hölls onsdagen 24 
april begravningsgudstjänst 
för Edith Elmgren, Skepp-
landa. Offi ciant var Daniel 
Brattgård.

Carola Lindegren. I 
Skepplanda kyrka hölls 
fredagen 26 april begrav-
ningsgudstjänst för Carola 
Lindegren, Skepplanda. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Vivianne Wetterling.

Ewy Johannesson. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 
26 april begravningsguds-
tjänst för Ewy Johannesson, 
Älvängen. Offi ciant var 
kyrkoherde Björn Nilsson.

Ingegerd Klenner. I Surte 
kapell hölls fredagen 26 april 
begravningsgudstjänst för 
Ingegerd Klenner, Bohus. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Lars-Erik Lénberg. I 
Starrkärrs kapell hölls freda-
gen 26 april begravningsakt 
för Lars-Erik Lénberg, 
Nol. Offi ciant var Inga-Lill 
Andersson.

Gunvor Olsson, Älvängen har avlidit. Född 
1919 och efterlämnar sönerna Kent och 
Dennis med familjer som närmast sörjande.

Ewy Johannesson, Älvängen har avlidit. 
Född 1925 och efterlämnar barn med famil-
jer som närmast sörjande.

Karin Carlsson, Älvängen har avlidit. Född 
1929 och efterlämnar barn med familjer 
samt syskon som närmast sörjande.

Disa Karlsson, Nödinge har avlidit. Född 
1926 och efterlämnar barnen Inga-Lill, 
Rose-Marie, Bibbi och Catharina med 
familjer som närmast sörjande.

Evert Klarin, Skepplanda har avlidit. Född 
1934 och efterlämnar makan Gittan samt 
barn med familjer som närmast sörjande.

Arne Karlsson, Nödinge har avlidit. Född 
1926 och efterlämnar barnen Christina och 
Anders med familjer som närmast sörjande.

Maj-Britt Jigfelt, Alafors har avlidit. Född 
1927 och efterlämnar barn med familjer 
samt syskon med familjer som närmast sör-
jande.

Dödsfall

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0   
Tel 020-902090

TRE AV FYRA BARN 
ÖVERLEVER CANCER

Inte blir det enklare om man börjar höra lite dåligt. Hörsellinjen är till för alla som har frågor
som handlar om hörsel. Öppet vardagar 9-15 på 0771-888000. www.horsellinjen.se

tonårsbarn pratar om?
Hörselskadades Riksförbund

Hej, har du svårt att förstå vad dina



Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 7

DYGNET RUNT

TRYGGHET  •  OMSORG  •  KOMPETENS 
Med anor från 1932

Predikoturer
Guntorps missionskyrka
Onsdag 1 maj Spårar & Upp-
täckarScout. Torsd 2/5 kl 
19, Vårkväll inför Ordet i 
Smyrna."Våga tro" Pär Al-
fredsson. Sönd 5/5 kl 16, 
Gudstjänst Lars Gunther. 
Medverkan är en överrask-
ning. Onsd 8/5 kl 18.30, Ton-
år & ÄventyrarScout Med 
övernattning.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 5/5 kl 10, 
Gudstjänst Broman, kyrkkaf-
fe. Torsdag 9/5 kl 10, Mässa 
Broman. Hålanda sönd 5/5 kl 
12, Mässa Broman. Onsd 8/5 
kl 10, Gemenskapsträff. S:t 
Peder sönd 5/5 kl 10, Famil-
jegudstjänst Skredsvik. Tisd 
7/5 kl 18, Mässa med fördjup-
ningskväll. Torsd 9/5 kl 12, 
Mässa Broman. Ale-Skövde, 
se övriga. Tunge bygdegård 
sönd 5/5 kl 12, Gudstjänst 
Skredsvik.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Tisd 30/4 Nols kyrka kl 
18.30, Valborgsmässofi ran-
de med Magnoliakören. Torsd 
2/5 Nols kyrka kl 18.30, 
Veckomässa, Nordblom. Sönd 
5/5 Starrkärrs kyrka kl 11 
och 15, Konfi rmationsmäs-
sa, Vintergruppen i Älväng-
ens blå kyrka. Nols kyrka kl 
11, Mässa, Nordblom. Onsd 
8/5 Älvängens kyrka kl 18.30, 
Taizémässa, Blomgren. Starr-
kärrs kyrka kl 19, Bön för för-
samlingen.

Surte missionsförsamling
Torsd 2/5kl  19, Ekumenisk 
kör övar i Surte församlings-
hem. Sönd 5/5 kl 11, Guds-
tjänst. Per Kjellberg. Fika. 
Månd 6/5 kl 19, Musikkå-
ren, Lerum Surte Sympho-
nic Band, övar. Onsd 8/5 kl 
18:30, Tonår; Pingiskväll. 
Onsd 8/5 kl 21, Innebandy i 
Surteskolan. Välkommen att 
vara med! Sena ändringar i 
detta program kan inträffa.
www.surtemissionskyrka.se är 
alltid uppdaterad.

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 2/5 kl 18, Bön och sam-

tal. Ohlins. Sönd 5/5 kl 11, 
Gudstjänst, Ohlins. Sönd 5/5 
kl 13, Extra administrations-
möte.

Fuxerna-Åsbräcka
församling
Sönd kl 10, Högmässa, Nord-
blom. Tisd kl 09, Mässa i för-
samlingshemmet, Nordblom. 
Torsd kl 10, Högmässa, Kris-
tensson.
 
Åsbräcka kyrka
Torsd kl 08, Mässa, Kristens-
son.

Smyrnaförsamlingen
i Älvängen
Tisd 30/4 kl 8-9, Bön. Torsd 
2/5 kl 11.30-13, Sopplunch. 
Kl 15, RPG i Missionskyr-
kan, ”Stormvind” – Margare-
ta Herngren med sånggrupp. 
Kl 19, Vårkväll inför Or-
det – Pär Alfredsson, deltids-
brandman och pastor inom 
Missionskyrkan/GF talar på 
temat ”Våga tro”. Fika. Fred 
3/5 kl 19.30, Greenhouse (åk 
7 och uppåt). Kl 20.30, Ef-
fect – Öppet hus & Café för 
ungdomar. Lörd 4/5 kl 10-13, 
Second Hand & Café. Sönd 
5/5 kl 11, Gudstjänst, Ma-
rie Nordvall. Smyrnakören. 
Nattvard. Kyrkkaffe. Tisd 7/5 
kl 8-9, Bön. Kl 14, Bibelsam-
talsgruppen.

Nödinge församling
Torsd 2/5 kl 18, Nödinge kyr-
ka Mässa R Bäck. Lörd 4/5 
kl 14, Surte kyrka Konfi r-
mation med Mässa H Hul-
tén. 5/5 Bönsöndagen kl 11, 
Nödinge kyrka Gudstjänst R 
Bäck Medlemmar ur Blue’n 
Joy medverkar. Kl 15, Bohus 
Servicehus Mässa R Bäck. Kl 
17, Surte kyrka Gudstjänst R 
Bäck. Ons 8/5 kl 11, Fridhem 
Gudstjänst R Bäck. 9/5 Kris-
ti himmelsfärdsdag kl 11, Nö-
dinge kyrka Mässa R Bäck.

Filadelfi aförsamlingen - 
Bohus pingstkyrka
Söndag 5/5 kl 11, Gudstjänst 
Patrik Strand, sång. Onsdag 
8/5 kl 19, Sång bibelläsning 
och bön.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Döda

Till minne 
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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

Äldre moped även defekt. Allt 
av intresse.
tel. 0704-16 69 57

Skogsfastighet sökes till återin-
vestering. Extra bra betalt innan 
15/6 pga. danska skatteregler.
tel. 0045-43 33 29 79  (DK)
arvid@madsen.dk

SÄLJES

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

Volvo 855 -94. 30 000 mil. Nyb 
+ skattad apr 13. Larm + clås SOV 
däck. Al fälg. Hundgaller.
Pris 10 000:-
tel. 0707-41 50 85

16 fot Bohuseka i lärkträ på 
ekspant. Billigt vid snabb affär, 
finnes i Lilla edet. Ligger på båt-
kärra (som kan ingå).
tel. 0768-15 16 12

Tre Crescentmopeder, en 
modell 1126 från -59, en 1149 från 
-63, en 921279 från -71 + olika 
delar som motorer, hjul, gaffel 
och tank.
tel. 0303-22 91 24

el. 0702-91 88 95

Fönsterbågar med äldre typ av 
glas, olika storlek och delning 
bla 0.41 x 1.23, 0.43 x 1.24. Driv-
bänksfönster + glas 0.61x1.31, 
1.20x1.80. Spegeldörr 0.72x2m. 
Bakugnslucka av gjutjärn.
tel. 0303-22 91 24
el. 0702-91 88 95

UTHYRES

Hus på landet uthyres. Huset 
har 3 1/2 rum och kök och ligger 
mellan Starrkärr och Kilanda. 
Vid uthyrning tas kredtitupp-
lysning. 
tel. 0703-32 27 44

Ö HYRA

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

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. 0762-06 06 22

SÖKES

Hundvakt till milou 9 mån bor 
i Nödinge 3-4 dag/vecka,då jag 
jobbar.Carina Frånlund 
tel. 0739-72 64 82

ÖVRIGT

Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser. 
Peter Bergqvist
tel. 0761 - 74 30 99

FRAMÅT KILLE PÅ 15 ÅR 
SÖKER SOMMARJOBB
Hej är en framåt kille på 15 år 
som söker sommarjobb under 
hela sommaren 2013 i Ale eller 
Gbg, har goda kunskaper & refe-
rens från lantbruk, traktorer, 
gräsklippning. Ser fram emot att 
just du företagare hör av dej så 
vi kan träffas.
tel. 0705-26 23 80
el. 0705-26 23 90

Texta tydligt:
Familj – Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett 
adresserat och frankerat kuvert. 

Prylbörs – För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. 

Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställ-
ningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag kl 12, till...
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen, Märk kuvertet "Familj"
Vi tar inte emot privatannonser på telefon, 
fax eller e-mail.
Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni 
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.
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Prylbörsen (40:-)

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska med en annons!
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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.

tjänstertjännnssstttteeeerrrrrrrtttjäntjänjjjjtttt äääääääännnnnnnnnnnäääääät äääätjänn

alekuriren.se

Grattis
Linn

på 3-årsdagen den 28 april!
Många kramar från 

Mamma, Pappa och Emma

Stort grattis
Oscar

på 4-årsdagen den 2 maj
Puss & Kram från
Mamma, Pappa,
Jonatan & Anton

Många grattiskramar
till vår fina pojke på
7-årsdagen den 29/4

önskar Mamma, Pappa och 
systerystern Bella

Grattis
Emrik Gallo-Curt
på din 10-årsdag 1 maj 

önskar
Nona och Nono

Grattis
Alve

på 3-årsdagen den 3 maj 
önskar

Mormor & Morfar & Emma

Vår solstråle
Rebecca "Becca" 

Petersson
blir 1+1=11 år den 1 maj.

Hoppas du får en underbar 
födelsedag. Vi älskar dig.

Puss och kram önskar syrran 
Minea, Mamma & Pappa

Grattis!
Toomar

på 44-årsdagen 3/5
och lycka till

i C-lagspremiären
Lagkompisarna

Veckans ros 

Veckans ros 
100 röda rosor till Nisse och 
Jarmo som kom med sop-
bilen till Båtsmans förskola 
och hämtade skräpet vi 
plockat under skräpplockar-
veckan. Tack för ert engage-
mang, ni tog er verkligen tid 
att lyssna och berätta.

Alla barn och personal
på Båtsmans förskola

Stora fång med rosor till 
Ingela, Harry, Hasse som 
ordnat en så trevlig klass-
sträff för oss födda 1941. 
Det var kul att ses igen efter 
drygt 50 år.

Vi som var där

Veckans ros till den under-
bara personalen avd gul på 
Backavik. Stort tack för ett 
trevligt bemötande och fika 
på silverbricka, samt för allt 
gott ni gör för Nanna B.
Kram från Nannas vänninnor

Ett fång röda rosor till Sven 
med Fru i Sollebrunn.

Tack för att Ni finns!
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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

Äldre moped även defekt. Allt 
av intresse.
tel. 0704-16 69 57

Skogsfastighet sökes till återin-
vestering. Extra bra betalt innan 
15/6 pga. danska skatteregler.
tel. 0045-43 33 29 79  (DK)
arvid@madsen.dk

SÄLJES

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

Volvo 855 -94. 30 000 mil. Nyb 
+ skattad apr 13. Larm + clås SOV 
däck. Al fälg. Hundgaller.
Pris 10 000:-
tel. 0707-41 50 85

16 fot Bohuseka i lärkträ på 
ekspant. Billigt vid snabb affär, 
finnes i Lilla edet. Ligger på båt-
kärra (som kan ingå).
tel. 0768-15 16 12

Tre Crescentmopeder, en 
modell 1126 från -59, en 1149 från 
-63, en 921279 från -71 + olika 
delar som motorer, hjul, gaffel 
och tank.
tel. 0303-22 91 24

el. 0702-91 88 95

Fönsterbågar med äldre typ av 
glas, olika storlek och delning 
bla 0.41 x 1.23, 0.43 x 1.24. Driv-
bänksfönster + glas 0.61x1.31, 
1.20x1.80. Spegeldörr 0.72x2m. 
Bakugnslucka av gjutjärn.
tel. 0303-22 91 24
el. 0702-91 88 95

UTHYRES

Hus på landet uthyres. Huset 
har 3 1/2 rum och kök och ligger 
mellan Starrkärr och Kilanda. 
Vid uthyrning tas kredtitupp-
lysning. 
tel. 0703-32 27 44

Ö HYRA

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

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. 0762-06 06 22

SÖKES

Hundvakt till milou 9 mån bor 
i Nödinge 3-4 dag/vecka,då jag 
jobbar.Carina Frånlund 
tel. 0739-72 64 82

ÖVRIGT

Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser. 
Peter Bergqvist
tel. 0761 - 74 30 99

FRAMÅT KILLE PÅ 15 ÅR 
SÖKER SOMMARJOBB
Hej är en framåt kille på 15 år 
som söker sommarjobb under 
hela sommaren 2013 i Ale eller 
Gbg, har goda kunskaper & refe-
rens från lantbruk, traktorer, 
gräsklippning. Ser fram emot att 
just du företagare hör av dej så 
vi kan träffas.
tel. 0705-26 23 80
el. 0705-26 23 90

Texta tydligt:
Familj – Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett 
adresserat och frankerat kuvert. 

Prylbörs – För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. 

Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställ-
ningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag kl 12, till...
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen, Märk kuvertet "Familj"
Vi tar inte emot privatannonser på telefon, 
fax eller e-mail.
Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni 
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.
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Prylbörsen (40:-)
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Köpes
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Ö hyra
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Grattis (100:-)
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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.

tjänstertjännnssstttteeeerrrrrrrtttjäntjänjjjjtttt äääääääännnnnnnnnnnäääääät äääätjänn

alekuriren.se

Grattis
Linn

på 3-årsdagen den 28 april!
Många kramar från 

Mamma, Pappa och Emma

Stort grattis
Oscar

på 4-årsdagen den 2 maj
Puss & Kram från
Mamma, Pappa,
Jonatan & Anton

Många grattiskramar
till vår fina pojke på
7-årsdagen den 29/4

önskar Mamma, Pappa och 
systerystern Bella

Grattis
Emrik Gallo-Curt
på din 10-årsdag 1 maj 

önskar
Nona och Nono

Grattis
Alve

på 3-årsdagen den 3 maj 
önskar

Mormor & Morfar & Emma

Vår solstråle
Rebecca "Becca" 

Petersson
blir 1+1=11 år den 1 maj.

Hoppas du får en underbar 
födelsedag. Vi älskar dig.

Puss och kram önskar syrran 
Minea, Mamma & Pappa

Grattis!
Toomar

på 44-årsdagen 3/5
och lycka till

i C-lagspremiären
Lagkompisarna

Veckans ros 

Veckans ros 
100 röda rosor till Nisse och 
Jarmo som kom med sop-
bilen till Båtsmans förskola 
och hämtade skräpet vi 
plockat under skräpplockar-
veckan. Tack för ert engage-
mang, ni tog er verkligen tid 
att lyssna och berätta.

Alla barn och personal
på Båtsmans förskola

Stora fång med rosor till 
Ingela, Harry, Hasse som 
ordnat en så trevlig klass-
sträff för oss födda 1941. 
Det var kul att ses igen efter 
drygt 50 år.

Vi som var där

Veckans ros till den under-
bara personalen avd gul på 
Backavik. Stort tack för ett 
trevligt bemötande och fika 
på silverbricka, samt för allt 
gott ni gör för Nanna B.
Kram från Nannas vänninnor

Ett fång röda rosor till Sven 
med Fru i Sollebrunn.

Tack för att Ni finns!
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FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

9 6 5 2
1 7 5

7 5 8 4 6

9 2 6 4
6 9 1
1 7 4 6 9

1 4 5 9 8
6 2
4 9 5 7

9 7 2 4
4 8 7

5 9 8

1 7 5 2
2 8 5 9 1
9 6

4 1
6 2 7 3

5 2 1

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

FÅ EN GRATIS FOTANALYS
Prova 30 dagar - blir du inte nöjd får du

PENGARNA TILLBAKA
Formgjutna sulor fr 599:-
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www.aleel.se | 0303-33 24 00 | info@aleel.se
Lunnavägen 2, Box 3004, 449 14 Alafors 

Gilla oss på 
Facebook

TACK FÖR 
FÖRTROENDET

Vad sägs om

EL TILL 
INKÖPSPRIS?

Ale El deltog nyligen för första gången i Svenskt Kvalitetsindex 
undersökning om kundnöjdhet i elbranschen. Ale El blev 

Västsveriges bästa elhandelsbolag, topp tre i hela Sverige samt 
utnämndes som elbolaget med den bästa kundservicen av alla.

Vi är jätteglada för detta och tackar våra kunder för förtroendet. Nu 
kavlar vi upp ärmarna för att bli ännu bättre!

Vill du ha ett rörligt elpris utan påslag på el och elcertifi kat? 
Det fi xar vi!  För 49 kr/månad handlar vi el och elcertifi kat till Dig! 

Förbrukar Du mindre än 30 001 kWh per år kan Du köpa El till inköpspris.  Besök vår hemsida 
www.aleel.se/elavtal eller kontakta vår kundservice på 0303-33 24 00 så hjälper vi Dig!

Sveriges bästa

KUND
SERVICE

enligt SKI dec 2012

www.aleel.se


