
HÄLJERED. Det börjar 
bli tjatigt, men Viking-
amarknaden i Häljered 
blev en ny succé.
Vad sägs om ett event med 2100 
deltagare? Ales vikingatida marknad 
har satt kommunen på kartan. 400 
utklädda vikingar och 1700 "vanliga" 
besökare gästade arrangemanget 
under lördagen och söndagen.
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Lödöse 0520-66 00 10
Gäller mot kupong, t o m 12/5-13

+ pant

Valfri chips 
& dricka från 
Coca Cola 1,5 L

Lördagsöppet 
varje vecka!
Telefonen är öppen för 

tidsbeställning lördagar kl 9-14

Öppet 6 dagar 
i veckan!

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

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

i samarbete
med

2013STUDENTEN!

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla dagar 7-23

Vi hjälper er med firandet av 
student och skolavslutning! 
Festmat från 59:50/portion. 
Glöm inte att göra din beställning tre 
dagar innan festen. Minst 8 personer.

Årets Vikingatida Marknad 
lockade över 2000 besökare.

Ale Torg 10, 
Nödinge. 
0303-229433

VÅRNYHETER!
20% på hela 
sortimentet
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Ord pris 945:-
NU: 627:-
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www.mecaalvangen.se
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Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00

Högtryckstvätt
Kärcher K4 Premium Home 
Med integrerad slangvinda

www.axums.se

Jobben först på första maj

En värsting 
att älska

Mikael Sällström, klubbordförande på Volvo, var på hugget. 
I sitt första majtal gav han självaste statsministern chan-
sen till karriärbyte. "Han säger ju att man ska kunna byta 
även efter 50. Det ska vi se till att han får skäl att göra 
efter valet nästa år".   Läs sid 10



Första maj 2013. Mitt 
sjuttonde majtåg som 
passiv åskådare. Jag 

stod och försökte minnas 
tillbaka vilka som har talat, 
var de har talat och om vad. 
Det är tveklöst en stark 
tradition, en av få vi verkar 
värna om och just därför 
tror jag också att minnesbil-
derna etsar sig fast lite extra. 
Utan att gräva i arkivet vet 
jag att vi har haft tunga S-
politiker på plats vid ett an-
tal tillfällen. Bäst minns jag 
den tidigare statsministern, 
Ingvar Karlssons besök, i 
början av 2000-talet. Det 
var en manifestation mot 
rasism och jag förstod då att 
första maj inte bara är en ar-
betarrörelsens dag, utan ett 
tillfälle att ta ställning och 
uttrycka åsikter. Jag vet att 
jag tyckte det var konstigt 
att inte fl er tog avstånd från 
rasismen denna dag, men 
insåg också nackdelen med 
att ha givit en dag en egen 
partifärg. Det har säkert 
hindrat en del från att ha 
medverkat vid första maj 
även om de har sympatiserat 
med de teman som före-
kommit genom åren. Istället 
borde kanske första maj vara 
en allmän åsiktsutbytardag? 
Kanske är det till och med 
så Moderaterna i Ale har 
tänkt när de de senaste åren 
har diskuterat jobbpolitik 
med aleborna på Ale Torg, 
just på självaste första maj. 
Anstötande tycker en del, 
men vid närmare eftertanke 

är det kanske bra om alla 
politiska partier fokuserar 
på ”jobben” åtminstone en 
dag om året. Ska Modera-
terna dessutom efterleva 
sin PR-kupp som ”Sveriges 
nya arbetarparti” är det väl 
snarare ett måste att synas 
på arbetarrörelsens dag?

De flesta majdemonsta-
tionerna har ägt rum i och 
runt Ale gymnasium, därför 
är det inte konstigt att man 
minns gästspelen i Älvängen 
2001, 2011 och Surte 2007 
lite extra. Miljöombytena 
tror jag är viktiga och borde 
ske oftare med tanke på 
hur splittrat Ale är. För att 
bevara intresset runt första 
maj borde Socialdemokra-
terna mer regelbundet gästa 
övriga orter med sitt majtåg. 
Ale Torg som skådeplats i 
år med familjen i centrum 
var bra, men lockade ingen 
ny publik. Uppslutningen 
hade varit densamma om 
arrangemanget ägt rum på 
Albotorget i Skepplanda. 
Skillnaden hade blivit den 
att jag om tio år skulle ha 
kommit ihåg det bättre, då 
platsen för demonstrationen 
varit unik.

Det tyngsta majtalet 
hölls 1999 av dåvarande 
LO-ordföranden i Ale, 
Tyrone Hansson, som 
krävde Tudorledningens 
avgång efter beslutet att 
stänga fabriken i Nol. 
Samma chefer som 
tog beslutet att 
göra 300 arbetslösa 

hade missat jätteordern från 
Volvo personvagnar. Åskan 
syns inte, men den hörs, 
heter det. På första maj 1999 
var den personifierad av 
Tyrone Hansson som både 
syntes och hördes. Jag minns 
det som igår.

Festivalborg arrangerades 
på valborgsmässoafton för 
sjunde gången. Det är ett 
stort drogfritt event med 
ungdomar i fokus både före, 
under och efter. Det är en 
satsning som kräver stora 
personella resurser och 
självklart även ekonomi. 
På plussidan finns att risk-
helgen inte längre präglas 
av skadegörelse och ung-
domsfylla, utan är numera 
en kväll som många ser fram 
mot och som lika många 
får ett bra minne från. Som 
politiker måste det också 
kännas bra mycket bättre att 
avsätta medel till en positiv 
verksamhet än till reparatio-
ner och sanering av krossat 
glas.

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Första maj och en del minnen

Verksamheten 
är miljödiplomerad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Annonsmottagning 
Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 
Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 
Lödöse och Nygård varje vecka, 15 600 
ex. Storupplaga i hela  Lilla Edet kommun, 

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

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

Tryck 
Bold Printing Borås 2009.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

© Upphovsrätt 

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

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

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

PRO ALE NORRA

Kvartalsmöte
I Medborgarhuset, Ledet
onsdagen 15 maj kl 15.00

PROgram
Sedvanliga mötesförhandlingar

StuffaStig och ÄlvaPlus underhåller

Kaffe med tillbehör

Lotteri

Varmt välkomna!

PRO Ale Norra

Kilanda 
Marknad
Kristi Himmelfärds  Dag

Torsdag 9 maj kl 11-15
Toppenprogram hela dagen

Glöm inte

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

Surte 2013-05-14
Christer Hellström
Ordförande

Kyrkofullmäktige
i Nödinge församling kallas till 

extra sammanträde
tisdagen den 21 maj kl 19.00 

i Surte församlingshem.

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.

VETERANCROSSTRÄFF
För 6é gången. 11 maj 2013
Älvängen crossbana kl 19.00

Skepplanda kyrkliga samfällighet

SAMFÄLLDA FULLMÄKTIGE
sammanträder

Torsdag 16 maj
Klockan 19.00

Plats Skepplanda församlingshem

Leif Andersson

Lödöse och Skepplanda-Hålanda
församlingar

SURTE
BANDYKLUBB

Kallelse till ordinarie 

ÅRSMÖTE
Lördag 1 juni kl 16 

Paradisgården, Bohus

Mer info på
www.surtebandy.se

Alla medlemmar hälsas
välkomna!

Styrelsen
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De krav Sveriges 
kommuner och 
landsting ställer 

vid upphandling av mat ska 
motsvara kraven för svensk 
livsmedelsproduktion. Det 
handlar om ganska självklara 
saker: mjölk ska komma från 
kor som har fått vara ute 

och beta på sommaren, kött 
från grisar som inte har fått 
svansen avklippt och ägg 
från hönor som har tillgång 
till sandbad och sittpinne. 
För Centerpartiet är det 
självklart att dessa regler ska 
gälla. Genom att ta makten 
över maten i offentlig sektor 

går det också 
att skapa 
bättre förut-
sättningar för 
lokalproduce-

rad mat och för bättre mat-
kvalitet i skola och omsorg. 
Centerpartiet i Lilla Edet 
vill att all mat som serveras i 
skolor och äldreomsorg ska 
kraven för svensk livsmed-
elsproduktion följas. Det 
är något som redan i dag är 
möjligt i lagen om offentlig 
upphandling.

Centerpartiet i Lilla Edet
Carina Andersson

Kretsordförande
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LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 15 maj 2013 har Lilla 
Edets kommunfullmäktige sammanträde 
i Stora Salongen, Kulturhuset Eden/ 
Folkets hus kl. 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a.  
följande ärenden:

• Information om patientnämnden
• Information om energifrågor
• Antagande av ny renhållningsordning

Bert Åkesson Maria Olegård
ordförande sekreterare

Sammanträdet är offentligt och  
dagordning och handlingar finns att läsa 
på kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 8 maj 
2013.

HÅLANDA. För första 
gången i sitt liv var 
Jannike Åhlgren på 
plats i Hålanda.

Anledningen var ett 
företagsbesök på Barn-
kullens förskola.

– Väldigt trevligt och 
givande, jag kommer 
gärna tillbaka igen, 
förklarade närings-
livschefen när hon tog 
farväl av barnen och 
personalgruppen.

Barnkullens förskola är inte 
som vilken förskola som 
helst. Sedan 2007 drivs verk-
samheten som ett föräldra-
kooperativ och som en eko-
nomisk förening.

– Vi är Hålandas största 

privata arbetsgivare med sju 
personer anställda, förkla-
rar förskolechef Pernilla 
Olsson.

Mot den bakgrunden hade 
Pernilla bjudit in Ale kom-
muns nya näringslivschef, 
Jannike Åhlgren, till en för-
utsättningslös diskussion. 
Jannike tackade omedelbart 
ja till inbjudan och förra 
fredagen var hon på plats 
i Hålanda för allra första 
gången.

– Det är jätteviktigt att vi 
har ett fungerande närings-
liv i alla våra orter. Med sju 
anställda är dessutom Barn-
kullen rent storleksmässigt 
inget litet företag sett ur 
ett Aleperspektiv, de allra 
flesta verksamheter har 1-5 
anställda, säger Jannike Åhl-
gren.

– Jag gör i snitt 3-5 före-
tagsträffar i veckan och 
hoppas kunna fortsätta med 
det. Oftast åker jag ut och 
besöker företagen, men 
ibland händer det att repre-
sentanter kommer till mitt 
kontor. Jag vill lyssna av 
behoven och ta reda på vad 
vi gemensamt kan utveckla i 
Ale kommun.

Syftet med fredagens 
möte var inte att lyfta fram 
konkreta önskemål från 

Barnkullens förskola eller 
för den sakens skull uttrycka 
något missnöje i dialogen 
med Ale kommun.

– Nej, det fanns inga 
sådana skäl. Vi tyckte det 
kunde vara roligt att få ett 
ansikte på kommunens nya 
näringslivschef. Nu har vi 
fått träffa Jannike och upp-
rättat en kontakt, som känns 
jättebra.

Jannike Åhlgren var av 
samma uppfattning.

– Jag har fått en bild över 
den verksamhet som bedrivs 
här. Det är med rätta som 
de känner en stolthet över 
Barnkullens förskola. Dyker 
det upp frågor där jag kan 
hjälpa till så gör jag självklart 
det. Det ligger i mitt uppdrag 
som näringslivschef att stötta 
kommunens företag.

Pernilla Olsson berättade 
vidare om ett antal lediga 
platser som kommer att dyka 
upp på Barnkullens förskola 
till hösten.

– Av den anledningen är 
det viktigt att vi marknadsför 
vår verksamhet på olika sätt 
och tillsammans hjälper till 
att sätta Barnkullens förskola 
på kartan.

Det är märkligt att nästan 
identiska insändare från 
vänsterkartellen kommer två 
veckor i rad. Visserligen har 
de slagit huvudet på spiken 
att vi är vana att bli omhän-
dertagna från födseln. Valfri-
het för medborgaren är en 
styggelse som de gamla inte 
kan hantera tycker ni tydli-
gen. Sista insändaren står ej 
pensionärsorganisationerna 
med i texten. De kanske 
tycker att de gamla kan välja 
själva. Jag kan förstå att det 
finns svårigheter hos vissa 
att hantera sin vardag både 
mentalt och fysiskt. Men att 
inte få välja det för att man 
inte är van och kommunen 
vet bäst det anser jag som 
kränkande. 

Snart pensionär

– Näringslivschefen på besök i Hålanda
Förskola som företag

I HÅLANDA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ett annorlunda företagsbesök blev det för Jannike Åhlgren när hon besökte Barnkullens 
förskola i Hålanda.

Pernilla Olsson, förskolechef.

Rätten att välja 
även för äldre

Kloka beslut = bra mat

Protokollet är justerat

Protokollet från regionfullmäktiges sammanträde 16 april 
2013 är justerat. Anslag om justeringen har tillkännagivits på 
regionens anslagstavla den 3 maj.

Protokollet finns på Regionens Hus, Residenset, Torget i Vänersborg 
men kan också läsas på: www.vgregion.se/rfhandlingar

GARNVINDANS
VÄGFÖRENING HÅLLER

Tisdag 28 maj, kl. 19.00
i Skepplanda Bygdegård

Årsmötesförhandlingar med 
bl.a. förslag till stadgeändring 

med kommentarer och motioner. 
Debiteringslängd är framlagd

samt fastställa dag för debitering till 
den 31 juli 2013.

Handlingar finns på Skepplanda 
bíbliotek samt på hemsidan:  
www.vagforeningen.se

ÅRSMÖTE

Välkomna!
Styrelsen

Det är märkligt att 
följa i kommunpoli-
tiken i Ale hur S och 

MP går i Vänsterpartiets 
ledband. Det blir allt mer 
tydligt att en röst på S eller 
MP i kommande kommu-
nalval i Ale kommer att vara 
en röst på V. 

Den fråga som V-MP-S 
driver allra hårdast är mot-
ståndet mot att äldre ska 
få bestämma själva om hur 
de ska ha det . Motståndet 
mot LOV, lagen om val-
frihetssystem, har blivit en 
symbolfråga och V verkar nu 
ha fått med sig S och MP på 
sin linje att försöka sabotera 
genomförandet av lagligt 

fattade beslut. Vänsterop-
positionen har varit med och 
tagit fram kravlistan på dem 
som ska utföra hemtjänst i 
Ale kommun, men vill nu 
ändå inte godkänna företag 
som våra 
kom-
petenta 
tjänstemän 
bedö-
mer som 
seriösa och 
lämpliga. 

De 
personer i Ale som får beslut 
om hemtjänst erbjuds att 
välja utförare och får veta 
vilka utförare som finns att 
välja mellan. Alla utförare 

uppfyller samma kvalitets-
kriterier och observera att då 
talar jag om både den kom-
munala hemtjänsten och de 
privata företag som är god-
kända i vår kommun. Den 

som even-
tuellt 
inte vill 
välja till-
delas en 
utförare 
som den 
personen 
behåller 

så länge han eller hon inte 
begär att få byta utförare, 
något som alltid är möjligt. 
Vilken utförare som tilldelas 
den person som avstår från 

att välja beror på en turord-
ning som är utformad så 
att alla godkända utförare 
turas om att ta emot dessa 
personer. LOV bygger på att 
alla utförare behandlas lika 
av kommunen och så är det 
i Ale kommun. Till skillnad 
från V och tydligen även 
S och MP så anser vi fem 
partier i kommunledningen 
att det är bra med företag 
och att allt inte ska skötas av 
staten och kommunerna.

Det som upprör mig 
mest i V-MP-S-insändaren 
är påståendet att de gamla 
i Ale är vana vid att inte få 
välja och därför är det bäst 
att kommunen fortsätta 

att sköta om allt för dem. 
Vilken häpnadsväckande 
nedlåtande inställning mot 
våra äldre. Alla är värda att 
få göra sina egna val oavsett 
ålder!

Boel Holgersson (C)
ordförande omsorgs- och arbets-

marknadsnämnden

Svar på insändare "Vad händer om du inte kan eller vill välja hemtjänstgivare?"

Kommunen garanterar hemtjänstens kvalitet

>> Vilken häpnadsväckande 
nedåtlåtande inställning mot 
våra äldre. Alla är värda att 
få göra sina egna val oavsett 
ålder! <<



De krav Sveriges 
kommuner och 
landsting ställer 

vid upphandling av mat ska 
motsvara kraven för svensk 
livsmedelsproduktion. Det 
handlar om ganska självklara 
saker: mjölk ska komma från 
kor som har fått vara ute 

och beta på sommaren, kött 
från grisar som inte har fått 
svansen avklippt och ägg 
från hönor som har tillgång 
till sandbad och sittpinne. 
För Centerpartiet är det 
självklart att dessa regler ska 
gälla. Genom att ta makten 
över maten i offentlig sektor 

går det också 
att skapa 
bättre förut-
sättningar för 
lokalproduce-

rad mat och för bättre mat-
kvalitet i skola och omsorg. 
Centerpartiet i Lilla Edet 
vill att all mat som serveras i 
skolor och äldreomsorg ska 
kraven för svensk livsmed-
elsproduktion följas. Det 
är något som redan i dag är 
möjligt i lagen om offentlig 
upphandling.

Centerpartiet i Lilla Edet
Carina Andersson

Kretsordförande
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LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 15 maj 2013 har Lilla 
Edets kommunfullmäktige sammanträde 
i Stora Salongen, Kulturhuset Eden/ 
Folkets hus kl. 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a.  
följande ärenden:

• Information om patientnämnden
• Information om energifrågor
• Antagande av ny renhållningsordning

Bert Åkesson Maria Olegård
ordförande sekreterare

Sammanträdet är offentligt och  
dagordning och handlingar finns att läsa 
på kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 8 maj 
2013.

HÅLANDA. För första 
gången i sitt liv var 
Jannike Åhlgren på 
plats i Hålanda.

Anledningen var ett 
företagsbesök på Barn-
kullens förskola.

– Väldigt trevligt och 
givande, jag kommer 
gärna tillbaka igen, 
förklarade närings-
livschefen när hon tog 
farväl av barnen och 
personalgruppen.

Barnkullens förskola är inte 
som vilken förskola som 
helst. Sedan 2007 drivs verk-
samheten som ett föräldra-
kooperativ och som en eko-
nomisk förening.

– Vi är Hålandas största 

privata arbetsgivare med sju 
personer anställda, förkla-
rar förskolechef Pernilla 
Olsson.

Mot den bakgrunden hade 
Pernilla bjudit in Ale kom-
muns nya näringslivschef, 
Jannike Åhlgren, till en för-
utsättningslös diskussion. 
Jannike tackade omedelbart 
ja till inbjudan och förra 
fredagen var hon på plats 
i Hålanda för allra första 
gången.

– Det är jätteviktigt att vi 
har ett fungerande närings-
liv i alla våra orter. Med sju 
anställda är dessutom Barn-
kullen rent storleksmässigt 
inget litet företag sett ur 
ett Aleperspektiv, de allra 
flesta verksamheter har 1-5 
anställda, säger Jannike Åhl-
gren.

– Jag gör i snitt 3-5 före-
tagsträffar i veckan och 
hoppas kunna fortsätta med 
det. Oftast åker jag ut och 
besöker företagen, men 
ibland händer det att repre-
sentanter kommer till mitt 
kontor. Jag vill lyssna av 
behoven och ta reda på vad 
vi gemensamt kan utveckla i 
Ale kommun.

Syftet med fredagens 
möte var inte att lyfta fram 
konkreta önskemål från 

Barnkullens förskola eller 
för den sakens skull uttrycka 
något missnöje i dialogen 
med Ale kommun.

– Nej, det fanns inga 
sådana skäl. Vi tyckte det 
kunde vara roligt att få ett 
ansikte på kommunens nya 
näringslivschef. Nu har vi 
fått träffa Jannike och upp-
rättat en kontakt, som känns 
jättebra.

Jannike Åhlgren var av 
samma uppfattning.

– Jag har fått en bild över 
den verksamhet som bedrivs 
här. Det är med rätta som 
de känner en stolthet över 
Barnkullens förskola. Dyker 
det upp frågor där jag kan 
hjälpa till så gör jag självklart 
det. Det ligger i mitt uppdrag 
som näringslivschef att stötta 
kommunens företag.

Pernilla Olsson berättade 
vidare om ett antal lediga 
platser som kommer att dyka 
upp på Barnkullens förskola 
till hösten.

– Av den anledningen är 
det viktigt att vi marknadsför 
vår verksamhet på olika sätt 
och tillsammans hjälper till 
att sätta Barnkullens förskola 
på kartan.

Det är märkligt att nästan 
identiska insändare från 
vänsterkartellen kommer två 
veckor i rad. Visserligen har 
de slagit huvudet på spiken 
att vi är vana att bli omhän-
dertagna från födseln. Valfri-
het för medborgaren är en 
styggelse som de gamla inte 
kan hantera tycker ni tydli-
gen. Sista insändaren står ej 
pensionärsorganisationerna 
med i texten. De kanske 
tycker att de gamla kan välja 
själva. Jag kan förstå att det 
finns svårigheter hos vissa 
att hantera sin vardag både 
mentalt och fysiskt. Men att 
inte få välja det för att man 
inte är van och kommunen 
vet bäst det anser jag som 
kränkande. 

Snart pensionär

– Näringslivschefen på besök i Hålanda
Förskola som företag

I HÅLANDA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ett annorlunda företagsbesök blev det för Jannike Åhlgren när hon besökte Barnkullens 
förskola i Hålanda.

Pernilla Olsson, förskolechef.

Rätten att välja 
även för äldre

Kloka beslut = bra mat

Protokollet är justerat

Protokollet från regionfullmäktiges sammanträde 16 april 
2013 är justerat. Anslag om justeringen har tillkännagivits på 
regionens anslagstavla den 3 maj.

Protokollet finns på Regionens Hus, Residenset, Torget i Vänersborg 
men kan också läsas på: www.vgregion.se/rfhandlingar

GARNVINDANS
VÄGFÖRENING HÅLLER

Tisdag 28 maj, kl. 19.00
i Skepplanda Bygdegård

Årsmötesförhandlingar med 
bl.a. förslag till stadgeändring 

med kommentarer och motioner. 
Debiteringslängd är framlagd

samt fastställa dag för debitering till 
den 31 juli 2013.

Handlingar finns på Skepplanda 
bíbliotek samt på hemsidan:  
www.vagforeningen.se

ÅRSMÖTE

Välkomna!
Styrelsen

Det är märkligt att 
följa i kommunpoli-
tiken i Ale hur S och 

MP går i Vänsterpartiets 
ledband. Det blir allt mer 
tydligt att en röst på S eller 
MP i kommande kommu-
nalval i Ale kommer att vara 
en röst på V. 

Den fråga som V-MP-S 
driver allra hårdast är mot-
ståndet mot att äldre ska 
få bestämma själva om hur 
de ska ha det . Motståndet 
mot LOV, lagen om val-
frihetssystem, har blivit en 
symbolfråga och V verkar nu 
ha fått med sig S och MP på 
sin linje att försöka sabotera 
genomförandet av lagligt 

fattade beslut. Vänsterop-
positionen har varit med och 
tagit fram kravlistan på dem 
som ska utföra hemtjänst i 
Ale kommun, men vill nu 
ändå inte godkänna företag 
som våra 
kom-
petenta 
tjänstemän 
bedö-
mer som 
seriösa och 
lämpliga. 

De 
personer i Ale som får beslut 
om hemtjänst erbjuds att 
välja utförare och får veta 
vilka utförare som finns att 
välja mellan. Alla utförare 

uppfyller samma kvalitets-
kriterier och observera att då 
talar jag om både den kom-
munala hemtjänsten och de 
privata företag som är god-
kända i vår kommun. Den 

som even-
tuellt 
inte vill 
välja till-
delas en 
utförare 
som den 
personen 
behåller 

så länge han eller hon inte 
begär att få byta utförare, 
något som alltid är möjligt. 
Vilken utförare som tilldelas 
den person som avstår från 

att välja beror på en turord-
ning som är utformad så 
att alla godkända utförare 
turas om att ta emot dessa 
personer. LOV bygger på att 
alla utförare behandlas lika 
av kommunen och så är det 
i Ale kommun. Till skillnad 
från V och tydligen även 
S och MP så anser vi fem 
partier i kommunledningen 
att det är bra med företag 
och att allt inte ska skötas av 
staten och kommunerna.

Det som upprör mig 
mest i V-MP-S-insändaren 
är påståendet att de gamla 
i Ale är vana vid att inte få 
välja och därför är det bäst 
att kommunen fortsätta 

att sköta om allt för dem. 
Vilken häpnadsväckande 
nedlåtande inställning mot 
våra äldre. Alla är värda att 
få göra sina egna val oavsett 
ålder!

Boel Holgersson (C)
ordförande omsorgs- och arbets-

marknadsnämnden

Svar på insändare "Vad händer om du inte kan eller vill välja hemtjänstgivare?"

Kommunen garanterar hemtjänstens kvalitet

>> Vilken häpnadsväckande 
nedåtlåtande inställning mot 
våra äldre. Alla är värda att 
få göra sina egna val oavsett 
ålder! <<
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ALE/LILLA EDET. Den 
14 maj släpps ”Historiens 
skuggor” – en serie på 13 
korta skugganimerade 
filmer som tar dig 2000 år 
längs Göta älv i din mobil, 
på webb och i utställning. 
Kortfilmerna är en perfekt 
ingång för den som är 
nyfiken på människor och 
händelser i västsvensk his-
toria och vill ta del av det i 
en lustfylld form.

Du kan också ladda 
hem mobilappen On Spot 
Story från Appstore eller 
Android Market – sök 
sedan på 2000 år längs 
Göta älv eller Historiens 
skuggor. På över dussinet 
kulturhistoriska platser 
längs med Göta älv - från 
Vänersborg, via bland 
annat Trollhättan, Lödöse, 
Ale, Kungälv och slutligen 
Göteborg finns korta och 
intresseväckande filmer 
som berättar mer om plat-
sens historia.

Målsättningen är att på 
olika språk, med konstnär-
lig höjd och intressant lust-
fyllt innehåll, locka unga, 
äldre och turister att lära 
mer om vår västsvenska 
historia. Historiens skug-
gor är en historisk virtuell 
plattform med geoposi-
tionerade filmer, audio-
guider, augmented reality, 
arkivbilder, utplacerade 
QR-koder i landskapet och 
på byggnader, tips, hand-
ledning med mera.

Projektet är ett sam-
arbete mellan Västarvet, 
Studio Jox, Mirahfilm/pro-
jekt GROW med partners/
medlemmar från Akademi 
Valand, Lindholmens Sci-
ence Park & Gothenburg 
Filmstudios.

Projektet har stöd från 
Kulturrådet, Västra Göta-
landsregionens kultur-
nämnd, Kultur i Väst och 
North Sea Screen Partner.

❐❐❐

NÖDINGE. Ale kommun 
har fått 688 000 kro-
nor till Skapande skola.

– Det är galet mycket 
pengar, säger kulturse-
kreterare Lisa Haeger.

Nu håller höstens 
program på att fast-
ställas.
Ales skolor har av Kulturrå-
det tilldelats 688 000 kronor 
till skapande verksamheter, 
från förskoleklass upp till 
årskurs nio. Den nyheten 
avslöjade lokaltidningen 
för några veckor sedan. Nu 
håller kultursekreterare Lisa 
Haeger på, att tillsammans 
med kollegorna i arbetsgrup-
pen, planera in aktiviteterna 
för respektive årskurs.

– I arbetsgruppen ingår 
lärarrepresentanter från de 
olika skolorna. Det är arbets-
gruppen som har beslutat 
om de teman som Skapande 
skola ska omfatta, förklarar 
Lisa Haeger.

Innehållet i Skapande 
skola utgår från läroplanen 
LGR 11. Historia, naturve-
tenskap, samhällskunskap, 

svenska och att främja lika-
behandling är övergripande 
rubriker i projektet.

– Skapande skola innebär 
en extra kulturupplevelse per 
år. Det utgör ett komplement 
till det övriga kulturutbu-
det vilket är väldigt positivt, 
säger Anette Gustafsson, 
lärare på Himlaskolan.

JONAS ANDERSSON

Programmet för Skapande skola fastställs

Tantpresidenterna kommer 
att presentera en föreställ-
ning för eleverna i årskurs 
5-6. Ett av höstens kulturin-
slag i Skapande skola.

Lisa Haeger, kultursekreterare, och Anette Gustafsson, lärare 
på Himlaskolan, ingår i arbetsgruppen för Skapande skola.

Västsvensk historia
i lustfylld form

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

BARNTEATER - KRIFS KRAFS HOHO PLASK
>> Söndag 12 maj kl 11
En barnteater om det som både kan 
vara läskigt och ensamt, men också 
spännande och magiskt. Om den 
ljudvärld som öppnas upp när lampan 
släcks och den fantasi som vaknar 
när man egentligen borde sova… 
TV-studion, Ale gymnasium, Nödinge. 
Entré 50 kr. Passar 3-6 år. Medarr: Teaterföreningen i Ale, ABF.

BÄBISMYS - VAD SKA BÄBISEN ÄTA?
>> Fredag 17 maj kl 10.30
Kommundietisten visar barnmat du lätt kan laga 
hemma och ger andra tips och inspiration. Ale 
bibliotek, Nödinge. Föranmälan 0303-330 216.

KONTAKTA KULTURVERKET:
Titta på hemsidan för aktuell information: www.
ale.se under uppleva och göra.  Evenemang kan 
utgå, ändras eller tillkomma. Biljetter säljs på Ale 
bibliotek, Nödinge tre veckor före föreställning tfn 
0303-330 216.
Vid frågor välkommen att ringa Kulturverket tfn 0303-330 658,  
0303-330 209

GRÄV MED ARKEOLOG
>> Lördag 25 maj kl 13-15
Nyfiken på hur en arkeolog jobbar? Prova på att gräva tillsammans 
med Andreas Antelid. För alla åldrar. Samling vid Älvängens bibliotek. 
Entré 50 kr/person. Förköp Ale bibliotek, Nödinge 0303-330 216. 
Samarr: Studieförbundet Vuxenskolan.

UTSTÄLLNING – DET ANDRA ANSIKTET
Till och med 15 maj
Repslagarmuseet, Älvängen. Utställningen följer museets öppettider i 
övrigt. Samarr: Västarvet.

PÅ GÅNG I ALE

Ansökan om förhandsbesked på fastighet Rapenskår 1:32 har 
inkommit till byggnadsnämnden Ale kommun.

De som anser sig berörda bereds tillfälle att lämna in synpunkter 
till Ale kommun. Synpunkter ska vara inlämnade skriftligt senast 
2013-05-31 till Sektor samhällsbyggnad, Plan- och Bygg, 449 80 
Alafors. Handlingarna finns tillgängliga på Sektor samhällsbygg-
nad, kommunhuset Alafors.

Skepplanda
Start vid simhallen
Måndagar 19.00 Hålanda sim och trim

KUNGÖRELSE Ändrade öppettider 
på Ale bibliotek,  

Nödinge: 

Onsdag 8 maj, 
8.30 – 15.00.

Stängt lördagar 
maj – augusti.

Hålanda - Start vid Hålanda Bygdegård måndag kl 19.00. 
Hålanda IF

Ryd - Start vid Ryds missionshus måndagar jämna veckor 
kl 09.30. Ryds IF

Älvängen - Start vid Apoteket, Älvängen torsdagar kl 
10.00. PRO Ale norra. Start vid Smyrnakyrkan måndagar  
kl 10.00. Alebygdens RPG-förening

Alafors - Start vid Kiosken, Alafors Måndagar  
kl 10.00. Alafors IF. Start vid Furustugan Måndagar  
kl 9.00 Onsdagar kl 9.00. Ale 90 IK 

Nödinge - Start vid Dammekärr Måndagar kl 10.00. SPE 
Alebygden. Start vid Apoteket, tisdagar kl 10.00. Finska 
föreningen 

Bohus - Samling Bohus servicehus Tisdagar kl 13.30. PRO 
Surte Bohus 

Fredagsvandringar - Samling vid Järntorget, Älvängen.
McDonalds, Nödinge. Södra p-platsen, Bohus Samling på 
samtliga platser 9.20. Ta gärna med fika SPF Alebygden

Promenera Mera 
Kom med på föreningsledda promenader i vackra Ale!

Maj
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ÄLVÄNGEN. Samhällsbyggnadsnämn-
dens beslut att stängsla in delar av 
Carlmarks tidigare industriområde i 
Älvängen har nu utförts.

Beslutet har dessutom vunnit gehör 
hos Länsstyrelsen som avslog fastig-
hetsägarens överklagan.

– Det är en delseger att vi har stop-
pat tillträdet till området, säger nämn-
dens ordförande Jan A Pressfeldt (AD).

Ale kommun har genom ett antal tuffa beslut 
i Samhällsbyggnadsnämnden ökat trycket på 
fastighetsägarna på området, i första hand 
det engelska bolaget Hawk Properties, som 
företräds av en Göteborgsadvokat. Ett antal 
mordbränder, uppgifter om kriminella upp-
görelser, tillhåll för ungdomar och en allmän 
oröra samt att flera av de stora byggnaderna 
mer eller mindre faller för vinden ledde till 
att nämnden beslöt att stängsla in området. 
På sikt är målet att de fallfärdiga byggna-
derna ska rivas.

– Vi har bett fastighetsägaren att riva de 
farliga lokalerna, men det är överklagat till 
Länsstyrelsen. Jag tror nog att vi ska vinna 
förståelse för vår begäran, hittills har Läns-
styrelsen varit helt på vår linje, säger Jan A 
Pressfeldt.

Det mest troliga är emellertid att advoka-
ten fortsätter att överklaga, vilket kan med-
föra att det tar år innan byggnaderna rivs.

– Förutsatt att vi inte hittar en annan form 
av uppgörelse. Vi för självklart en diskussion 
med fastighetsägarna. Nu har vi dessutom 
fått rapporten om markföroreningarna. 
Det finns gifter som är allt annat än bra och 
rasrisken är också uppenbar för hela områ-
det. Det gör att en marksanering måste äga 
rum- Det kan vi formellt sett ålägga fastig-
hetsägarna, men visst hade det varit bättre 
att försöka hitta en helhetslösning för hela 
området, avslutar Jan A Pressfeldt.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

NÖDINGE. I torsdags 
lottades de kommunala 
sommarjobben ut.

Av sammanlagt 460 
sökande drog Omsorgs- 
och arbetsmarknads-
nämndens ordförande 
Boel Holgersson (C) de 
lyckosamma 250 som 
erbjuds arbete under 
tre veckor i sommar.

Hur går det till när de kom-
munala sommarjobben lottas 
ut? 

Det är en fråga som 
Arbetsmarknadsenhetens 
verksamhetschef Andreas 
Witt fått många gånger 
genom åren. 

Därför var Alekuriren på 
plats när nämndordförande 
Boel Holgersson (C) i tors-
dags drog de 250 namnen ur 
urnan.  

Sommarjobben, som 
erbjuds till kommunens 16 
och 17-åringar, kan vara 
inom många olika verksam-
heter. Många platser finns 

exempelvis inom äldreom-
sorg och vaktmästeri. I ansö-
kan har man fått önska dels 
yrkesområde och dels på 
vilken ort man helst skulle 
vilja arbeta.

– Sommarjobbet är en 
bra erfarenhet, särskilt i Ale 
där den långa praoperio-
den tagits bort. Det blir den 
första riktiga kontakten med 
arbetslivet och man får känna 
på att arbeta inom ett visst 
område, säger Boel.

Det gäller att ha tur i två 
omgångar. Först ska man bli 
en av de 250 som får som-
marjobb och bland dem sker 
sedan ytterligare en lottning 
där chansen att få sina första-
handsval ökar desto tidigare 
man blir dragen.

Slumpen avgör
På de noga hopvikta lap-
parna som blandats i en urna 
står de sökandes namn och 
personnummer. Först drogs 
220 namn som sedan blanda-
des med 30 som är priorite-

rade. Särskilda behov ligger 
till grund för en prioriterad 
plats, som tillämpas i fall där 
behovet av ett sommarjobb 
bedöms vara extra stort. 

Även 15 reservplatser lot-
tades ut.

Namnlistan finns nu på 
kommunens hemsida och i 
slutet av maj kommer ung-
domarna att få reda på vilken 
arbetsplats de erbjuds att 
jobba på.

De ungdomar som fått 
sommarjobb kommer att 
arbeta fem timmar om 
dagen under sammanlagt tre 
veckor, antingen från vecka 
25 till 27 eller från 31 till 33. 

JOHANNA ROOS

– Namnlistan fi nns nu på 
kommunens hemsida

Sommarjobb lottades ut

I torsdags lottades de 250 kommunala sommarjobben ut till ungdomar mellan 16 och 17 år. 
Jämfört med i fjol var det 30 fl er sökande i år. Boel Holgersson (C), ordförande i Omsorgs- 
och arbetsmarknadsnämnden fi ck hjälp av Camilla Alverby, Lillie Östlund, Andreas Witt och 
Sara Mellbin från Arbetsmarknadsenheten att sortera de utlottade namnen. 

Det är slumpen som avgör.

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

KF-GRUPPEN
Måndag 13/5 kl. 18.30

i Folkets hus i Nol

Alla medlemmar
hälsas välkomna!

Välkommen!

MEDLEMSMÖTE
Torsdag 16/5 kl. 18.30

i Folkets hus i Nol
På dagordningen:

-
ringsprinciper för kommande 

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

Viktoria Swedish ICT söker testpiloter 

www.viktoria.se/sunset

Vill du vara med och göra 
vardagspendlandet smartare?

STÄNGT i väntan 
på rivning!

Fina 
 pris er

Mån–fre 11.00–13.30

Instängslat i väntan på nästa steg som mycket väl kan bli en rivning av de fallfärdiga fastig-
heterna på Carlmarks tidigare industriområde.
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ÄLVÄNGEN. Elena 
Fridfeldt (C) vill skapa 
ett bollplank för och om 
skolan med engagerade 
föräldrar.

– Det fi nns många 
åsikter om skolan, men 
vi saknar ett forum där 
vi kan diskutera vår 
viktigaste verksam-
het. Det vill jag ändra 
på, säger Utbildnings-
nämndens ordförande.

Elena Fridfeldt har varit 
ordförande i 1,5 år och säger 
sig vara förvånad över hur 
förvånansvärt få samtal det 
kommer om skolan.

– Med tanke på det 
intresse som föräldrar har 
för skolan borde min tele-
fon gå varm, men tyvärr gör 
den inte det. Jag tror inte 
det beror på att man inte har 
åsikter, tyvärr så är väl upp-
fattningen att det inte hjälper 
att tycka till. Jag skulle vilja 
att vi bildar ett övergipande 
skolråd i Ale, där vi pratar 
om de stora frågorna, inte 
om enskilda skolor. Det ska 
vara om till exempel betygs-
system, nya läroplaner, avgif-
ter i skolan,  närvarokontroll 

och liknande, säger Elena 
Fridfeldt.

Förslaget är helt i sin 
linda, men hon har testat det 
på ett antal föräldrar, politi-
ker och tjänstemän.

– Jag tror inte jag är helt 
snett ute, men samtidigt vill 
jag inte komma med ett fär-
digt koncept. Jag vill gärna 
diskutera upplägget. Varför 
skulle vi inte kunna ha ett 
skolråd när vi har närings-
livsråd, handikappråd, råd 
för funktionshindrade, häl-
soråd med mera?

Idag finns det skolråd på 
ett antal platser i Ale och 
dessa ska inte påverkas.

– Nej, föräldraengage-
manget behövs på varje 
enskild skola, men ett över-
gripande råd för de gemen-
samma frågorna skulle ge 

oss möjlighet att både infor-
mera och ta in synpunkter 
om ärenden som är på gång 
i Utbildningsnämnden, säger 
Elena Fridfeldt.

Den 21 maj planerar hon 
att genomföra ett första 
introduktionsmöte med ett 
antal föräldrar. Elena hoppas 
att fler vill ansluta till grup-
pen intresserade.

– Mitt namn och telefon-
nummer är lätt att hitta. Det 
är bara att slå mig en signal. 
Vi vill gärna ha föräldrar 
från samtliga kommundelar 
och det är ju bra om vi får en 
spridning på barnens ålders-
struktur.
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Gör som nästan hälften  
av alla villaägare i Ale.

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

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

lansforsakringar.se/alvsborgr.se/alvsborg

Söker engagerade föräldrar

NÖDINGE. Det pågår 
just nu en omfl yttning 
av kommunens enheter.

Syftet är att samla 
kommunledningen i 
medborgarhuset på Ale 
Torg.

Samtidigt blir effek-
ten att verksamheter 
med liknande inriktning 
nu får husera i samma 
lokal på Norra Klöver-
stigen. 

Två ombyggda lägenheter 
har blivit kontor för Arbets-
marknadsenheten, drog-
förebyggare, brotts- och 
säkerhetshandläggare och 
folkhälsoplanerare. Genom 
att dela lokal hoppas man på 
ett närmare och smidigare 
samarbete. 

Det huvudsakliga syftet 
med omflyttningen är att 
kunna samla kommunled-
ningen på ett bättre sätt på 
medborgarkontoret på Ale 
Torg. I första hand handlar 
det om sektorschefer och 
deras stab, samt verksam-
hetscheferna inom sekto-
rerna ATO – arbete, trygg-
het och omsorg och UKF – 
utbildning, kultur och fritid.

Förändringen innebär 
också att utrymme frigörs 
från Alafors när personal 
flyttas till Nödinge.

Nära IFO
På Norra Klöverstigen med 
ingång mot Mellangår-
dens förskola hälsar Anette 
Olsson, enhetschef för 
Daglig verksamhet välkom-

men i dörren.
Till skillnad från det stora 

kontoret på Ale Torg bidrar 
lägenhetslokalen till en mer 
gemytlig miljö med, fönster 
i markplan, ett ordentligt 
kök och en trevlig arbetssal 
anpassad för gruppaktivite-
ter. 

– Det är dessutom nära 
till IFO (individ- och famil-
jeomsorgen) vilket är posi-
tivt. Jag tror att det här 
kommer att bli riktigt bra 
när vi väl kommit i ordning, 
säger Andreas Witt. 

Själv kommer han att sitta 
på medborgarkontoret och 
kommer därför att få anled-
ning till en och annan pro-
menad. 

Anette Olsson, enhetschef för Daglig verksamhet och Andreas Witt, verksamhetschef för 
Arbetsmarknadsenheten hälsar välkommen till de nya lokalerna på Norra Klöverstigen.

p
TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Kommunledningen samlas under samma tak

Omfl yttning pågår!

BRF säteriet

Elena Fridfeldt (C), Utbildningsnämndens ordförande vill 
skapa ett bollplank med engagerade föräldrar.

Vill skapa 
ett bollplank 
om skolan

Gäller t o m 12 maj 2013, med reservation för slutförsäljning

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

Vårlök, köp 3 betala för 2

 Stor ampel 

169:-

VÅRFEST!

Bacopa och 
liten surfina 

39:-

från

från 

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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– det nya namnet på den offentliga primärvården

Kroppen fungerar inte alltid som man vill. Då är det bra att ha någon  
i närheten som vet allt om rörelseförmåga, muskler och rehabilitering.  
Vi finns på hundratals platser runt om i Västra Götaland och du hittar  
din mottagning på narhalsan.se

KILANDA. Under en 
volontärresa till Kenya 
föddes idén om att 
hjälpa en grupp kvinnor 
genom att sälja deras 
egentillverkade smyck-
en av bioaffi scher och 
modemagasin.

På torsdag kom-
mer Klockar Maria 
Johansson, grundare 
till re:wake design, att 
sälja de afrikanska 
hantverken på Kilanda 
marknad.

Hon hade alltid drömt om att 
åka till Afrika och volontärar-
beta och i oktober 2010 hade 
hon bestämt sig. Klockar 
Maria Johansson, som är 
född och uppvuxen i Ölanda, 
sa upp sig från investment-
banken i Stockholm där hon 
jobbade med personalfrågor 
och gav sig av mot Kenya. 

Hon hamnade i slum-
området Kibera i Kenyas 
huvudstad Nairobi där 
befolkningen lever på under 
en dollar om dagen. 

Hennes uppdrag var att 
utbilda invånarna i entrepre-
nörskap och hon noterade 
då att det bara var män som 
sökte till programmet.

– Kvinnorna är i hemmet 
och tar hand om barnen, 
så jag började fundera på 

om det fanns något som de 
kunde göra hemifrån och då 
föddes idén om smyckestill-
verkning. Jag kom i kontakt 
med en kvinna som lärde mig 
hur man tillverkade pärlor av 
bioaffischer och modemaga-
sin, som jag sedan lärde nio 
kvinnor i Kibera, berättar 
Maria som grundade re:wake 
design i början av 2012.

Inspirerar andra
Smyckena säljs både på 
re:wake’s hemsida och i buti-
ken Lipgloss fashion i Stock-
holm. En del av pengarna går 
tillbaka till kvinnorna, som 
inte bara får mer pengar till 
familjen utan även en chans 
att spara undan för att kunna 
starta ett eget företag eller 
investera i något befintligt. 

– Jag tror mycket på hjälp 
till självhjälp för att männ-
iskor ska kunna ta sig ur fat-
tigdom på egen hand. Det 
är viktigt att inte se dessa 
kvinnor som offer, utan som 
starka personer som kan 
inspirera andra. 

Klockar Maria Johans-
son jobbar 80 procent som 
HR-chef på ett it-företag i 
Stockholm och resterande 
tid arbetar hon med re:wake 
design. 

På Kristi Himmelfärd 
återvänder hon till hemtrak-

terna och Kilanda marknad 
där hon kommer att sälja de 
afrikanska hantverken vid ett 
bord inne i kvarnen. 

– Afrikanska hantverk från re:wake design på Kilanda marknad 

Smycken direkt från hjärtat

Klockar Maria Johansson, 
grundare av re:wake design, 
är uppvuxen i Ölanda, men 
numera bosatt i Stockholm.

En grupp på nio kvinnor i slumområdet Kibera i Kenyas huvudstad Nairobi tillverkar smyck-
ena och pengarna från försäljningen går direkt tillbaka till dem. 

FAKTA
Namn: Klockar Maria Johansson
Ålder: 31
Gör: HR-chef på ett it-företag
Bor: Stockholm
Uppvuxen: Ölanda
Fritidsintressen: Träning, dans, 
smyckestillverkning, resa
Aktuell: Säljer afrikanska smycken 
från sitt företag re:wake design på 
Kilanda marknad

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Det prestigefyllda diplomet 
har blivit en vandringspo-
kal som ska gå från företag 
till företag med en vecka på 
varje ställe. Förutom att äran 
delas mellan de som förtjä-
nar den får Jannike Åhlgren 
tillfälle att besöka företagen. 

Dessutom får den företa-
gare som har diplomet själv 
bestämma vem som ska få det 
nästa gång. På så sätt hoppas 
näringslivschefen på att få 
träffa även de som inte alltid 
syns och hörs mest.

Det var på näringslivskväl-

len förra onsdagen som hon 
räckte över diplomet till en 
förvånad Katarina Sundbäck, 
som fick tillfälle att presen-
tera sitt coachingföretag 
Frontways, som hon startade 
2011. 

I vintras gick hon samman 
med Lennart Johansson, som 
driver ett liknande företag, 
Lennart Johansson Consul-
ting.   

Det visade sig vara ett 
klokt beslut och Katarina 
menar att styrkan ligger i att 
de kompletterar varandra på 
ett bra sätt.

– Katarina Sundbäck och Lennart Johansson först ut

Diplomet blir vandringspokal

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Jag har lång erfarenhet 
från den kommunala verk-
samheten, medan Lennarts 
bakgrund är inom näringsli-
vet. Om jag fokuserar mer på 
grupper, arbetspar och indi-
vider så inriktar han sig på att 
coacha chefer och företagsle-
dare, även om vi i mångt och 
mycket gör samma sak. Inom 
coaching måste man ha ett 
nätverk och man blir startare 
av att jobba tillsammans, sär-
skilt i en liten kommun som 
Ale.

Lyfta tjänsteföretag
Tidigare har Lennart, som 
drivit sitt företag sedan 2009, 

främst haft klienter i Göte-
borg. När Kommunstyrel-
sens ordförande Mikael 
Berglund (M) ville veta hur 
företagsklimatet kunde för-
bättras i Ale tog han istället 
chansen att berätta vad han 
kunde bidra med.

– Det hände ingenting på 
ganska lång tid, men nu har 
vi kommit igång och det är 
mycket tack vare att Jannike 
Åhlgren verkar förstå vad det 
är vi vill. 

Näringslivschefen hade 
en tanke när hon valde de 
två coacherna att som första 
företagare motta diplomet. 

– Fokus hamnar ofta på 

industriföretagen och därför 
tyckte jag att det vore kul 
att lyfta fram deras tjänste-
företag. Det är spännande 
hur de nätverkar och jag tror 
mycket på den här typen av 
företagande, säger Jannike 
Åhlgren. 

Katarina och Lennart har 
bestämt att nästa företagare 
att få besök av näringslivs-
chefen och motta diplomet 
är Kristina Strömberg, som 
erbjuder personlig träning 
genom sitt företag Artyflex.

Diplom på vandring. Näringslivschefen Jannika Åhlgren (t.h) har bestämt att diplomet 
från Svenskt Näringsliv ska vandra mellan företagen, vilket ger henne en chans att be-
söka dem. Först ut var Lennart Johansson och Katarina Sundbäck som samverkar genom 
sina respektive coachingföretag. 

ALE. Diplomet som Ale kommun erhöll från 
Svenskt Näringsliv för Årets klättrare i Västra 
Götaland ska inte stå och samla damm på kom-
munhuset. 

Det bestämde näringslivschefen Jannike Åhl-
gren på näringslivskvällen förra onsdagen och 
räckte över det till coacherna Katarina Sundbäck 
och Lennart Johansson.
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– det nya namnet på den offentliga primärvården

Kroppen fungerar inte alltid som man vill. Då är det bra att ha någon  
i närheten som vet allt om rörelseförmåga, muskler och rehabilitering.  
Vi finns på hundratals platser runt om i Västra Götaland och du hittar  
din mottagning på narhalsan.se

KILANDA. Under en 
volontärresa till Kenya 
föddes idén om att 
hjälpa en grupp kvinnor 
genom att sälja deras 
egentillverkade smyck-
en av bioaffi scher och 
modemagasin.

På torsdag kom-
mer Klockar Maria 
Johansson, grundare 
till re:wake design, att 
sälja de afrikanska 
hantverken på Kilanda 
marknad.

Hon hade alltid drömt om att 
åka till Afrika och volontärar-
beta och i oktober 2010 hade 
hon bestämt sig. Klockar 
Maria Johansson, som är 
född och uppvuxen i Ölanda, 
sa upp sig från investment-
banken i Stockholm där hon 
jobbade med personalfrågor 
och gav sig av mot Kenya. 

Hon hamnade i slum-
området Kibera i Kenyas 
huvudstad Nairobi där 
befolkningen lever på under 
en dollar om dagen. 

Hennes uppdrag var att 
utbilda invånarna i entrepre-
nörskap och hon noterade 
då att det bara var män som 
sökte till programmet.

– Kvinnorna är i hemmet 
och tar hand om barnen, 
så jag började fundera på 

om det fanns något som de 
kunde göra hemifrån och då 
föddes idén om smyckestill-
verkning. Jag kom i kontakt 
med en kvinna som lärde mig 
hur man tillverkade pärlor av 
bioaffischer och modemaga-
sin, som jag sedan lärde nio 
kvinnor i Kibera, berättar 
Maria som grundade re:wake 
design i början av 2012.

Inspirerar andra
Smyckena säljs både på 
re:wake’s hemsida och i buti-
ken Lipgloss fashion i Stock-
holm. En del av pengarna går 
tillbaka till kvinnorna, som 
inte bara får mer pengar till 
familjen utan även en chans 
att spara undan för att kunna 
starta ett eget företag eller 
investera i något befintligt. 

– Jag tror mycket på hjälp 
till självhjälp för att männ-
iskor ska kunna ta sig ur fat-
tigdom på egen hand. Det 
är viktigt att inte se dessa 
kvinnor som offer, utan som 
starka personer som kan 
inspirera andra. 

Klockar Maria Johans-
son jobbar 80 procent som 
HR-chef på ett it-företag i 
Stockholm och resterande 
tid arbetar hon med re:wake 
design. 

På Kristi Himmelfärd 
återvänder hon till hemtrak-

terna och Kilanda marknad 
där hon kommer att sälja de 
afrikanska hantverken vid ett 
bord inne i kvarnen. 

– Afrikanska hantverk från re:wake design på Kilanda marknad 

Smycken direkt från hjärtat

Klockar Maria Johansson, 
grundare av re:wake design, 
är uppvuxen i Ölanda, men 
numera bosatt i Stockholm.

En grupp på nio kvinnor i slumområdet Kibera i Kenyas huvudstad Nairobi tillverkar smyck-
ena och pengarna från försäljningen går direkt tillbaka till dem. 

FAKTA
Namn: Klockar Maria Johansson
Ålder: 31
Gör: HR-chef på ett it-företag
Bor: Stockholm
Uppvuxen: Ölanda
Fritidsintressen: Träning, dans, 
smyckestillverkning, resa
Aktuell: Säljer afrikanska smycken 
från sitt företag re:wake design på 
Kilanda marknad

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Det prestigefyllda diplomet 
har blivit en vandringspo-
kal som ska gå från företag 
till företag med en vecka på 
varje ställe. Förutom att äran 
delas mellan de som förtjä-
nar den får Jannike Åhlgren 
tillfälle att besöka företagen. 

Dessutom får den företa-
gare som har diplomet själv 
bestämma vem som ska få det 
nästa gång. På så sätt hoppas 
näringslivschefen på att få 
träffa även de som inte alltid 
syns och hörs mest.

Det var på näringslivskväl-

len förra onsdagen som hon 
räckte över diplomet till en 
förvånad Katarina Sundbäck, 
som fick tillfälle att presen-
tera sitt coachingföretag 
Frontways, som hon startade 
2011. 

I vintras gick hon samman 
med Lennart Johansson, som 
driver ett liknande företag, 
Lennart Johansson Consul-
ting.   

Det visade sig vara ett 
klokt beslut och Katarina 
menar att styrkan ligger i att 
de kompletterar varandra på 
ett bra sätt.

– Katarina Sundbäck och Lennart Johansson först ut

Diplomet blir vandringspokal

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Jag har lång erfarenhet 
från den kommunala verk-
samheten, medan Lennarts 
bakgrund är inom näringsli-
vet. Om jag fokuserar mer på 
grupper, arbetspar och indi-
vider så inriktar han sig på att 
coacha chefer och företagsle-
dare, även om vi i mångt och 
mycket gör samma sak. Inom 
coaching måste man ha ett 
nätverk och man blir startare 
av att jobba tillsammans, sär-
skilt i en liten kommun som 
Ale.

Lyfta tjänsteföretag
Tidigare har Lennart, som 
drivit sitt företag sedan 2009, 

främst haft klienter i Göte-
borg. När Kommunstyrel-
sens ordförande Mikael 
Berglund (M) ville veta hur 
företagsklimatet kunde för-
bättras i Ale tog han istället 
chansen att berätta vad han 
kunde bidra med.

– Det hände ingenting på 
ganska lång tid, men nu har 
vi kommit igång och det är 
mycket tack vare att Jannike 
Åhlgren verkar förstå vad det 
är vi vill. 

Näringslivschefen hade 
en tanke när hon valde de 
två coacherna att som första 
företagare motta diplomet. 

– Fokus hamnar ofta på 

industriföretagen och därför 
tyckte jag att det vore kul 
att lyfta fram deras tjänste-
företag. Det är spännande 
hur de nätverkar och jag tror 
mycket på den här typen av 
företagande, säger Jannike 
Åhlgren. 

Katarina och Lennart har 
bestämt att nästa företagare 
att få besök av näringslivs-
chefen och motta diplomet 
är Kristina Strömberg, som 
erbjuder personlig träning 
genom sitt företag Artyflex.

Diplom på vandring. Näringslivschefen Jannika Åhlgren (t.h) har bestämt att diplomet 
från Svenskt Näringsliv ska vandra mellan företagen, vilket ger henne en chans att be-
söka dem. Först ut var Lennart Johansson och Katarina Sundbäck som samverkar genom 
sina respektive coachingföretag. 

ALE. Diplomet som Ale kommun erhöll från 
Svenskt Näringsliv för Årets klättrare i Västra 
Götaland ska inte stå och samla damm på kom-
munhuset. 

Det bestämde näringslivschefen Jannike Åhl-
gren på näringslivskvällen förra onsdagen och 
räckte över det till coacherna Katarina Sundbäck 
och Lennart Johansson.

Välkomna 
på visning 
av manicken 
som sänker 
dina rese-
kostnader.

Kom till Ale Torg på lördag mellan kl. 12–15. Vi bjuder på kaffe, svarar på frågor 
– och visar upp en av våra fina bussar. Dessutom får du chansen att ansöka 
om ett gratis tvåveckors provåkarkort. Vi ses.
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Måndag 29 april

Dieselstöld
Stöld av diesel ur två lastbilar 
tillhörande Surte Åkeri.

Villainbrott i Bohushöjd. 
Diverse gods tillgrips.

En person kontrolleras i 
Bohus, misstänkt för narkotika-
brott, innehav samt eget bruk.

Skadegörelse i form av 
glaskross rapporteras från Aro-
seniusskolan samt Älvängens 
Kulturhus.

Tisdag 30 april

Inbrott
Inbrott hos Rex Entreprenad 
i Surte. Diverse maskiner 
tillgrips.

Onsdag 1 maj

Olaga vapeninnehav
En person grips i Alafors, miss-
tänkt för olaga vapeninnehav. 
Vid en personkontroll visar 
det sig att mannen bär på en 
elpistol.

En bensinsmitning anmäls 
från Statoil i Älvängen.

En boende på Bohus service-
hus blir bestulen på sitt silver-
skrin. Någon tar sig olovligen in 
i målsägandes bostad.

Fredag 3 maj

Misshandel
Två personer råkar i luven på 
varandra i Nödinge. Målsä-
gande blir slagen i huvudet 
med ett aluminiumrör. Ambu-
lans tillkallas.

Söndag 5 maj

Fiskare utan kort
Två personer som saknar fiske-
kort ertappas vid Abborresjön i 
Kilanda. Polis anländer.

Antalet anmälda brott under 
perioden 29/4 – 6/5: 49. Av 
dessa är fem bilinbrott och ett 
biltillgrepp.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

Jobben och familjen i fokus
Talare på 1 maj. Paula Örn (S), kommunalråd i tillfällig opposition, Mikael Sällström, klubbordförande på Volvo och SSU Ales ordförande Kristina Raad.

"Hellre lön från ett riktigt jobb än bidrag från meningslös sysselsättning"
NÖDINGE. Moderaterna 
fortsätter att engagera 
sig i arbetarrörelsens 
högtidsdag 1 maj.

På Ale Torg mötte de 
aleborna och tog chan-
sen att prata riktiga 
jobb.

– Och då avser vi inte 
fas 3. Det är en särskild 
insats, säger Kommun-
styrelsens ordförande 
Mikael Berglund (M).

Moderaternas uppmaning 
att komma till Ale Torg och 
prata riktiga jobb fick Social-
demokraterna att se rött. De 

tryckte upp en egen affisch 
med frågan; "Är fas 3 ett rik-
tigt moderat jobb?"

– Fas 3 är en åtgärd för de 
personer som är längst från 
den riktiga arbetsmarknaden. 
Socialdemokraterna hade 
liknande åtgärder under sin 
tid vid makten. Det är inget 
nytt, men jag kan hålla med 
om att dessa insatser inte 
fått önskad effekt, varken nu 
eller då. Det här måste par-
tiet utvärdera och jag hoppas 
att vi kan hitta ett bättre och 
mer effektfullt verktyg för 
att hjälpa denna målgrupp, 
säger Mikael Berglund och 

tillägger:
– S har väl inte kommit 

med något revolutionerande 
nytt de heller. Att vi ska 
återgå till ett samhälle där 
vissa tvingas leva på bidrag 
istället för lön är jag inte 
intresserad av att diskutera. 
Jag tror att majoriteten i Sve-
rige anser att det är bättre 
att leva på lön från ett riktigt 
arbete än på bidrag från en 
meningslös sysselsättning.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Skrattade åt Socialdemokraternas tilltag. Vid Moderaternas 
tältplats på Ale Torg stod en fråga från S. Kommunalråd Mi-
kael Berglund (M) tog det med ro och fi ck skäl att prata jobb.

– Fredrik Reinfeldt ska erbjudas karriärbyte nästa år...
NÖDINGE. Alliansens 
utspel om att göra det 
möjligt för fl er att byta 
karriär även efter 50 
blev knorren på Mikael 
Sällströms majtal.

–Vi ska ge Fredrik 
Reinfeldt chansen att 
byta jobb efter valet 
nästa år!

Jobb och framtids-
tro ramade in 1 maj i 
Ale som annars gick i 
familjens tecken med 
clowner och hoppbor-
gar.

Socialdemokraterna testade 
ett nytt grepp och gjorde 1 
maj till en familjedag på Ale 
Torg. Inledningen var dock 
sig lik, ett majtåg med några 
skarpa plakat. Årets huvud-

talare, Mikael Sällström, 
klubbordförande på Volvo, 
gjorde debut i talarstolen.

– Det är dags att säga 
ifrån. Idag är 8% arbetslösa, 
de saknar jobb och därmed 
framtidstro. Regeringen för-
svarar katastrofen med att 
"vi är i alla fall inte sämst i 
EU". Denna handlingsför-
lamning präglar hela alli-
ansen och när regeringen 
Reinfeldt säger att de räknar 
med högre arbetslöshet även 
nästa år kontrar vi med att 
"Sverige ska bli bäst i EU". 
Vi ska ha lägst arbetslöshet. 
Det är en ambition vi tänker 
skapa en politik för, sa Säll-
ström bestämt.

Han retade sig också på 
alliansens påstående om att 
Socialdemokraterna politik 
bara skapar bidragsjobb.

– A-kassan som de nästan 
har avvecklat är ingen livs-
lång försörjning, det är en 
omställningsförsäkring i 
väntan på nästa jobb. Kam-
rater, det är en stor skillnad 
på att jobba fackligt idag mot 
under regeringen Persson. 
När finanskrisen slog till 
2008-2009 fanns inga verk-
tyg att använda när varslen 
lades. Inga länsarbetsnämn-
der, inga utbildningspaket, 
knappt ens en motpart att 
prata med, menade Säll-
ström.

Fler majtal
Med stor sannolikhet blir det 
fler majtal av Volvos klub-
bordförande. Talet på Ale 
Torg drog ner applåder. 

Mer erfaren, trots sin unga 
ålder, var nästa frontperson. 
Kristina Raad är ordförande 
i SSU Ale och trots sina blott 
19 år var det redan tredje 
majtalet.

– Jag är så oerhört glad 
över att få chansen att göra 
min röst hörd. När jag skulle 
skriva mitt tal funderade jag 
över varför jag gick med i 
Socialdemokraterna och 
kom fram till att det var alla 
orättvisor som till sist fick 
mig att börja engagera mig. 
Vi har fått igång SSU i Ale 
och det är jag stolt över. Vi 
värvar nya frihetskämpar 

varje vecka, berättade Kris-
tina Raad som också beto-
nade att 90 dagars garantin 
som Socialdemokraterna vill 
erbjuda alla arbetslösa ung-
domar kommer ursprungli-
gen från SSU.

Paula Örn, presenterade 
sig som vanligt som social-
demokratiskt kommunalråd 
i tillfällig opposition, och 
fokuserade sitt tal på jäm-
ställdhet, skenande ung-
domsarbetslöshet och en 
passiv moderatallians.

Jämställdhet
– Att kvinnor i Sverige idag 
tjänar 85% av männens 
löner, under en livstid 3,5 
miljon kronor mindre än en 
man, gör att vi förstår att vårt 
samhälle inte på långa vägar 
är så jämställt som det borde. 
Det är dock dessa orättvisor 
som ger mig bränsle att fort-
sätta kampen. Ett sätt är att 
erbjuda rätten till heltidsar-
bete i Ale kommun. Tyvärr 
har det arbetet helt kommit 
av sig under moderatallian-
sens ledning. Vi ser hur tim-
anställningarna ökar i kom-
munen istället för att minska, 
sa Paula Örn.

Ungdomsarbetslösheten i 
Ale är på drygt 15%, en otro-
ligt hög siffra, ansåg opposi-
tionsrådet.

– Vad som är ännu mer 

otroligt är att moderatal-
liansen i Ale röstade nej till 
vårt förslag om att satsa 1,5 
miljoner kronor av tillgäng-
liga medel på att försöka 
öka möjligheterna för våra 
ungdomar att få ett jobb. 
Dessutom säger moderatal-
liansen nej till att satsa på 
sommarjobb. Vi socialdemo-
krater har redan visat att det 
går. När vi styrde fick nästan 
500 aleungdomar en vettig 
sysselsättning och avtalsen-
lig lön under sommaren. Nu 
har denna insats halverats av 
alliansen.

Traditionsenligt demonstrationståg genom Nödinge.

Familjen i allmänhet och 
barnen i synnerhet stod 
i fokus när 1 maj blev en 
familjedag.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Antalet anmälda brott under 
perioden 29/4 – 6/5: 49. Av 
dessa är fem bilinbrott och ett 
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sig i arbetarrörelsens 
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På Ale Torg mötte de 
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sen att prata riktiga 
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– Och då avser vi inte 
fas 3. Det är en särskild 
insats, säger Kommun-
styrelsens ordförande 
Mikael Berglund (M).

Moderaternas uppmaning 
att komma till Ale Torg och 
prata riktiga jobb fick Social-
demokraterna att se rött. De 

tryckte upp en egen affisch 
med frågan; "Är fas 3 ett rik-
tigt moderat jobb?"

– Fas 3 är en åtgärd för de 
personer som är längst från 
den riktiga arbetsmarknaden. 
Socialdemokraterna hade 
liknande åtgärder under sin 
tid vid makten. Det är inget 
nytt, men jag kan hålla med 
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fått önskad effekt, varken nu 
eller då. Det här måste par-
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mer effektfullt verktyg för 
att hjälpa denna målgrupp, 
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kael Berglund (M) tog det med ro och fi ck skäl att prata jobb.
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karriär även efter 50 
blev knorren på Mikael 
Sällströms majtal.

–Vi ska ge Fredrik 
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byta jobb efter valet 
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skarpa plakat. Årets huvud-
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"Sverige ska bli bäst i EU". 
Vi ska ha lägst arbetslöshet. 
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ström bestämt.

Han retade sig också på 
alliansens påstående om att 
Socialdemokraterna politik 
bara skapar bidragsjobb.

– A-kassan som de nästan 
har avvecklat är ingen livs-
lång försörjning, det är en 
omställningsförsäkring i 
väntan på nästa jobb. Kam-
rater, det är en stor skillnad 
på att jobba fackligt idag mot 
under regeringen Persson. 
När finanskrisen slog till 
2008-2009 fanns inga verk-
tyg att använda när varslen 
lades. Inga länsarbetsnämn-
der, inga utbildningspaket, 
knappt ens en motpart att 
prata med, menade Säll-
ström.

Fler majtal
Med stor sannolikhet blir det 
fler majtal av Volvos klub-
bordförande. Talet på Ale 
Torg drog ner applåder. 

Mer erfaren, trots sin unga 
ålder, var nästa frontperson. 
Kristina Raad är ordförande 
i SSU Ale och trots sina blott 
19 år var det redan tredje 
majtalet.

– Jag är så oerhört glad 
över att få chansen att göra 
min röst hörd. När jag skulle 
skriva mitt tal funderade jag 
över varför jag gick med i 
Socialdemokraterna och 
kom fram till att det var alla 
orättvisor som till sist fick 
mig att börja engagera mig. 
Vi har fått igång SSU i Ale 
och det är jag stolt över. Vi 
värvar nya frihetskämpar 

varje vecka, berättade Kris-
tina Raad som också beto-
nade att 90 dagars garantin 
som Socialdemokraterna vill 
erbjuda alla arbetslösa ung-
domar kommer ursprungli-
gen från SSU.

Paula Örn, presenterade 
sig som vanligt som social-
demokratiskt kommunalråd 
i tillfällig opposition, och 
fokuserade sitt tal på jäm-
ställdhet, skenande ung-
domsarbetslöshet och en 
passiv moderatallians.

Jämställdhet
– Att kvinnor i Sverige idag 
tjänar 85% av männens 
löner, under en livstid 3,5 
miljon kronor mindre än en 
man, gör att vi förstår att vårt 
samhälle inte på långa vägar 
är så jämställt som det borde. 
Det är dock dessa orättvisor 
som ger mig bränsle att fort-
sätta kampen. Ett sätt är att 
erbjuda rätten till heltidsar-
bete i Ale kommun. Tyvärr 
har det arbetet helt kommit 
av sig under moderatallian-
sens ledning. Vi ser hur tim-
anställningarna ökar i kom-
munen istället för att minska, 
sa Paula Örn.

Ungdomsarbetslösheten i 
Ale är på drygt 15%, en otro-
ligt hög siffra, ansåg opposi-
tionsrådet.

– Vad som är ännu mer 

otroligt är att moderatal-
liansen i Ale röstade nej till 
vårt förslag om att satsa 1,5 
miljoner kronor av tillgäng-
liga medel på att försöka 
öka möjligheterna för våra 
ungdomar att få ett jobb. 
Dessutom säger moderatal-
liansen nej till att satsa på 
sommarjobb. Vi socialdemo-
krater har redan visat att det 
går. När vi styrde fick nästan 
500 aleungdomar en vettig 
sysselsättning och avtalsen-
lig lön under sommaren. Nu 
har denna insats halverats av 
alliansen.

Traditionsenligt demonstrationståg genom Nödinge.

Familjen i allmänhet och 
barnen i synnerhet stod 
i fokus när 1 maj blev en 
familjedag.

TEXT

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

Högt och fritt läge! 

Pris 2.795.000:- som utgångspris. Visas 14/5. 
Adress Utsiktsliden 8.
Henrik Kjellberg 0727-316 360.

Bohus

Älvä
ngen

Trivsam villa med hörntomt!

Pris 2.390.000:- som utgångspris. Ring för visning. 
Adress Nytorpsvägen 13.
Henrik Kjellberg 0727-316 360.

Se gärna våra 
samtliga 56 

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

Det ska va’ landet
I det röda huset med vita knutar i Kilandaskogen har hon sin plats på jorden.

Som ordförande i Kilanda byalag är Marie Olssons engagemang för bygden stort. 
Nu stundar den årliga marknaden, dit familjens linderödssvin ska få följa med.

Vad är ett byalag?
– Jag vet inte riktigt (skratt), 
men Kilanda byalag starta-
des någon gång på 80-talet 
då det fanns planer på att 
anlägga en soptipp ute vid 
vägen. Man ville få folk ute 
på landet att engagera sig 
och gå samman. Det är väl 
tanken med ett byalag, att 
samla folk och ta tillvara 
på det vi tycker är viktigt. 
Vi har styrelsemöte några 
gånger om året.

Kan du ge exempel på 
någon fråga som ni 
driver?
– Engagemanget för att 
bevara Kilanda skola, som 
kommunen ville sälja, har 
varit stort. Vi vill påvisa de 
möjligheter som finns med 
den och att det är en viktig 
plats för flera olika verksam-
heter. 

Ni byggde väl en bastu 
också…

– Ja, precis. Byalaget i sam-
arbete med vuxenskolan 
timrade en bastu vid Kilan-
daån. Vi höll på i många år 
och folk skrattade gott åt 
oss, men till slut blev den 
klar och den är till för alla 
kilandabor. 

På torsdag har det blivit 
dags för Kilanda mark-
nad. Vad betyder traditio-
nen för bygden?

– Det är väl förankrat och 
har varit bortåt 2000 beta-
lande besökare, som är det 
mesta vi kan ta emot. Kon-
ceptet är mysigt och passar 
alla från småbarn till gamla 
människor. 

Kan vi se fram emot 
några nyheter i år?
– Syftet är att behålla mark-
naden som den alltid har 
varit samt att erbjuda lite 
nya hantverkare och matkre-
atörer. Nytt för i år är däre-
mot getter och grisar. Det är 

våra linderödssvin som ska 
få vara med.

Har du alltid tyckt om 
landsbygden?
– Jag är från Mölndal från 
början och har alltid tänkt 
att jag ska bo på landet. Vi 
bodde i Majorna innan vi 
flyttade till Kilanda och min 
man Sven hade då som krav 
att han skulle kunna kissa 
från furstutrappen utan att 
det störde någon. Jag älskar 
lugnet och tystnaden här 
ute på landet och därför 
är vi väldigt oroliga för att 
det ska bli en bergtäkt på 
andra sidan mossen. Den 
största skräcken är sedan om 
motorbanan hamnar där, det 
vill vi verkligen inte!

VECKANS 

PROFIL

Namn: Marie Olsson
Ålder: 51
Bor: Kilanda
Gör: Arbetsanpassare på Ale 
kommun
Familj: Maken Sven Nielsen, El-
vira, Oliver, Julia och Gillis samt 
barnbarnen Lilja, Otilia och 
Saga. Hunden Walter och katten 
Nils tillhör också familjen.
Fritidsintressen: Gamla hus 
och gamla möbler, människor
Äter helst: Vegetariskt
Drömresa: Att bara ge mig iväg, 
varsomhelst, men att besöka 
klostren i spanska Alhambra är 
nog en drömresa.
Aktuell: Sedan 8 år tillbaka 
ordförande i Kilanda byalag som 
är en av huvudarrangörerna till 
Kilanda marknad på Kristi Him-
melsfärd.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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Hållbart boende nära city
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Kan det bli bättre?
Vad sägs om ett energisnålt,  

hållbart och modernt boende.

Tvårumslägenhet 53m2

4198:- tot. boendekostnad
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NÖDINGE. – Det här är 
ju bättre än Skansen!

Hiphop-duon Medina 
imponerades av Fes-
tivalborgs energiska 
publik.

800 ungdomar såg 
till att Valborgsmäs-
soaftonen blev något 
extra i Ale gymnasium.

Festivalborg 2013 blev en 
rejäl fullträff. Det var i efter-
hand svårt att säga vad som 
egentligen var huvudnumret. 
Allt var lika bra, från band till 
dj:s!

Nathali Altamirano och 
David Alkhoury hade ett 
digert program att presen-
tera. De lokala rockbanden 
Reborn Redemption, Cave-
man Meets Fire, Backlights 
och Sir Cane & The Coun-
cil fick värma den drygt 800 
stora publiken. Strax efter 
klockan tio gjorde den kända 
hiphop-duon Medina bestå-
ende av Sami Rekik och Ali 
Jammali entré. Det blev en 
halvtimme långt och kärt 
möte med fans som definitivt 
var med på noterna. Dess-
värre hann de inte skriva 
några autografer, då nästa 
spelning bara var en timme 
bort och bilen gick nästan 
omgående till Uddevalla.

Medina har spelat ihop 
i tio år, hälften så länge har 
Norlie & KKV underhållit 
den svenska hiphop-publi-
ken. Duon är från Hud-
dinge i Stockholm och fick 
ett stort genombrott förra 
året, då de toppade lis-
torna med hitsen Tröjan du 
hatar och Där jag hänger min 
hatt. På Festivalborg behövde 
Sonny Fahlberg (Norlie) 
och Kim Vadenhag (KKV) 
inte ta i när det var dags för 
dessa låtar – refrängerna satt 
taktfast och klockrent hos 
publiken som mer än gärna 
hjälpte till.

Under kvällen gästa-
des Festivalborg av kom-
munstyrelsens ordförande, 
Mikael Berglund (M), som 
tillsammans med fjolårets 
ungdomsstipendiat, Felicia 
Eidenby, belönade tre goda 

föredömen. Sandra Pos-
wiatowska, dansledare på 
Mötesplats Ungdom, fick 
tillsammans med basketle-
darna Johannes Lundberg 
och Erica Tjärnlund mot-

taga 5000 kronor vardera för 
sina föredömliga insatser.

Det var känslosamt tyckte 
Sandra.

– När jag fick beskedet 
i telefon började jag gråta. 

Det känns väldigt bra att få 
den här uppmärksamheten 
och belöningen, säger hon 
till lokaltidningen.

Erica Tjärnlund och 
Johannes Lundberg spelar 

båda basket och är dessutom 
kusiner. Det tycker sporten 
har gett dem mycket vill 
gärna ge tillbaka till sin klubb 
Ale Basket. I tre år har de lett 
pojkar 99.

– Det är kul att lära andra 
och vi får mycket uppskatt-
ning, säger Erica och Johan-
nes.

Ingen av stipendiaterna 
hade något bestämt mål för 
pengarna, utan de kommer 

att sparas till ett bättre ända-
mål. Ett svar värdigt kloka 
stipendiater.

Det rapporterades för 
övrigt om ett lugnt valborgs-
firande i Ale och de 800 som 
var i Ale gymnasium var 
garanterat mer än nöjda.

Festivalborg var med på noterna

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Norlie & KKV. Den populära hiphop-duon med Sonny Fahlberg och Kim Vadenhag gjorde ingen besviken.

Goda föredömen. Årets ungdomsstipendiater i Ale presente-
rades på scenen. Sandra Poswiatowska, Erica Tjärnlund och 
Johannes Lundberg fi ck 5000 kronor vardera.

Medina, hiphop med nära lokal förankring. Ali Jammali (th) är från Angered och gruppen 
gjorde succé på Festivalborg.

Årets konferencierer på Festivalborg var 
David Alkhoury och Nathali Altamirano.

Flera lokala rockmusiker uppträdde.

Arrangeras av:

LÖRDAG 25 MAJ 
KL 11.45
START: ALE TORG

VINN EN BAUGETT 
UTANFÖR ICA

BOLLKASTNING

KORVGRILLNING OCH 
CHOKLADHJUL

ALE LIONS STÅR FÖRFOLKTANDVÅRDEN 

VINSTDRAGNING 

 
INFORMERAR OM 
TANDHÄLSA

 
PÅ NUMMERLAPPARNA

PASSA PÅ ATT PRATA MED 
LÄRLINGSGYMNASIET

”SMARTASTE VÄGEN TILL JOBB”

ANMÄLAN!
Föranmälan vuxen 100 kr

Föranmälan barn 50 kr

Glöm inte ange namn och adress på 
deltagarna ni anmäler.

Ale Torgs Knattelopp

3–10 år, start kl 11

Loppet är 5,4 km
Gemensam uppvärmning kl 11.30. 

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

LE LION

Föra
För

av:

ARNA

Gemensam uppvärmning kl 10:45

Chokladmedalj till alla barn!

varloppet.se

– För alla människor i alla åldrar, gammal som ung

2013

Första pris dam och herrÅrskort på Sportlife
Värde: 4800kr
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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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

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.

Flytta med Länsförsäkringar

Nödinge, Ale Torg 14, 0303-33 16 40

lansfast.se/ale

ADRESS RAPENSKÅR 475 BOAREA CA 40 M² / 3 ROK
ACCEPTERAT PRIS 425 000 KR VISAS MÅ 13/5
17.00-18.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42

FRITIDSHUS - SKEPPLANDA
Nästan längst in på vägen, i en skogsglänta finner ni detta
trevliga lilla fritidshus om ca 40 kvm. Här finns allt du
behöver för att koppla av!

ALE/KUNGÄLV. När Ale 
gymnasiums första-
årselever till hösten 
tvingas byta skola vill 
drygt hälften gå på 
Mimers hus i Kungälv.

Av niondeklassarna 
är det dock Göteborg 
som lockar mest.

När Ale gymnasium avveck-
las kommer de elever som 
går första året att tvingas 

byta till en annan skola, 
medan tvåorna får gå kvar 
och ta studenten nästa vår. 

Anledningen till att 
många vill gå på Mimers hus 
i Kungälv är framför allt att 
man vill gå kvar med sin klass 
i den mån det är möjligt. Det 
menar studie- och yrkesväg-
ledaren Marianne Alfred-
son. 

– Drygt hälften vill till 
Mimers. Man har pratat ihop 

sig med klasskompisarna och 
Mimers hus gör vad de kan 
för att tillgodose elevernas 
önskemål, så det ser ut att 
lösa sig till det bästa. 

Sammanlagt är det 
omkring 100 elever som 
berörs och just nu pågår 
arbetet med att matcha 
ansökningarna med plat-
ser, något som sektorsche-
fen Annika Sjöberg tycker 
fungerar bra.

– Man har stor förståelse 
och vill hjälpa till. Vi är noga 
med att ingen ska behöva gå 
om för att gå en giltig behö-
righet.

Göteborg lockar
Det är alltså varken närheten 
till grannkommunen eller 
utbildningen i sig som varit 
mest avgörande när drygt 
hälften av Ale gymnasiums 
ettor har sökt till Mimers 

hus, något som avspeglas i 
hur niorna har valt. 

– Pendeln gör att det är 
lätt att ta sig in till Göte-
borg och jag upplever inte 
att intresset för Mimers hus 
är direkt stort, säger Louise 
Paulsson, studie- och yrkes-
vägledare i norra Ale.

Per-Erik Lindenau, 
studie- och yrkesvägledare i 
söder, är av samma uppfatt-
ning även om han egentli-

gen inte vill uttala sig innan 
omvalen är klara 31 maj. 

– Jag har inte märkt någon 
rusning till Mimers hus. 
Göteborg är lika attraktivt, 
även om man bor i Bohus.

Hälften av Ale gymnasiums ettor till Mimers hus

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Rekommenderar du andra elever att söka till Mimers hus?

HANNES BOSTRÖM
Omvårdnadsprogrammet, tredje året:
– Ja, självklart. Det är en fruktansvärt 
fräsch skola och hög kompetens på 
lärarna. Hela skolkulturen är bra med 
mycket gemenskap.

PERNILLA SJÖBERG
Estetiska programmet, 
profilering musiker/artist:
– Ja, det är väldigt bra och lärarna enga-
gerar sig för eleverna. Jag var först skep-
tisk till sammanslagningen av musik och 
musikal, men det blev bra till slut.

PIERRE ÅQVIST
Individuella programmet
– Ja, absolut. Personalen är bra och det är 
en lugn skola utan bråk, mycket lugnare 
än andra skolor jag varit på. Jag pendlar 
från Älvängen och det fungerar mycket 
bra.

MALIN SVANLUND
Estetiska programmet, 
profilering musikalartist, tredje året:
– Absolut, det är en väldigt bra skola med 
jättebra lärare. Jag bor i Ytterby så det 
är nära. I musikalklassen går elever från 
många olika ställen och det är roligt.

OLA JOHANSSON
Industritekniska programmet, 
första året:
– Ja, det skulle jag verkligen göra. Det är 
nybyggt och fräscht och lärarna är bra. 
Skolmaten kunde varit bättre, men på det 
stora hela trivs jag väldigt bra.

2013  |   vecka 19  |   nummer 18  |   alekuriren 15

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

CHEVROLET CRUZE 1.6 LT, KOMBI årsmodell -13

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

CRUZE Alltid med

Vårerbjudande på familjefavoriten!

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

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

ORD PRIS 174.900 KR
METALLIC TILLÄGG 5.000 KR

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

KUNGÄLV. Magin fyllde 
hela teatersalongen på 
Mimers hus i tisdags 
förmiddag när musika-
len The Wiz visades.

Sistaårselever från 
både musik- och musi-
kalprogrammet med-
verkade i slutprojektet 
som höll mycket hög 
kvalitet rakt igenom.

Musikaleleverna Fanny 
LaBrosse och Rebecca 
Martinsson och musikele-
verna Daniel Billing och 
Elvira Holl, alla från Ale, 

laddade i tisdags morse upp 
inför den fjärde av samman-
lagt sex föreställningar av 
musikalen The Wiz. 

De går tredje och sista året 
på Mimers hus i Kungälv och 
det är med blandade känslor 
som de tar studenten den 5 
juni.

– Som det känns nu så 
är det bara sorgligt, säger 
Elvira.

Efter gymnasiet har hon 
tänkt studera vidare inom 
musik, eventuellt på folk-
högskola. Hon valde att söka 
till Mimers hus för att få en 

chans att träffa nya männ-
iskor, men samtidigt ha nära 
till skolan från hemmet i Nol. 

Sammanslagning
Det är första gången som 
de två utbildningarna musik 
och musikal går samman och 
gör slutprojektet ihop, något 
som öppnade upp nya möj-
ligheter.

– Det går att göra mycket 
mer, som att ha ett stor-
band med i musikalen, säger 
Fanny LaBrosse från Bohus. 

Efter studenten har hon 
planer på att söka vidare till 

någon yrkesutbildning inom 
musikal.

Musikeleven David som 
ursprungligen kommer från 
Helsingsborg har också 
framtiden klar för sig, men 
den tar en helt annan rikt-
ning.

– Jag ska söka in till en 
naturskola i Dalarna, där 
man lär sig att överleva i 
naturen. 

Rebecca hade först sökt 
till Hvitfeldska gymnasiets 
estetprogram, men insåg 
snart att inriktningen inte 
riktigt passade henne och 
hade då turen att få en plats 
på Mimers hus istället.

– Det var mycket jazz 
och klassiskt. Dans hade jag 
sysslat med tidigare och har 
alltid velat prova på teater 
och sång, så jag är glad att jag 
kom in här istället.

Den klassiska föreställ-

ningen The Wiz från 1974, 
som är en motownversion av 
Trollkarlen från Oz, hand-
lar om flickan Dorothy, som 
genom en storm förs till 
landet Oz. I sitt sökande efter 
trollkarlen som hon tror kan 
trolla hem henne igen träf-
far hon Fågelskrämman som 
saknar hjärna, Plåt-Niklas 
som saknar hjärta och Lejon 
som saknar mod. De följs 
åt på vägen till trollkarlen, 
som visar sig vara kantad av 
många faror och hinder. 

Enastående show
Eleverna gör en fantastisk 
show där publiken tas med 
på en resa genom en magisk 
värld med förstklassig musik 
och enastående sång- och 
dansnummer. 

Föreställningen är 
genomtänkt in i minsta detalj 
med noga designade scen-

kläder och rekvisita. Fanny 
LaBrosse charmar publiken 
med sin inlevelsefulla tolk-
ning av den naiva och något 
rangliga Fågelskrämman.

Blivande studenter. Daniel Billing, Elvira Holl, Fanny LaBrosse och Rebecca Martinsson bor 
alla i Ale och går sista året på Mimers hus. Förra veckan visade de upp sitt slutprojekt, 
musikalen The Wiz.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Hög kvalitet på elevernas slutprojekt The Wiz

Musikal med magi

Fågelskrämman (Fanny LaBrosse), Dorothy (Emma Einars-
son), Plåt-Niklas (Anders Engström) och Lejon (Anna Wiberg)

Enastående dansnummer.

Rebecca Martinsson

VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

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

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
ÖPPET: MÅN-TORS 14-18,  FRE 14-16PL
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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

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.

Flytta med Länsförsäkringar

Nödinge, Ale Torg 14, 0303-33 16 40

lansfast.se/ale

ADRESS RAPENSKÅR 475 BOAREA CA 40 M² / 3 ROK
ACCEPTERAT PRIS 425 000 KR VISAS MÅ 13/5
17.00-18.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42

FRITIDSHUS - SKEPPLANDA
Nästan längst in på vägen, i en skogsglänta finner ni detta
trevliga lilla fritidshus om ca 40 kvm. Här finns allt du
behöver för att koppla av!

ALE/KUNGÄLV. När Ale 
gymnasiums första-
årselever till hösten 
tvingas byta skola vill 
drygt hälften gå på 
Mimers hus i Kungälv.

Av niondeklassarna 
är det dock Göteborg 
som lockar mest.

När Ale gymnasium avveck-
las kommer de elever som 
går första året att tvingas 

byta till en annan skola, 
medan tvåorna får gå kvar 
och ta studenten nästa vår. 

Anledningen till att 
många vill gå på Mimers hus 
i Kungälv är framför allt att 
man vill gå kvar med sin klass 
i den mån det är möjligt. Det 
menar studie- och yrkesväg-
ledaren Marianne Alfred-
son. 

– Drygt hälften vill till 
Mimers. Man har pratat ihop 

sig med klasskompisarna och 
Mimers hus gör vad de kan 
för att tillgodose elevernas 
önskemål, så det ser ut att 
lösa sig till det bästa. 

Sammanlagt är det 
omkring 100 elever som 
berörs och just nu pågår 
arbetet med att matcha 
ansökningarna med plat-
ser, något som sektorsche-
fen Annika Sjöberg tycker 
fungerar bra.

– Man har stor förståelse 
och vill hjälpa till. Vi är noga 
med att ingen ska behöva gå 
om för att gå en giltig behö-
righet.

Göteborg lockar
Det är alltså varken närheten 
till grannkommunen eller 
utbildningen i sig som varit 
mest avgörande när drygt 
hälften av Ale gymnasiums 
ettor har sökt till Mimers 

hus, något som avspeglas i 
hur niorna har valt. 

– Pendeln gör att det är 
lätt att ta sig in till Göte-
borg och jag upplever inte 
att intresset för Mimers hus 
är direkt stort, säger Louise 
Paulsson, studie- och yrkes-
vägledare i norra Ale.

Per-Erik Lindenau, 
studie- och yrkesvägledare i 
söder, är av samma uppfatt-
ning även om han egentli-

gen inte vill uttala sig innan 
omvalen är klara 31 maj. 

– Jag har inte märkt någon 
rusning till Mimers hus. 
Göteborg är lika attraktivt, 
även om man bor i Bohus.

Hälften av Ale gymnasiums ettor till Mimers hus

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Rekommenderar du andra elever att söka till Mimers hus?

HANNES BOSTRÖM
Omvårdnadsprogrammet, tredje året:
– Ja, självklart. Det är en fruktansvärt 
fräsch skola och hög kompetens på 
lärarna. Hela skolkulturen är bra med 
mycket gemenskap.

PERNILLA SJÖBERG
Estetiska programmet, 
profilering musiker/artist:
– Ja, det är väldigt bra och lärarna enga-
gerar sig för eleverna. Jag var först skep-
tisk till sammanslagningen av musik och 
musikal, men det blev bra till slut.

PIERRE ÅQVIST
Individuella programmet
– Ja, absolut. Personalen är bra och det är 
en lugn skola utan bråk, mycket lugnare 
än andra skolor jag varit på. Jag pendlar 
från Älvängen och det fungerar mycket 
bra.

MALIN SVANLUND
Estetiska programmet, 
profilering musikalartist, tredje året:
– Absolut, det är en väldigt bra skola med 
jättebra lärare. Jag bor i Ytterby så det 
är nära. I musikalklassen går elever från 
många olika ställen och det är roligt.

OLA JOHANSSON
Industritekniska programmet, 
första året:
– Ja, det skulle jag verkligen göra. Det är 
nybyggt och fräscht och lärarna är bra. 
Skolmaten kunde varit bättre, men på det 
stora hela trivs jag väldigt bra.
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PRISET GÄLLER ETT BEGRÄNSAT ANTAL EVENTBILAR. * Easy Driving gäller vid köp av en ny Chevrolet Spark, Aveo, Cruze, Captiva, Orlando eller Malibu med 
registreringsdatum fr.o.m 1 april 2012. 3 års fri service med Easy Driving gäller i 3 år eller upp till 4500 mil. Fria hjulskiften gäller vid köp av vinterdäck i samband 
med bilköpet. Chevrolet Cruze Kombi 1,6 LT. Bränsleförbrukning vid blandad körning 7,9 l/100 km och C02-utsläpp 208 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. Mer 
info på www.chevrolet.se. Reservation för mellanförsäljning.

CHEVROLET CRUZE 1.6 LT, KOMBI årsmodell -13

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

CRUZE Alltid med

Vårerbjudande på familjefavoriten!

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

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

ORD PRIS 174.900 KR
METALLIC TILLÄGG 5.000 KR

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

KUNGÄLV. Magin fyllde 
hela teatersalongen på 
Mimers hus i tisdags 
förmiddag när musika-
len The Wiz visades.

Sistaårselever från 
både musik- och musi-
kalprogrammet med-
verkade i slutprojektet 
som höll mycket hög 
kvalitet rakt igenom.

Musikaleleverna Fanny 
LaBrosse och Rebecca 
Martinsson och musikele-
verna Daniel Billing och 
Elvira Holl, alla från Ale, 

laddade i tisdags morse upp 
inför den fjärde av samman-
lagt sex föreställningar av 
musikalen The Wiz. 

De går tredje och sista året 
på Mimers hus i Kungälv och 
det är med blandade känslor 
som de tar studenten den 5 
juni.

– Som det känns nu så 
är det bara sorgligt, säger 
Elvira.

Efter gymnasiet har hon 
tänkt studera vidare inom 
musik, eventuellt på folk-
högskola. Hon valde att söka 
till Mimers hus för att få en 

chans att träffa nya männ-
iskor, men samtidigt ha nära 
till skolan från hemmet i Nol. 

Sammanslagning
Det är första gången som 
de två utbildningarna musik 
och musikal går samman och 
gör slutprojektet ihop, något 
som öppnade upp nya möj-
ligheter.

– Det går att göra mycket 
mer, som att ha ett stor-
band med i musikalen, säger 
Fanny LaBrosse från Bohus. 

Efter studenten har hon 
planer på att söka vidare till 

någon yrkesutbildning inom 
musikal.

Musikeleven David som 
ursprungligen kommer från 
Helsingsborg har också 
framtiden klar för sig, men 
den tar en helt annan rikt-
ning.

– Jag ska söka in till en 
naturskola i Dalarna, där 
man lär sig att överleva i 
naturen. 

Rebecca hade först sökt 
till Hvitfeldska gymnasiets 
estetprogram, men insåg 
snart att inriktningen inte 
riktigt passade henne och 
hade då turen att få en plats 
på Mimers hus istället.

– Det var mycket jazz 
och klassiskt. Dans hade jag 
sysslat med tidigare och har 
alltid velat prova på teater 
och sång, så jag är glad att jag 
kom in här istället.

Den klassiska föreställ-

ningen The Wiz från 1974, 
som är en motownversion av 
Trollkarlen från Oz, hand-
lar om flickan Dorothy, som 
genom en storm förs till 
landet Oz. I sitt sökande efter 
trollkarlen som hon tror kan 
trolla hem henne igen träf-
far hon Fågelskrämman som 
saknar hjärna, Plåt-Niklas 
som saknar hjärta och Lejon 
som saknar mod. De följs 
åt på vägen till trollkarlen, 
som visar sig vara kantad av 
många faror och hinder. 

Enastående show
Eleverna gör en fantastisk 
show där publiken tas med 
på en resa genom en magisk 
värld med förstklassig musik 
och enastående sång- och 
dansnummer. 

Föreställningen är 
genomtänkt in i minsta detalj 
med noga designade scen-

kläder och rekvisita. Fanny 
LaBrosse charmar publiken 
med sin inlevelsefulla tolk-
ning av den naiva och något 
rangliga Fågelskrämman.

Blivande studenter. Daniel Billing, Elvira Holl, Fanny LaBrosse och Rebecca Martinsson bor 
alla i Ale och går sista året på Mimers hus. Förra veckan visade de upp sitt slutprojekt, 
musikalen The Wiz.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Hög kvalitet på elevernas slutprojekt The Wiz

Musikal med magi

Fågelskrämman (Fanny LaBrosse), Dorothy (Emma Einars-
son), Plåt-Niklas (Anders Engström) och Lejon (Anna Wiberg)

Enastående dansnummer.

Rebecca Martinsson

VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

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

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
ÖPPET: MÅN-TORS 14-18,  FRE 14-16PL
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Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...FackGuiden

Stefan 0708-83 38 00
Erik 0708-83 38 01

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

ALLT INOM BRANSCHEN!
Glas, speglar, isolerglas, bilglas, inramning, 
stöldskyddsmärkning, stenskottslagning mm

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

Gratis vindrutetork samt 1 mån. fri självrisk-
eliminering vid byte av limmad framruta

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

Göteborgsvägen 94 • Älvängen • Tel. 0303-74 65 50

Försäljning & service
Nyckeltillverkning

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

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

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

Titta gärna in i vår välsorterade VVS-butik

Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

SKYLTAR & DEKALER
Stora som små upplagor 

för alla ändamål

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

NIKLAS ZETTERLUND
0708-35 87 86

HUSBYGGNATION ALTANER GARAGE
TILLBYGGNADER BADRUM KÖKSRENOVERING

WWW.ZATABYGG.SE

Snabba leverans
er

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

Bilverkstad

SKEPPLANDA

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

Bilreparationer på 
alla bilmodeller!

www.mecaalvangen.se

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or

5598/01
ISO/IEC 17020 (B)

VOLVO NÄRSERVICE ALE

ALL SLAGS TEJP
Packtejp eller avspärrnings-

band med Er logotyp

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leverans
er

Vi har

Fullt utrustad servicebil  
för entreprenad och lantbruksmaskiner

Specialitet: växellådor för personbil och lätt lastbil

Reservdelar i samarbete med AD-bildelar

Bilverkstad med service och reparationer på alla modeller

Kvällsöppet tis & tor till 21.00
www.xtremt.se

Bildelar och 
biltillbehör!

B I L D E L A R

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

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

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

Titta gärna in i vår välsorterade VVS-butik

Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

SKYLTAR & DEKALER
Stora som små upplagor 

för alla ändamål

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

NIKLAS ZETTERLUND
0708-35 87 86

HUSBYGGNATION ALTANER GARAGE
TILLBYGGNADER BADRUM KÖKSRENOVERING

WWW.ZATABYGG.SE

Snabba leverans
er

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

Bilverkstad

SKEPPLANDA

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

Bilreparationer på 
alla bilmodeller!

www.mecaalvangen.se

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57
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Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or

5598/01
ISO/IEC 17020 (B)
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ALL SLAGS TEJP
Packtejp eller avspärrnings-

band med Er logotyp
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Snabba leverans
er
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Specialitet: växellådor för personbil och lätt lastbil

Reservdelar i samarbete med AD-bildelar

Bilverkstad med service och reparationer på alla modeller

Kvällsöppet tis & tor till 21.00
www.xtremt.se
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B I L D E L A R

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

www.mecaalvangen.se
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Metallic tillägg
5 000 kr

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

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

Obs! Begränsat antal bilar.

NÖDINGE. Under varu-
märket Backa Säteri 
Golf ska Matts Franck 
få fl er att upptäcka Nö-
dinges välskötta bana.

– Vi har förmodligen 
Västsveriges bästa 
greener och en av de 
skickligaste greenkee-
pers som går att fi nna 
i Peter Munden, säger 
Matts.

En dalmas ska i rollen som 
intendent vara med och sätta 
Backa Säteri Golf på kartan. 

Matts Franck har tidigare 
varit med i färdigställandet 
av Vallda Golf & Country 
Club och är oerhört entusi-
astisk inför sitt nya uppdrag.

– Första intrycket över-
träffade mina förväntningar. 
Det är en fantastisk bana, en 
underbar miljö och ett char-
migt klubbhus. Backa Säteri 
Golf har all anledning att 
tro på en ljus framtid, säger 
Matts Franck och fortsätter:

– Läget är suveränt och 
med den nya vägen tar det 
bara en kvart för götebor-
garna att ta sig till Nödinge. 
Får vi bara hit nya green-
feespelare så är jag alldeles 
övertygad om att de återvän-
der när de upptäckt vilken fin 
anläggning som vi förfogar 
över.

Matts Franck har strategin 
klar för sig hur marknadsfö-
ringen av Backa Säteri Golf 
ska gå till och vilken mål-
gruppen är.

– Det gäller att få folk i 
närområdet att intressera 
sig för golf. Vi måste locka 
fler ungdomar och det ska 
göras genom samarbete med 
skolor och andra föreningar. 

Får vi hit ungdomarna, så 
hänger föräldrarna på, säger 
Matts.

– En annan viktig bit är 
greenfeespelarna. Dem ska 
vi nå med hjälp av en intensiv 
marknadsföring och aggres-
siv prissättning.

Samlingscentrum
Matts Franck vill inte prata 
framtidsvisioner för Backa 
Säteri Golf utan fokuserar 
hellre på nuet.

– Vi ska koncentrera oss 
på att göra det bästa möjliga 
med rådande förutsättningar 
– en suverän niohålsbana 
mitt i byn. Händer det något 
kul i framtiden, ja då berättar 
vi självklart om det. Nu ska vi 
koncentrera oss på att ta väl 
hand om våra medlemmar 
och gäster genom ett trevligt 
bemötande, en bra restaur-
ang och en avslappnad och 
positiv stämning. Vi vill att 
golfklubben ska bli ett sam-
lingscentrum för alla åldrar.

I likhet med ett 30-tal 
andra golfanläggningar i 
landet drivs Backa Säteri 
Golf i bolagsform med så 
kallad A1-associering till 

Svenska Golfförbundet. 
– För golfarna betyder 

skiftet från golfklubb till 
bolag inte någon radikal 
förändring, de har fortsatt 
spelrätt på en spännande 
och välskött bana. Vad som 
händer med Nödinge Golf-
klubb beslutas på årsmötet 
den 7 maj.

Vad är fördelen med den 
nya driftsformen?

– Vi får en betydligt mer 
flexibel organisation som 
snabbt kan anpassa sig till 

ändrade förutsättningar. Det 
blir effektivare än en ideell 
idrottsförening, avslutar 
Matts Franck.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. Alla gamla 
motorentusiaster är att 
gratulera.

Veterancrossträffen 
är tillbaka på Paradis-
banan.

Nu på lördag får 
nostalgikerna sitt lyst-
mäte.

Veterancrossträffen arrang-
eras för sjätte gången på 
Paradisbanan i Älvängen. 
Förra året tog arrangören en 
så kallad time out till delta-
garnas och publikens förtret.

– Folket ville ha tillbaka 
träffen, så nu kör vi igen, 
förklarar Jonny och Janne 

Johansson som är med och 
håller i trådarna.

Tidigare upplagor har 
lockat ett drygt 40-tal del-
tagare. Motorcyklarna som 
visas upp är från tidsperioden 
1954-68.

– Det är crossåkare från 
förr som strålar samman 
för att prata minnen från en 
svunnen tid. Det är ett möte 
som väldigt många ser fram 
emot. Vi har deltagare som 
åker ända från Skåne och f 
Stockholm, berättar Janne 
Johansson.

Lördags förmiddagen 
kommer att bjuda på två upp-
visningar. Någon tävling är 

det inte tal om utan snarare 
en parad av vackra klenoder.

– Vi kommer att bygga 
upp en depå, på samma sätt 
som det var förr i tiden, så 
att åskådarna kan gå runt och 
titta på cyklarna, förklarar 
Jonny.

Serveringen är öppen från 
tidig morgon och erbjuder 

publiken diverse förfrisknin-
gar.

– Nu hoppas vi på fint 
vårväder. I sådant fall lär det 
säkert komma en hel del folk, 
avslutar Janne Johansson.

– Nostalgiträff för motorentusiaster

Veterancrossträff
på Paradisbanan

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nu på lördag blir det Veterancrossträff på Paradisbanan i 
Älvängen. Den här bilden är från slutet av 60-talet.

Matts Franck har anställts som intendent på Backa Säteri Golf med uppgift att sätta Nö-
dinges golfmetropol på kartan.

– Matts Franck är ny intendent

Ska sätta Backa Säteri Golf på kartan

MATTS FRANCK
Ålder: Fyller 53.
Bor: I Kungsbacka sedan tio år 
tillbaka.
Civilstånd: Gift och tre barn.
Yrke: Intendent på Backa Säteri 
Golf. Driver egen reklambyrå inom 
business-to-business sedan 1988.
Golfbakgrund: Har spelat golf 
sedan 1976 (Hcp någonstans mel-
lan 6 och 7). Utbildad greenkeeper 
och har bland annat jobbat på VW 
Golfarena i Halmstad. Matts har 
tidigare varit ansvarig för elitjuni-
orverksamheten i Kungsbacka GK.

HÅLSTENSVÄGEN 4, Ä

www.mecaalvangen.se
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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

Det händer på Vimmervi
Lördag 11 maj
13:00 - 15:00 B-lag Herrar » Nödinge SK - Älvängens IK (Res 4 B)

Söndag 12 maj
11:00 - 12:00 P04 » Nödinge SK Vit - Kode (Ale-Kungälv)
12:00 - 13:00 P04 » Nödinge SK Blå - Vallen Vit (Ale-Kungälv)
17:00 - 18:00 P02 » Nödinge SK  – Kareby (Ale-Kungälv)

Tisdag 14 maj
19:00 - 20:00 P00 » Nödinge SK röd - Finlandia/Pallo (Sanktan 4 A)

Cafeterian är öppen 
Välkomna NÖDINGE– SÅ KLART

STURES 
SPISAR AB

0303-74 98 98, 0730-64 89 00 
Lunnavägen 6, Alafors 

E-post: lars@sturesspisar.se 
www.sturesspisar.se

Utgår även ifrån Ale kommun

Ronald Sandgren
0702-69 14 83
031-87 05 90

PER MAXE BYGGNADS AB
Nybyggnad, om- och tllbyggnad, 

ROT-arbete

Tel 0706 - 51 84 86
Fax 0303 - 964 78

E-post info@permaxe.se

www.permaxe.se

 Eva
Medicinsk fotterapeut
www.wallsfotvard.se

Bohus/Kode
Tel: 0707-144 577

WallsFOTVÅRD
Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen

Tel. 0303-74 61 60, fax 74 82 18

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

www.ale.nu 

Lunchservering 
& catering

Öppet 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
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ALAFORS. Måltorkan 
varade i 335 minuter.

Peter Antonsson 
spräckte nollan och vi-
sade Ahlafors IF vägen.

– Så jävla underbart, 
utbrister matchhjälten 
efter 2-1-segern mot 
Vänersborg.

Efter tre raka förluster hade 
AIF kniven mot strupen på 
Sjövallen, Svenska Stenhus 
Arena, i söndags kväll. Det 
börjad i moll när Jonathan 
Lindström tvingades kasta 
in handduken 
på uppvärm-
ningen. Ersät-
taren Jihad 
Nashabat tog 
dock chansen 
och tillhörde matchens stora 
profiler.

– Idag tycker jag att alla 
tog chansen och stärkte sina 
aktier. Det blir tufft att ändra 
i ett vinnande lag, kom-
menterade en lättad tränare 
i Lars-Gunnar Hermans-
son.

Det såg länge tufft ut mot 
Vänersborg. Precis som van-
ligt skapade AIF bra med 
målchanser och Jihad Nasha-
bat frispelade Peter Antons-
son efter en halvtimme, men 

oket på hemmaanfallarna var 
fortsatt tungt. Istället tog 
Vänersborg ledningen på 
straff efter ett huvudlöst age-
rande av Ahlafors burväktare 
Andreas Skånberg. Samme 
man revanscherade sig dock 
med ett antal mycket kvali-
ficerade ingripanden senare 
under matchen.

– I halvlek fokuserade vi 
på att gå ut och ha skoj, att 
inte tänka på poäng och mål-
torkan. Jag sa till killarna 
att jag vet att vi kommer att 
göra mål i den här serien och 
att vi kommer att ta många 

poäng, men 
jag vet inte om 
det blir idag. 
Det viktigaste 
är att vi går 
ut och spelar 

med glädje, utan ångest, sa 
Lars-Gunnar Hermansson.

Magnifikt
Det gjorde också AIF. Om 
första halvlek var bra, så 
blev den andra magnifik. 
Ali el-Refaei utmanade till 
höger och Niclas Elving 
till vänster. Peter Antons-
son tog emot, rev och slet i 
mitten och Jihad Nashabat 
slog de öppnande passning-
arna. I den 65:e minuten 
var det dock Edwin Pear-

son som chipade in den till 
Peter Antonsson som vände 
i straffområdet och spräckte 
AIF:s målnolla efter 335 
minuter.

– Jag hade två bra lägen 
innan, men lyckades inte 
sätta dit den och så har det 
ju varit hela säsongen. Ett 
tag tänkte jag att vi kommer 
nog aldrig att vinna i år, men 
vi kämpade oss verkligen 
till den här segern, menade 
Peter Antonsson.

Precis som L-G Hermans-
son förutspått blev det första 
målet förlösande. Ahlafors 
gick för tre poäng och med 
knappt tio minuter kvar att 
spela samarbetade Jihad 
Nashabat och Niclas Elving 
på vänsterkanten, vilket gav 
Elving fritt fram. 2-1-målet 
var helt enligt instruktions-
boken. Det fanns fler lik-
nande tillfällen som borde 
genererat mål.

– Vi käkar upp dem efter 
paus. Killarna gör det rik-
tigt bra och förhoppningsvis 
lättar trycket nu. De har så 

mycket fotboll i sig, berömde 
L-G Hermansson efter slut-
signalen.

Vänersborg skapade ett 
visst tryck mot AIF-målet 
i matchens slutskede och 
fick ett bra kvitteringsläge. 
I det stora hela hade Henrik 
Andersson och Shkar 
Nawzad kontroll på gäster-
nas anfall.

– Henkes återkomst ger 
oss den trygghet som saknats 
tidigare, dessutom har han 

ett snyggt skott i ribban, log 
Hermansson som dock får 
möblera om i försvaret redan 
i nästa match då Shkar är 
avstängd mot Kärra.

– Ja, det är synd, men vi 
har flera olika alternativ så 
det är ingen fara.

NÖDINGE. Nödinge SK 
tog sin tredje seger för 
säsongen genom att 
hemmabesegra Hälsö 
BK.

På torsdag väntar 
derby mot Nol IK i 
Alesexan.

– Det är alltid kul att 
möta Nol, vi känner 
varandra väl så det blir 
extra tändning, säger 
NSK-tränaren Magnus 
Johansson.

Med en match mindre 
spelad skuggar Nol Nödinge 

i tabellen, men det är Vim-
mervis blå eleganter som 
har imponerat mest i år. Mot 
Hälsö hade laget länge full 
kontroll även om det smög 
sig in en viss 
oro på slutet.

– De redu-
cerade till 3-1 
och fick en 
straff i slut-
sekunderna. 
Marcus Larsson gjorde en 
prakträddning. Det hade 

inte speglat matchen om de 
fått göra ett mål till. Vi var 
det bättre laget, men det 
går snabbt om man tappar 
koncentrationen. Mot Nol 

k o m m e r 
vi att prata 
mycket om att 
behålla fokus 
i 90 minuter, 
säger Magnus 
Johansson.

Han öste beröm över sin 
forward Kajin Talat som 

med två mål mot Hälsö nu 
har gjort sju strutar på fem 
matcher.

– Han är i fint slag och 
har en gudabenådad teknik. 
Underbart att se, säger 
Johansson.

Förra årets derbymat-
cher mot Nol slutade båda 
oavgjort. Det ligger nära till 
hands även i år.

– Vi känner varandra väl 
och har koll på det mesta, 
men visst kan det finnas en 

och annan ung talang som 
vi inte har scoutat. Vi kan 
säkert överraska med något 
också. Nol krigar till doma-
ren blåser av och det måste vi 
också vara beredda att göra, 
avslutar Magnus Johansson.

Nol förlorade förra veck-
ans möte med topplaget 
Säve SK med 2-0.
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FOTBOLL

Ons 8 maj kl 19.00
Gläntevi

Alvhem – Upphärad

Tor 9 maj kl 15.00
Älvevi

Älvängen – Surte

Tor 9 maj kl 19.00
Nolängen

Nol – Nödinge

Tis 14 maj kl 19.00
Forsvallen

SBTK – Säven/Hol

FOTBOLL I ALE

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

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Vänersborgs IF 2-1 (0-1)

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Nödinge SK – Hälsö BK 3-1 (2-0)

Niclas Elving gjorde segermålet med mindre än tio minuter kvar att spela. Väggspelet med 
Jihad Nashabat resulterade äntligen.

Svårstoppad. Jihad Nashabat var tillbaka i startelvan, ett 
förtroende han tackade för på bästa sätt.

Peter Antonsson sköt förlösande 1-1 och spräckte en 335 
minuter lång måltorka för AIF.

Division 3 Nv Götaland
Ahlafors IF – Vänersborgs IF 2-1 
(0-1)
Mål AIF: Peter Antonsson, Niclas 
Elving. Matchens kurrar: Edwin 
Pearson 3, Peter Antonsson 2, Jihad 
Nashabat 1.

Edet FK – Grebbestads IF 1-1 (0-1)
Mål EFK: Erik Andersson.

Division 5 Västergötland V
Rydbyholms SK – Göta BK 2-3 (1-1)
Mål GBK: Johan Lilja 2, självmål.

Skepplanda BTK – Kronängs IF 
2-0 (0-0)
Mål SBTK: Mattias Johansson, 
Emil Frii. Matchens kurrar: Markus 
Samuelsson 3, Jonathan Westlund 
2, Tobias Ottosson 1.

Division 6 Trollhättan
Trollhättans BoIS – Alvhems IK 
5-0 (2-0)

Lödöse/Nygård – Trollhättans FF 
5-1 (1-1)
Mål LNIK: Amir Shaat 2, Jimmy 
Aronsson 2, Peter Eriksson.

Division 6D Göteborg
Lundby IF 06 – Älvängens IK 1-1 (0-0)
Mål ÄIK: Självmål. Matchens kurrar: 
Pontus Dahlberg 3, Jacob Salenius 
2, Markus Hedberg 1.

Nödinge SK – Hälsö BK 3-1
Mål NSK: Kajin Talat 2, Kristofer 
Åkersten. Matchens kurrar: Kajin 
Talat 3, Kalle Hamfeldt 2, Marcus 
Larsson 1. 

Division 2 Västergötland S dam
IFK Ulricehamn – Skepplanda BTK 
1-2 (0-2)
Mål SBTK: Mikaela Ögren, Lotta 
Hillebjer.

Lödöse/Nygård – Bergdalens IK 
2-0 (1-0)
Mål LNIK: Matilda Johansson, 
Amanda Svensson.

Division 3 B Göteborg damer
Utbynäs – Ahlafors IF 1-0
Matchens kurrar: Malin Hult 3, 
Emma Håkansson 2, Emma Gun-
narsson 1.

Nödinge ser fram mot Nolderbyt

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Efterlängtad seger för Ahlafors



SKEPPLANDA. Det var 
en seger som satt långt 
inne.

Ett fenomenalt mål-
vaktsspel gjorde att 
samtliga poäng hamna-
de i hemmalagets ägo.

– Så jäkla skönt, 
konstaterade SBTK:s 
matchhjälte Markus 
Samuelsson.

Skepplanda förlorade öpp-
ningsmatchen borta mot 
Trollhättans FK och inledde 
även hemmapremiären tvek-
samt. Gästande Kronängs IF 
var hetare och skapade ett 
flertal farliga lägen. Markus 
Samuelsson tvingades till en 
kva l i f i c e r ad 
frilägesrädd-
ning.

– Första 
h a l v t i m m e n 
var inte bra, 
sedan gjorde 
vi ett par byten och match-
bilden ändrade karaktär, för-
klarade Skepplandas tränare, 
Robert Bävermalm, som 
med rätta strödde lovord 
över inhopparna Jonat-
han Westlund och Tobias 
Ottosson.

Pausvilan gjorde hemma-
spelarna gott och i den andra 

halvleken blev det betydligt 
bättre fart på gulsvart. Det 
var nära utdelning vid ett 
par tillfällen innan Mattias 
”Munken” Johansson fick 
utdelning efter magnifikt 
förarbete av Tobias Ottos-
son. Då återstod cirka 20 
minuter av matchen.

Kronäng satsade allt på ett 
kort i slutskedet och lyckades 
vaska fram tre heta tillbud. 
Markus Samuelsson avstyrde 
samtliga varav en reflexrädd-
ning framkallade eftermid-
dagens längsta applåd från 
läktarplats.

– Jag hade koll på läget, 
det var ingen fara, flinade 
”Mackan” när han tog emot 

lagkamrater-
nas ryggdunk-
ningar efter 
slutsignalen.

2-0-måle t 
kom med ett 
par minuter 

kvar att spela. Lagkaptenen 
Oscar Frii hittade lillebror 
Emil Frii, som sprintade 
förbi allt och alla på sin 
högerkant och enkelt rullade 
bollen i nät sedan gästernas 

målvakt hamnat på villovä-
gar.

– Jag tycker vi krigar bra i 
den andra halvleken och tar 
över matchen. Vi kan bättre, 
men förhoppningsvis lossnar 
det i och med den här segern, 

sammanfattade Oscar Frii.
Nästa match för Skepp-

landa spelas borta mot Sol-
lebrunn på onsdag.
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Hopptävlingar
i maj och juni
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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

Lyckliga segerorganisatörer. SBTK:s storspelande målvakt 
Markus Samuelsson höll nollan i hemmapremiären mot 
Kronäng och omges här av målskyttarna Mattias ”Munken” 
Johansson och Emil Frii.

Hård kamp på Forsvallens konstgräsplan. Christian Rönkkö 
och hans SBTK gick till slut segrande ur striden mot gäs-
tande Kronäng.

PÅ FORSVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– ”Målvakts-Mackan” motade allt

SBTK vann hemmapremiären

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Skepplanda – Kronängs IF 2-0 (0-0)

Förra veckan vann en av 
klubbens ryttare, Alexandra 
Karlsson, GP-ponnyn i 
Scandinavium.

I lördags vann, som enda 
felfria lag, klubbens pon-
nyelitlag tredje omgången i 
kvalen till Lag-SM i hopp-
ning för ponny, detta under 
tävlingar i Lilla Edet. 

Därmed vann Ale-
Jennylunds ridklubb hela 
zon Västsverige före 
Nääs Ryttarförening 
och dessa båda klubbar 
kommer att representera 

Västsverige i Lag-SM 
på Strömsholm 6-9 juni. 
(Landet är uppdelat i 6 
zoner och 1-2 lag per zon 
går till SM-final)

Ale-Jennylunds ridklubb 
har aldrig tidigare lyckats ta 
sig till SM-final för lag men 
kan trots det ses som en av 
favoriterna i årets SM. 

Klubbens ryttare har 
skördat stora framgångar 
runt om i Norden under 
hela våren och i laget ingår 
5 ryttare som också är kva-
lade till SM individuellt.

Vidare till SM. Linnea Bidefors på Aircraft, Ida Franzén på 
April is full of surprises, lagledare/reserv Molly Downes, 
Evelina Lindh på Yukon Gold och Joy Wasserman på Tull-
lamore Dew. I laget ingår dessutom Alexandra Karlsson, 
Felicia Adolfsson och Emmy Wessberg.

Fler framgångar för Ale-Jennylunds RK

HISINGEN. Fyra raka 
matcher utan seger.

Efter premiärvin-
sten mot Hyppeln har 
spelet gått i stå för 
Älvängens IK.

– Det är inte bra nu, 
vi spelar utan själv-
förtroende, säger 
tränaren Peter ”Erra” 
Eriksson.

Det oavgjorda resultatet 
mot Lundby 
IF 06 var 
definitivt en 
missräkning 
för ÄIK, som 
hade hoppats 
på full pott i mötet på Säl-
öfjordsplan.

– Vi har problem att föra 
matcherna mot lite sämre 

lag. Vi krånglar till det på 
den sista tredjedelen, förkla-
rar Peter Eriksson som ändå 
tyckte att hans lag skapade 
tillräckligt med chanser för 
att kunna avgöra matchen.

ÄIK såg också ut att gå 
mot segern när ett självmål 
betydde 0-1 i den 66:e minu-
ten. Kvitteringen kom dock 
tio minuter senare genom 
hemmalagets Christopher 
Axelsson.

– Vi får sätta oss ned och 
prata igenom 
det här. Nu 
måste det bli 
en uppryck-
ning, säger 
Eriksson vars 

lag spelar derby hemma mot 
Surte på torsdag.

– Då hoppas jag få se en 

rejäl revanschlust hos kil-
larna och att vi jobbar som 
ett lag i 90 minuter, avslutar 
ÄIK-tränaren.

JONAS ANDERSSON

Fortsatt tungt för Älvängens IK

Älvängens tränare Peter 
Eriksson.FOTBOLL

Division 6D Göteborg
Lundby IF 06 – Älvängens IK 1-1 (0-0) 

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
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lagkamrater-
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kom med ett 
par minuter 

kvar att spela. Lagkaptenen 
Oscar Frii hittade lillebror 
Emil Frii, som sprintade 
förbi allt och alla på sin 
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HÄLJERED. Knappt 
400 vikingar.

Lägg därtill över 
1 800 besökare.

Helgens marknad på 
Ale Vikingagård blev 
på alla sätt ett lyckat 
arrangemang.

Flest besökare räknades in på 
söndagen då väderleken var 
bättre, sol och ingen direkt 
vind att prata om.

– Det var betydligt blåsi-
gare på lördagen, men tack 
och lov slapp vi nederbörd. 
Jag bad till Tor att han skulle 
vänta med regnet till mark-
naden var slut och det gjorde 
han, skrattar Tina Friis 
Hallberg på Ale Vikinga-
gård.

Byalaget hade ordnat med 
femkamp för besökande 
familjer vilket blev väldigt 
uppskattat. Deltagarna fick 
bland annat prova på att 
kasta yxa och skjuta pilbåge.

En hel del utställare fanns 
på plats för att visa och sälja 
sitt hantverk. Tillsammans 
med alla utklädda vikingar 
skapades en inramning av 
bästa märke.

– Besökarna som jag pra-
tade med var väldigt, väl-

digt nöjda och det känns 
naturligtvis roligt. Många av 
gästerna kommer långväga 
ifrån, men i år upplevde jag 
också att det var fler alebor 
än tidigare, avslutar Tina 
Friis Hallberg.

Vikingar invaderade Häljered

Annette och Petra Hall från Krokstorp smakade på nybakat 
bröd och dricka när de besökte vikingamarknaden i Häljered.

Viggo Hagman, 9 år från 
Göteborg, fi ck under Bernt 
Johanssons ledning prova på 
att svarva.

Jerker Fahlström berättade gamla historier som intresse-
rade marknadsbesökarna.

Vikingar fanns det gott om. 
Här ser vi Emil Kristensen 
och Elias Johansson.

Lars Frölich knådade degen 
som han skulle baka i gryta 
över öppen eld.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Nu har 
det 
hänt 
IGEN...

Ännu en ryttare från Ale-Jennylunds RK är vinnare av den prestigefulla stilhoppningstävlingen  
”GP-Ponnyn”. Jublet från de tusentals hästkunniga i publiken kände inga gränser när Alexandra 
Karlsson med ponnyn Miclas Coutrney Love red ärevarvet på ett närmast fullsatt Scandinavium. 
Tävlingen ger pris till den ryttare, som inte bara rider felfritt och snabbast, utan också gör allting rätt 
på den mest välskötta ponnyn. Stränga och mycket erfarna domare sätter betyg.

Det här är dock ingen engångshändelse! 
placerade på resultatlistan, senast 2010 vann Elin Wessberg samma titel. 
Vi kan bara konstatera att vi lyckats igen! Att lära barn att rida mjukt och med stor känsla för ponnyn, 
att vi dessutom förmedlar kunskap om hur man sköter sin häst på bästa sätt, vilket detta priset är 
ett bevis för, det måste vara det absolut bästa betyg en ridklubb kan få. 

Vill du också rida i Scandinavium? Börja rida hos oss på Ale- 
Jennylunds RK. Alla som är intresserade av hästar och ridning är  
välkomna till oss i Bohus. Kolla på www.ajrk.se, eller ring 031-982500.

Huvudsponsorer
www.laget.se/nodingesk

Välkomna!

Ale Torg

Nödinge SK Handboll bjuder in
alla medlemmar till

 

Årsmöte
Onsdagen 29 maj

kl 18.30
Kansliet i Nödinge sporthall

 
Motioner skickas senast två

veckor innan till nskkansli@gmail.com

GÖTA. Vid SPF Göta Älv-
dalsbygdens senaste träff fick 
medlemmarna en god inblick 
i Götas historia. Hillevi Pet-
tersson tog med deltagarna 
på en promenad bland torp 
och slottsruiner.

I Finska föreningens lokal 
vid Ryrsjön fick man sedan 
se en utställning med foton 
från gamla dagar och nutid. 
Eleverna på Ryrsjöskolan 

gjorde för några år sedan 
detta sevärda arbete. Mest 
förvånade blev nog de flesta 
över det stora antal företag 
som fanns under 1900-talets 
förra hälft och som nu är helt 
borta. Vid fikat berättades 
många minnen från gamla 
dagar. Kerstin Andersson 
tackade Hillevi och infor-
merade om kommande resor 
och träffar.                         ❐❐❐

SPF Göta Älvdalsbygdens medlemmar fi ck lära sig mer om 
Götas historia.

Promenad bland 
torp och ruiner

Cancerhjälpens minnesgåva

 - ett sätt att hedra den man mist

Beställ via 
www.cancerhjalpen.se

eller
08- 612 42 42

  cancerhjälpen
Pg 90 04 37 - 5

Bg 900 4375
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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

KOLLANDA. – Tycker 
ni inte att det här är 
mysigt, undrade Ingrid 
Tilly, en av arrangörer-
na till dragspelsstäm-
man i Kollanda.

Ingen kunde påstå 
något annat.

Under fyra dagar 
kunde besökarna till 
Skogsvallen njuta av 
härlig musik.

Ett 50-tal husvagnar hade 
intagit den gamla fotbolls-
planen på Skogsvallen och 
tillsammans skapade spele-
männen och besökarna en 
gemytlig stämning. Musiken 
ljöd från tidig morgon till sen 
kväll – eller snarare natt.

– Vi har så roligt och alla 
trivs, förklarar Ingrid Tilly.

Stämmans officiella invig-
ning ägde rum på fredags-
eftermiddagen. Gerhard 
Andersson höll ett kort 
anförande.

– Efter en vinter som varit 
lång och svår, finns det änt-
ligen en aning av vår. När 
känslorna börjar svalla, då är 
det dags att kalla. Till Kol-
landa skogsvall, och stämma 
upp en trall, rimmade Ger-
hard och lämnade sedan 
över till Gunilla Hansson, 

som tillsammans med övriga 
musikanter lät underhålla 
publiken.

Det hela avslutades med 
allsång och sista sången blev 
”Livet går ej i repris”. Något 
som vi däremot hoppas går i 
repris är Dragspelsstämman. 
Ingrid och Bengt Tilly har 
tillsammans med Gunilla 
och Rune Hansson skapat 
en festlig tradition i Kol-
landa. Den är verkligen värd 
att bevara.

NÖDINGE. Det var bästa 
tänkbara vädermässiga 
förutsättningar.

Många passade där-
för på att efteranmäla 
sig till Vättlefjällsvand-
ringen.

Totalt kunde ar-
rangören räkna in 700 
deltagare.

En solig och klar söndags-
morgon mötte deltagarna 
till den 38:e Vättlefjällsvand-
ringen. 700 startande, jämt 
fördelat på Dammekärr i 
Nödinge och Vättlestugan i 
Angered, var cirka 50 perso-
ner färre än året innan.

– Vi ser en liten dalande 
trend. Utbudet av aktiviteter 
är stort. Vi är ändå nöjda med 
arrangemanget och delta-
garantalet, summerade Jack 

Grönroos i OK Alehof.
Petra Willqvist och 

Karolina Kazmierczak från 
Göteborg gick Vättlefjälls-
vandringen för allra första 
gången.

– Det är genom Natur-
kompaniet som vi fått upp 
ögonen för detta arrang-
emang. Det ska bli trevligt 
och vi har packat ryggsäcken 
med mat och vatten, förkla-
rade Petra innan de gav sig 
iväg ut på vandringen.

Vättlefjällsvandringen 
mäter 25 kilometer. Det 
finns också ett alternativ i 
KortVättlen (15 km).

Solveig Fridström, 
ursprungligen från Lilla 
Edet men numera boende 
i Trollhättan, förärades en 
vacker tavla som ett bevis för 
sin 25:e vandring.

– Vi hade också tre i start-
fältet som nu avverkat samt-

liga 38 vandringar, avslutar 
Jack Grönroos.

700 gick Vättlefjällsvandringen

I DAMMEKÄRR

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

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.

PÅ SKOGSVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Festlig tradition i Kollanda

Dragspelsstämma där alla trivs

Spelemän med diverse olika instrument strålade samman på 
Skogsvallen i Kollanda under den gångna helgen.

Dragspelsstämman i Kollanda lockade spelemän från olika 
delar av landet. Navelsträngarna kallar sig det här gänget 
vars medlemmar är hemmahörande från Säffl e i norr till 
Kungsbacka i söder.

Gunilla Hansson ledde allsången.

Lennart Thorstensson kom 
till Kollanda för att prov-
smaka korven och för att 
lyssna till den musik som 
bjöds. 

Petra Willqvist och Karolina Kazmierczak kom till Damme-
kärr från Göteborg för att gå Vättlefjällsvandringen – den 
38:e i ordningen.

Jack Grönroos, arrang-
emangsansvarig hos OK 
Alehof.
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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
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man i Kollanda.

Ingen kunde påstå 
något annat.
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kunde besökarna till 
Skogsvallen njuta av 
härlig musik.

Ett 50-tal husvagnar hade 
intagit den gamla fotbolls-
planen på Skogsvallen och 
tillsammans skapade spele-
männen och besökarna en 
gemytlig stämning. Musiken 
ljöd från tidig morgon till sen 
kväll – eller snarare natt.

– Vi har så roligt och alla 
trivs, förklarar Ingrid Tilly.

Stämmans officiella invig-
ning ägde rum på fredags-
eftermiddagen. Gerhard 
Andersson höll ett kort 
anförande.

– Efter en vinter som varit 
lång och svår, finns det änt-
ligen en aning av vår. När 
känslorna börjar svalla, då är 
det dags att kalla. Till Kol-
landa skogsvall, och stämma 
upp en trall, rimmade Ger-
hard och lämnade sedan 
över till Gunilla Hansson, 

som tillsammans med övriga 
musikanter lät underhålla 
publiken.

Det hela avslutades med 
allsång och sista sången blev 
”Livet går ej i repris”. Något 
som vi däremot hoppas går i 
repris är Dragspelsstämman. 
Ingrid och Bengt Tilly har 
tillsammans med Gunilla 
och Rune Hansson skapat 
en festlig tradition i Kol-
landa. Den är verkligen värd 
att bevara.

NÖDINGE. Det var bästa 
tänkbara vädermässiga 
förutsättningar.

Många passade där-
för på att efteranmäla 
sig till Vättlefjällsvand-
ringen.

Totalt kunde ar-
rangören räkna in 700 
deltagare.

En solig och klar söndags-
morgon mötte deltagarna 
till den 38:e Vättlefjällsvand-
ringen. 700 startande, jämt 
fördelat på Dammekärr i 
Nödinge och Vättlestugan i 
Angered, var cirka 50 perso-
ner färre än året innan.

– Vi ser en liten dalande 
trend. Utbudet av aktiviteter 
är stort. Vi är ändå nöjda med 
arrangemanget och delta-
garantalet, summerade Jack 

Grönroos i OK Alehof.
Petra Willqvist och 

Karolina Kazmierczak från 
Göteborg gick Vättlefjälls-
vandringen för allra första 
gången.

– Det är genom Natur-
kompaniet som vi fått upp 
ögonen för detta arrang-
emang. Det ska bli trevligt 
och vi har packat ryggsäcken 
med mat och vatten, förkla-
rade Petra innan de gav sig 
iväg ut på vandringen.

Vättlefjällsvandringen 
mäter 25 kilometer. Det 
finns också ett alternativ i 
KortVättlen (15 km).

Solveig Fridström, 
ursprungligen från Lilla 
Edet men numera boende 
i Trollhättan, förärades en 
vacker tavla som ett bevis för 
sin 25:e vandring.

– Vi hade också tre i start-
fältet som nu avverkat samt-

liga 38 vandringar, avslutar 
Jack Grönroos.

700 gick Vättlefjällsvandringen
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– Festlig tradition i Kollanda

Dragspelsstämma där alla trivs

Spelemän med diverse olika instrument strålade samman på 
Skogsvallen i Kollanda under den gångna helgen.

Dragspelsstämman i Kollanda lockade spelemän från olika 
delar av landet. Navelsträngarna kallar sig det här gänget 
vars medlemmar är hemmahörande från Säffl e i norr till 
Kungsbacka i söder.

Gunilla Hansson ledde allsången.

Lennart Thorstensson kom 
till Kollanda för att prov-
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lyssna till den musik som 
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ALAFORS. Närmare 
300 personer samlades 
i Furulundsparken på 
april månads sista dag.

Det blev ett aningen 
kylslaget men festligt 
valborgsfi rande.

– Vintern har varit 
väldigt lång och därför 
känns det extra skönt 
att få hälsa våren väl-
kommen, sade Ahla-
fors IF:s klubbmästare 
Harald Axberg i sitt 
högtidstal.

För tredje året i rad bjöd 
Ahlafors IF in till valborgs-
firande, som i vanlig ord-
ning utgör startskottet för 
folkparkens nöjessäsong. Nu 
duggar arrangemangen tätt. 
Idag (läs tisdag) är det pre-
miär för motionsdansen och 
på onsdagskvällen blir det 
traditionsenlig Gökottedans 
med No Tjafs på scenen.

Valborgsfesten tog sin 
början klockan halv sex då 
grindarna öppnades och 

barnfamiljerna strömmade 
till. Chokladhjulet tilldrog 
sig ett stort intresse liksom 
fiskdammen, där de allra 
yngsta besökarna prövade 
lyckan – alltid med gott 
resultat. Utanför entrén gick 
det att hoppa upp på häst-
ryggen för en liten ridtur i 
vacker natur.

Den musikaliska under-
hållningen skiftade karaktär 
under kvällen. Först ut var en 
trio tjejer från Ahlafors Fria 
Skola, Fanny Albinsson, 
Amanda Andersson och 
Patricia Johansson Fridh, 
som sjöng vackert och med-
ryckande. Lite senare var det 
dags för Bannuwakören att 
framföra de melodier som 
hör valborgsmässoafton till. 
”Vintern rasat” och ”Sköna 
maj, välkommen” fick besö-
karna att komma i stämning 
och känna att varmare tider 
faktiskt är på väg.

AIF:s klubbmästare 
Harald Axberg berättade i 
sitt tal att han åkt skridskor 
på sjöis så sent som den 21 

april, men att vi nu har en 
härlig vår och sommar att 
se fram emot. Axberg tog 
också tillfället i akt att gratu-
lera 100-åringen Ahlafors IF 
och redogjorde för de olika 
jubileumsaktiviteter som är 
inplanerade.

– ”Dansen på Furulund” 
är ett musikaliskt lustspel 
som har premiär här i parken 
den 18 maj.

Trubadurerna Rolf & 

Yngve spelade och sjöng 
samtidigt som de sista gäs-
terna lämnade parken. 
Klockan elva hade musiken 
tystnat och en osedvanligt 
kall aprilmånad tog adjö.

LILLA EDET. Lördagen den 
13 april hölls årsstämma 
i SPF Älvsborgs Norra 
Distrikt. Geografiskt täcker 
distriktet ett stort område; 
från Åmål i norr till Lerum 
i söder, från Ed i väster till 
Herrljunga i öster.

För första gången genom-
fördes den i Lilla Edet under 
Göta Älvdalsbygdens SPF-
förenings värdskap. Ett 150-
tal ombud och funktionärer 
samlades i Fuxernaskolan. 
Under registreringen och 
välkomstkaffet underhöll 
Hjärtums Spelmanslag. 

Distriktets ordförande 
Kjell Hansson från Alingsås 
hälsade alla välkomna och 
inledde med parentation 
över de medlemmar som 
avlidit under det gångna 
verksamhetsåret. Spel-
manslaget framförde stycket 
”Koppången”, komponerad 
av Per-Erik Moraeus.

Sedan Kerstin Anders-
son, ordförande i SPF Göta 
Älvdalsbygden, presenterat 
föreningen, berättade kom-
munalrådet i Lilla Edet, 
Ingemar Ottosson, om 
kommunens framtidsplaner. 
Han betonade det perfekta 
läget med de utbyggda 
kommunikationerna och 
närheten till naturen. Vidare 
redogjorde han för de planer 
som finns för äldreboende 
och omvårdnad.

Innan den formella delen 
av stämman tog sin början, 
höll Margaretha Herrman 
ett litet föredrag under rub-
riken ”Äldre, finns dom?”. 
Margaretha är filosofie 
doktor i etnologi och uni-
versitetslektor i kulturveten-
skap vid Högskolan Väst. 

I ett projekt undersöker 
hon och hennes kollegor 
hur äldre människor skildras 
i nordisk film- och drama-

produktion under perioden 
2000-2010. De ser på hur 
hög ålder framställs i olika 
sammanhang och hur ålder 
som social kategori samver-
kar med andra kategorier 
som kön, klass, etnicitet och 
sexualitet. Bakgrunden är 
den åldersdiskriminering 
som förekommer i samhäl-
let. Hon konstaterade att 
äldre sällan har huvudrol-
ler, ofta är frånvarande och 
endast omnämnda. En av 
hennes slutsatser var att ”det 
är tillåtet att bli äldre på ett 
ungdomligt sätt”.

Därefter var det dags för 
stämmoförhandlingar. Stäm-
man öppnades av distriktets 
ordförande Kjell Hansson. 
Till mötesordförande valdes 
Bert Åkesson, ordförande i 
kommunfullmäktige i Lilla 
Edet. Med van hand ledde 
han den tidvis livliga stäm-
man.

Kjell Hansson, SPF Hjor-
ten, Alingsås, omvaldes som 
ordförande för 2013.

Birgit Fagrell, distriktets 
läkemedelsansvariga, redo-
gjorde för arbetet med läke-
medel för äldre och Ken-
neth Johansson, distriktets 
friskvårdsansvarige, infor-
merade om arbetet med 
friskvård i distriktet. Kjell 
Hansson berättade om SPF-
dagen, som går av stapeln på 
Liseberg den 25e augusti.

Distriktsstämman delar 
varje år ett kulturstipen-
dium. Årets stipendium till-
delades Olle Olsson, SPF 
Flundre med motiveringen 
”för värdefulla insatser 
bland annat i bildandet och 
utveckling av SPF Flundre, 
utveckling, nyfikenhet, 
förmåga att driva och entusi-
asmera omgivningen liksom 
att ta tillvara äldres intres-
sen i samhället och på ett 

personligt sätt kommunicera 
berättelser ur sin stora erfa-
renhet till medlemmar”.

Förhandlingarna avsluta-
des med blomsterutdelning 
till bland annat alla avgående 
förtroendevalda.

En viktig del i ett årsmöte 
är förtäringen. Fuxerna-
skolans matpersonal, under 
ledning av Gun Mellqvist, 
gjorde en storartad insats 
med kaffe, frukt och lunch. 

Stämman avslutades med 
lotteri och en liten minnes-
present. Vad passade bättre 
än ett paket Edetpapper?

❐❐❐

Chokladhjulet snurrade mest hela tiden och många lämnade 
Furulundsparken med godsaker under armen.

Festlig stämning i parken. Valborgsfi randet i Furulundspar-
ken roar besökare i alla åldrar.

Bannuwakören framförde traditionella vårsånger.

I PARKEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Efterlängtad vår välkomnades

Kylslaget valborgsfi rande i Furulundsparken

Årsstämma i SPF Älvsborgs Norra Distrikt

Fuxernaskolans matpersonal ordnade med kaffe, frukt och lunch när SPF Älvsborgs Norra 
Distrikt höll årsstämma i Lilla Edet.

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
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www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Vandring till 
Gudhem 1-2 juni 

Vi pilgrimsvandrar från Varnhem 
till Falköping med  

övernattning i Gudhem. 

Kostnad 700:- 

Frågor och anmälan: 
Ingela Fransson

ingela.e.fransson@svenskakyrkan.se

0303-444031 senast 20 maj.

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Onsdagsträff 15 maj 13.00
Nödinge församlingshem. ”Poltava – slutet på Sveriges stormakt 
tider”. Vladimir Masko och Claes Corin berättar om sin resa till 
Kiev och Poltava i Ukraina och visar Bilder. Fika.
 

För dig som är född 1999 eller tidigare.
Vi har informationsmöte i våra församlingshem i Surte och i 
Nödinge onsdag 15 maj kl. 18.00, ingen föranmälan behövs.
Fika. Både föräldrar och ungdomar är välkomna!
Vid frågor Kontakta Mia Nordin 031-980912 Välkommen!

STARRKÄRR. Hugo 
Wallberg har lämnat 
över ordförandeskapet 
i Föreningen för natio-
naldagens fi rande i Ale.

Tore Berghamn tar 
över klubban och säker-
ställer att traditionen i 
Prästalund hålls vid liv.

– Ja, nu får ungdo-
men kliva in, skrattar 
Tore.
Nationaldagsfirandet i Ale 
startade 1983. Sju år senare 
kom Hugo Wallberg med i 
arrangörsföreningen för att 
senare bli ordförande i den-
samma. Nu väljer han dock 
att kliva av, med ålderns rätt 
som han uttrycker det.

– Jag fyller 90 år i decem-
ber och tyckte det var läge att 
växla över till någon annan, 
säger Hugo.

Spekulanterna på ordfö-
randeposten stod inte direkt 
i kö. Tore Berghamn kände 
sig därför manad att rycka in, 
så att traditionen inte skulle 
gå i graven.

– Jag är ju bara 82. Skämt 
åsido så vore det väldigt tra-

giskt om nationaldagsfiran-
det i Prästalund skulle upp-
höra. Det är en rogivande, 
idyllisk och historisk plats 
som lämpar sig utmärkt för 
ändamålet. Aleborna tycks 
också uppskatta traditionen. 
I fjol var det nog publikre-
kord, säger Tore Berghamn.

Nationaldagen infaller i 
år på en torsdag. Arrangören 
hoppas på lika fint väder som 

förra året.
– Historiskt sett så har vi 

haft ganska tur med vädret 
faktiskt. Undantaget var för 
några år sedan då det var så 
kallt att musikerna knappt 
kunde spela då fingrarna knöt 
sig, berättar Hugo Wallberg.

Årets högtidstal kommer 
att hållas av kommunalrådet 
Paula Örn (S).

JONAS ANDERSSON

Den 18 april hade PRO Surte-Bohus 
sitt kvartalsmöte med drygt 60 med-
lemmar närvarande. Ett fullmatat möte 
som startade med att vår ordförande 
Wivi-Anne Radesjö hälsade alla hjärt-
ligt välkomna och gav tonen till vår 
uppskattade PRO-kör som sjön PRO-
visan och andra vårvisor under ledning 
av Stig Alfredsson.

Därefter gick vi in på dagordningen 
där vi fick rapporter från vår ordfö-
rande från distriktets årskonferens. 
Där hade bland annat motioner om 
”Förbud mot telefonförsäljning” och 
förslag om att protestera mot ”Det 

kontantlösa samhället” antagits.
Vi fick rapporter från kassören Siw 

Ericsson. Studieorganisatören Jan 
Larsson var på utbildning på PRO:s 
kursgård Gysinge Herrgård, men lät 
meddela att han gärna tog emot nya 
förslag på cirklar och kurser.

Stig Alfredsson välkomnar fler glada 
musikintresserade till kören.

Vår nya reseledare, Barbro Anders-
son, presenterade resor till Friskvårds-
dagen i Herrljunga den 30 maj, Dan-
marksresan 14 maj och att en dagsresa 
till Anten planeras. Resorna annonseras 
på våra anslagstavlor med listor för 

anmälan.
Vår egen friluftsdag på Jen-

nylund blir den 1 augusti och pro-
gram sätts upp på anslagstavlorna. 

Sven-Erik Svensson rappor-
terade från KPR (Kommunala 
Pensionärsrådet). Det planeras i 
kommunen att bli nio brukarråd, 
ett för varje äldreboende. Det har 
sagts att varje råd skall erhålla 
6000-6500 kronor till sin verk-
samhetsbudget, men ingen vet 
varifrån pengarna skall tas. Vi får 

se vad som händer!
Efter kaffepausen lyssnade vi på vår 

inbjudne trubadur Martin Persson. 
Han gladde oss med visor av Taube, 
Cornelis med flera. Vår uppskattning 
visades genom att vi sjöng med i de 
flesta visorna.

Sedan blev det dags för vår ord-
förande att hälsa vår granne, Bosse 
Baeckström från Sales On Net, väl-
kommen. Bosse berättade om företaget 
och att man till största delen arbetade 
med företag, men att privatmarknaden, 
som nu uppgår till 15 procent, ständigt 
ökar. Utöver försäljning arbetar man 
med utbildning, personlig service, 
installation med mera.

Bosse fick svara på många frågor från 
intresserade medlemmar. Vi spånade 
även om att eventuellt starta upp en 
datautbildning i vår förening. Vi åter-
kommer i frågan längre fram.

Därmed tackade Wivi-Anne Bosse 
för all information och fördelar vi fått 
och förklarade vårens givande kvartals-
möte avslutat.

Gunilla Carlsson 

Vårmöte hos PRO Surte-Bohus

Nu har de populära kur-
serna i vinkunskap under 
ledning av Claes Anders-
son, Nödinge, avslutats. I 
genomsnitt har 17 med-
lemmar deltagit.

Ansvarige Claes-Hugo 
Larsson hoppas kunna 
återkomma med nya kurser 
till hösten.

Fredagsvandrarna gui-
dades av Sven Johnsson i 
Fjärhult i snö. Vi besökte 
Bengt Algers i Kvarnda-
len och fick information 
om hans kraftverk. Han 
är självförsörjande när det 
gäller värme och ljus. Disk- 

och tvättmaskin går dock på 
nätet, då vattentillgången 
inte är helt pålitlig. Denna 
regnfattiga vinter har man 
varit tacksamma för detta 
arrangemang.

Den sena våren drab-
bade också vandringen vid 
Marieberg. Där fanns blå-
sippor, men inte alls i den 
omfattning som andra år. 
29 medlemmar fick ändå 
en fin vandring. Det disiga 
vädret avskräckte dock del-
tagarna från att gå upp på 
berget.

Lennart Mattsson

SPF Alebygdens medlemmar har fått lära sig mer om vin 
under ledning av Claes Andersson. 

Full fart hos SPF Alebygden

ALAFORS. Varje vår bjuder 
styrelsen in de medlem-
mar som är 85 år och äldre. 
Torsdagen den 2 maj hade 
vi årets träff på Björkliden i 
Alafors. 

SPF Alebygdens ordfö-
rande Hans Åström infor-
merade om pågående och 
planerade aktiviteter i fören-
ingen medan det serverades 
dricka och smörgås, kaffe 
och kaka. Det pratades också 
livligt under kaffestunden.

PRO-pojkarna underhöll 
oss med mycket uppskattad 
sång och musik, flera delta-
gare sjöng med. Som avslut-
ning lottades en blomma ut, 
denna vanns av Paul Olsson 
från Ä lvängen.

Ingelore Lindahl

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Hålanda kyrka stängd 
för renovering

fr o m söndag 12 maj.
Gudstjänster hålls tills vidare  

i församlingshemmet.

Välkomna!

Tore Berghamn (t h) har tagit över ordförandeskapet efter 
Hugo Wallberg i Föreningen för nationaldagens fi rande i Ale. 
Den 6 juni fi ras nationaldagen som vanligt i Prästalund.

– Nationaldagsfi randet lever vidare

Hugo växlar över till Tore

Kerstin Nilsson och Len-
nart Andersson i samspråk 
på SPF Alebygdens Plus 
85-träff på Björkliden.

Paul Olsson vann den blomma som lottades ut.

Plus 85-träff 
hos SPF
Alebygden

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
Nödinge församling
9/5 Kristi himmelsfärdsdag 
kl 11, Nödinge kyrka Mäss-
sa R Bäck. Lörd 11/5 kl 12, 
Nödinge kyrka Konfi rma-
tion med Mässa R Bäck. 
12/5 söndagen före Pingst kl 
11, Surte kyrka Gudstjänst J 
Jacobsson. Tisd 14/5 kl 14, 
Nödinge Servicehus Guds-
tjänst R Bäck.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 7/5 kl 8-9, Bön. Kl 14, 
Bibelsamtalsgruppen. Fred 
10/5 kl 19.30, Greenhouse 
(från åk 7 och uppåt). Lörd 
11/5 kl 10-13, Second Hand 
& Café. Sönd 12/5 kl 11, 
Gudstjänst med Äventyret 
för små & stora. Kyrkkaffe. 
Tisd 14/5 kl 8-9, Bön.

Fuxerna - Åsbräcka
församling
Sönd kl 10, Högmässa, 
Nordlund. Onsd kl 18.30, 
Mässa, Nordblom. Torsd kl 
14, Gemenskapsträff.

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 16/5 kl 18, Café, P-O 
Kindbom berättar om Guds 
vandringsman Henry Kind-
bom.

Surte missionsförsamling
Onsd 8/5 kl 18:30, Ton-
år; Pingiskväll. Onsd 8/5 kl 
21, Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen att vara med! 
Torsd 9/5 kl 08:00, Kristi 
himmelsfärdsdag. Vandring 
runt Fågeldammarna med 
frågor. Michael Olausson. 
Ta med egen fi kakorg. Sönd 
12/5 kl 11, Sånggudstjänst. 
Malte Jansson. MBL - Mal-
te, Bodil och Lasse. Fika. 
Månd 13/5 kl 19, Musikkå-
ren, Lerum Surte Sympho-
nic Band, övar. Onsd 15/5 
kl 15, Onsdagsträff. Vårfest. 
Onsd 15/5 kl 18:30, Tonår; 
Fågeldammarna. Onsd 15/5 
kl 21, Innebandy i Surte-
skolan. Välkommen att vara 
med! Sena ändringar i detta 
program kan inträffa.
www.surtemissionskyrka.se 
är alltid uppdaterad.

Guntorps missionskyrka
Onsd 8/5 kl 18.30, Tonår & 
ÄventyrarScout. Torsd 9/5 
kl 11-15, Kilanda Marknad. 
Onsd 15/5 Spårar & Upp-
täckarScout.

Skepplanda pastorat

Skepplanda sönd 12/5 kl 10, 
Familjegudstjänst Wetter-
ling, kyrkkaffe. Onsd 15/5 
kl 10, Storcafé. Onsd 15/5 
kl 18.30, Veckomässa och 
vårfest. Hålanda försam-
lingshem sönd 12/5 kl 12, 
Gudstjänst Wetterling. För-
samlingshemmet. Hålanda 
kyrka stängd för renovering. 
S.t Peder sönd 12/5, se öv-
riga. Ale-Skövde sönd 12/5 
kl 17, Mässa Wetterling. 
Tunge sönd 12/5, se övriga.

Starrkärr-Kilanda
församling
Onsd 8/5 Älvängens kyrka 
kl 18.30, Taizémässa, Blom-
gren. Starrkärrs kyrka kl 19, 
Bön för församlingen. Torsd 
9/5 KILANDADAGEN. 
Kilanda kyrka kl 10, Mäss-
sa Blomgren. Kilanda kyr-
ka kl 13.30, Gospelkonsert. 
Sönd 12/5 Starrkärrs kyr-
ka kl 11, Friluftsgudstjänst i 
Prästalund, Nilsson. Vi träf-
fas ute i Guds skapelse för 
att tillsammans med fåglar-
na prisa Gud! I år vandrar vi 
inte utan stannar vid hem-
bygdsgården. Tag med kaf-
fekorg! Vid dåligt väder har 
vi friluftsgudstjänsten inne i 
Starrkärrs kyrka. Älvängens 
kyrka kl 11, Mässa, Blom-
gren. Nols kyrka kl 17, Lov-
sångsgudstjänst, Nilsson.

Älvängens missionskyrka
Sönd kl 11, Gudstjänst Kär-
lekens tjänst  L Jöngren. 
Sång N Holgersson. Månd 
kl 18, Spårarscout. Kl 18.30, 
Upptäckarscout. Tisd kl 10, 
Bön och samtal. Kl 10-13, 
Stickcafé och Elvafi ka. Kl 
19, Styrelsemöte.

Filadelfi aförsamlingen, 
Bohus pingstkyrka
Onsd 8/5 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 12/5 
kl 11, Gudstjänst Leif Karls-
son nattvard. Onsdag 15/5 
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

Det är uppmaning-
en Jesus ger sina lär-
ljungar innan han skall 

lämna dem. I den värld vi lever 
i i dag kanske samma häls-
ning är berättigad. Det är lätt 
att bli skrämd när man ser och 
hör allt som händer. Det är en 
trygghet att få bedja en bön, 
till någon som har sagt, bed 
och ni skall få, även där vi inte 
kan förstå eller omfatta allt 
som sker. Nästa helg infaller 
pingst, då Jesus utlovade den 
helige ande som vår hjälpare 
i vår kristna tro. Nobelprista-
garen i medicin Alexis Carell 
skrev så här: Bön är den krafti-

gaste energiform vi kan fram-
ställa. Den är en naturkraft li-
kaväl som tyngdkraften. Jag 
har som läkare sett människor 
som sedan all annan läkekonst 
misslyckats, lyft sig ur sjuk-
dom och förtvivlan, med hjälp 
av bönen. När vi ber uppgår vi 
i den outtömliga drivkraften, 
som håller universum igång. 
Våra mänskliga brister, och vi 
känner oss stärkta till kropp 
och själ. Skulle kunna be till 
Gud utan att det blev något 
resultat på ett eller annat sätt, 
slut citat.

Leif Karlsson
Pastor i Pingstkyrkan Bohus

Betraktelse
Var inte rädd, tappa inte modet

Tack Jordfästningar
Inger Nolfalk. I Surte 
kyrka hölls torsdagen 2 maj 
begravningsgudstjänst för 
Inger Nolfalk, Surte. Of-
fi ciant var kyrkoherde e.m 
Renny Olausson.

Marie-Louise Errind. I 
Skepplanda kyrka hölls 
fredagen 3 maj begravnings-
gudstjänst för Marie-Louise 
Errind, Älvängen. Offi ciant 
var kyrkoherde Vivianne 
Wetterling.

Berit Andreasson. I Surte 
kapell hölls fredagen 3 maj 
begravningsakt för Berit 
Andreasson, Surte. Offi ciant 
var Inga-Lill Andersson.

Disa Karlsson. I Nödinge 
kyrka hölls fredagen 3 maj 
begravningsgudstjänst för 
Disa Karlsson, Nödinge. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Christer Kling. I Starrkärrs 
kapell hölls fredagen 3 maj 
begravningsgudstjänst för 
Christer Kling, Älvängen. 
Offi ciant var komminister 
Else Blomgren.

Dan Andersson, Kärrvägen 
Nol. Anhöriga makan Ker-
stin. Barnen Jim, Jeanette, 
Jessica och Caroline med 
familjer. Avled tors 25/4

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

Vandring till 
Gudhem 1-2 juni 

Vi pilgrimsvandrar från Varnhem 
till Falköping med  

övernattning i Gudhem. 

Kostnad 700:- 

Frågor och anmälan: 
Ingela Fransson

ingela.e.fransson@svenskakyrkan.se

0303-444031 senast 20 maj.

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Onsdagsträff 15 maj 13.00
Nödinge församlingshem. ”Poltava – slutet på Sveriges stormakt 
tider”. Vladimir Masko och Claes Corin berättar om sin resa till 
Kiev och Poltava i Ukraina och visar Bilder. Fika.
 

För dig som är född 1999 eller tidigare.
Vi har informationsmöte i våra församlingshem i Surte och i 
Nödinge onsdag 15 maj kl. 18.00, ingen föranmälan behövs.
Fika. Både föräldrar och ungdomar är välkomna!
Vid frågor Kontakta Mia Nordin 031-980912 Välkommen!

STARRKÄRR. Hugo 
Wallberg har lämnat 
över ordförandeskapet 
i Föreningen för natio-
naldagens fi rande i Ale.

Tore Berghamn tar 
över klubban och säker-
ställer att traditionen i 
Prästalund hålls vid liv.

– Ja, nu får ungdo-
men kliva in, skrattar 
Tore.
Nationaldagsfirandet i Ale 
startade 1983. Sju år senare 
kom Hugo Wallberg med i 
arrangörsföreningen för att 
senare bli ordförande i den-
samma. Nu väljer han dock 
att kliva av, med ålderns rätt 
som han uttrycker det.

– Jag fyller 90 år i decem-
ber och tyckte det var läge att 
växla över till någon annan, 
säger Hugo.

Spekulanterna på ordfö-
randeposten stod inte direkt 
i kö. Tore Berghamn kände 
sig därför manad att rycka in, 
så att traditionen inte skulle 
gå i graven.

– Jag är ju bara 82. Skämt 
åsido så vore det väldigt tra-

giskt om nationaldagsfiran-
det i Prästalund skulle upp-
höra. Det är en rogivande, 
idyllisk och historisk plats 
som lämpar sig utmärkt för 
ändamålet. Aleborna tycks 
också uppskatta traditionen. 
I fjol var det nog publikre-
kord, säger Tore Berghamn.

Nationaldagen infaller i 
år på en torsdag. Arrangören 
hoppas på lika fint väder som 

förra året.
– Historiskt sett så har vi 

haft ganska tur med vädret 
faktiskt. Undantaget var för 
några år sedan då det var så 
kallt att musikerna knappt 
kunde spela då fingrarna knöt 
sig, berättar Hugo Wallberg.

Årets högtidstal kommer 
att hållas av kommunalrådet 
Paula Örn (S).

JONAS ANDERSSON

Den 18 april hade PRO Surte-Bohus 
sitt kvartalsmöte med drygt 60 med-
lemmar närvarande. Ett fullmatat möte 
som startade med att vår ordförande 
Wivi-Anne Radesjö hälsade alla hjärt-
ligt välkomna och gav tonen till vår 
uppskattade PRO-kör som sjön PRO-
visan och andra vårvisor under ledning 
av Stig Alfredsson.

Därefter gick vi in på dagordningen 
där vi fick rapporter från vår ordfö-
rande från distriktets årskonferens. 
Där hade bland annat motioner om 
”Förbud mot telefonförsäljning” och 
förslag om att protestera mot ”Det 

kontantlösa samhället” antagits.
Vi fick rapporter från kassören Siw 

Ericsson. Studieorganisatören Jan 
Larsson var på utbildning på PRO:s 
kursgård Gysinge Herrgård, men lät 
meddela att han gärna tog emot nya 
förslag på cirklar och kurser.

Stig Alfredsson välkomnar fler glada 
musikintresserade till kören.

Vår nya reseledare, Barbro Anders-
son, presenterade resor till Friskvårds-
dagen i Herrljunga den 30 maj, Dan-
marksresan 14 maj och att en dagsresa 
till Anten planeras. Resorna annonseras 
på våra anslagstavlor med listor för 

anmälan.
Vår egen friluftsdag på Jen-

nylund blir den 1 augusti och pro-
gram sätts upp på anslagstavlorna. 

Sven-Erik Svensson rappor-
terade från KPR (Kommunala 
Pensionärsrådet). Det planeras i 
kommunen att bli nio brukarråd, 
ett för varje äldreboende. Det har 
sagts att varje råd skall erhålla 
6000-6500 kronor till sin verk-
samhetsbudget, men ingen vet 
varifrån pengarna skall tas. Vi får 

se vad som händer!
Efter kaffepausen lyssnade vi på vår 

inbjudne trubadur Martin Persson. 
Han gladde oss med visor av Taube, 
Cornelis med flera. Vår uppskattning 
visades genom att vi sjöng med i de 
flesta visorna.

Sedan blev det dags för vår ord-
förande att hälsa vår granne, Bosse 
Baeckström från Sales On Net, väl-
kommen. Bosse berättade om företaget 
och att man till största delen arbetade 
med företag, men att privatmarknaden, 
som nu uppgår till 15 procent, ständigt 
ökar. Utöver försäljning arbetar man 
med utbildning, personlig service, 
installation med mera.

Bosse fick svara på många frågor från 
intresserade medlemmar. Vi spånade 
även om att eventuellt starta upp en 
datautbildning i vår förening. Vi åter-
kommer i frågan längre fram.

Därmed tackade Wivi-Anne Bosse 
för all information och fördelar vi fått 
och förklarade vårens givande kvartals-
möte avslutat.

Gunilla Carlsson 

Vårmöte hos PRO Surte-Bohus

Nu har de populära kur-
serna i vinkunskap under 
ledning av Claes Anders-
son, Nödinge, avslutats. I 
genomsnitt har 17 med-
lemmar deltagit.

Ansvarige Claes-Hugo 
Larsson hoppas kunna 
återkomma med nya kurser 
till hösten.

Fredagsvandrarna gui-
dades av Sven Johnsson i 
Fjärhult i snö. Vi besökte 
Bengt Algers i Kvarnda-
len och fick information 
om hans kraftverk. Han 
är självförsörjande när det 
gäller värme och ljus. Disk- 

och tvättmaskin går dock på 
nätet, då vattentillgången 
inte är helt pålitlig. Denna 
regnfattiga vinter har man 
varit tacksamma för detta 
arrangemang.

Den sena våren drab-
bade också vandringen vid 
Marieberg. Där fanns blå-
sippor, men inte alls i den 
omfattning som andra år. 
29 medlemmar fick ändå 
en fin vandring. Det disiga 
vädret avskräckte dock del-
tagarna från att gå upp på 
berget.

Lennart Mattsson

SPF Alebygdens medlemmar har fått lära sig mer om vin 
under ledning av Claes Andersson. 

Full fart hos SPF Alebygden

ALAFORS. Varje vår bjuder 
styrelsen in de medlem-
mar som är 85 år och äldre. 
Torsdagen den 2 maj hade 
vi årets träff på Björkliden i 
Alafors. 

SPF Alebygdens ordfö-
rande Hans Åström infor-
merade om pågående och 
planerade aktiviteter i fören-
ingen medan det serverades 
dricka och smörgås, kaffe 
och kaka. Det pratades också 
livligt under kaffestunden.

PRO-pojkarna underhöll 
oss med mycket uppskattad 
sång och musik, flera delta-
gare sjöng med. Som avslut-
ning lottades en blomma ut, 
denna vanns av Paul Olsson 
från Ä lvängen.

Ingelore Lindahl

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Hålanda kyrka stängd 
för renovering

fr o m söndag 12 maj.
Gudstjänster hålls tills vidare  

i församlingshemmet.

Välkomna!

Tore Berghamn (t h) har tagit över ordförandeskapet efter 
Hugo Wallberg i Föreningen för nationaldagens fi rande i Ale. 
Den 6 juni fi ras nationaldagen som vanligt i Prästalund.

– Nationaldagsfi randet lever vidare

Hugo växlar över till Tore

Kerstin Nilsson och Len-
nart Andersson i samspråk 
på SPF Alebygdens Plus 
85-träff på Björkliden.

Paul Olsson vann den blomma som lottades ut.

Plus 85-träff 
hos SPF
Alebygden

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
Nödinge församling
9/5 Kristi himmelsfärdsdag 
kl 11, Nödinge kyrka Mäss-
sa R Bäck. Lörd 11/5 kl 12, 
Nödinge kyrka Konfi rma-
tion med Mässa R Bäck. 
12/5 söndagen före Pingst kl 
11, Surte kyrka Gudstjänst J 
Jacobsson. Tisd 14/5 kl 14, 
Nödinge Servicehus Guds-
tjänst R Bäck.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 7/5 kl 8-9, Bön. Kl 14, 
Bibelsamtalsgruppen. Fred 
10/5 kl 19.30, Greenhouse 
(från åk 7 och uppåt). Lörd 
11/5 kl 10-13, Second Hand 
& Café. Sönd 12/5 kl 11, 
Gudstjänst med Äventyret 
för små & stora. Kyrkkaffe. 
Tisd 14/5 kl 8-9, Bön.

Fuxerna - Åsbräcka
församling
Sönd kl 10, Högmässa, 
Nordlund. Onsd kl 18.30, 
Mässa, Nordblom. Torsd kl 
14, Gemenskapsträff.

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 16/5 kl 18, Café, P-O 
Kindbom berättar om Guds 
vandringsman Henry Kind-
bom.

Surte missionsförsamling
Onsd 8/5 kl 18:30, Ton-
år; Pingiskväll. Onsd 8/5 kl 
21, Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen att vara med! 
Torsd 9/5 kl 08:00, Kristi 
himmelsfärdsdag. Vandring 
runt Fågeldammarna med 
frågor. Michael Olausson. 
Ta med egen fi kakorg. Sönd 
12/5 kl 11, Sånggudstjänst. 
Malte Jansson. MBL - Mal-
te, Bodil och Lasse. Fika. 
Månd 13/5 kl 19, Musikkå-
ren, Lerum Surte Sympho-
nic Band, övar. Onsd 15/5 
kl 15, Onsdagsträff. Vårfest. 
Onsd 15/5 kl 18:30, Tonår; 
Fågeldammarna. Onsd 15/5 
kl 21, Innebandy i Surte-
skolan. Välkommen att vara 
med! Sena ändringar i detta 
program kan inträffa.
www.surtemissionskyrka.se 
är alltid uppdaterad.

Guntorps missionskyrka
Onsd 8/5 kl 18.30, Tonår & 
ÄventyrarScout. Torsd 9/5 
kl 11-15, Kilanda Marknad. 
Onsd 15/5 Spårar & Upp-
täckarScout.

Skepplanda pastorat

Skepplanda sönd 12/5 kl 10, 
Familjegudstjänst Wetter-
ling, kyrkkaffe. Onsd 15/5 
kl 10, Storcafé. Onsd 15/5 
kl 18.30, Veckomässa och 
vårfest. Hålanda försam-
lingshem sönd 12/5 kl 12, 
Gudstjänst Wetterling. För-
samlingshemmet. Hålanda 
kyrka stängd för renovering. 
S.t Peder sönd 12/5, se öv-
riga. Ale-Skövde sönd 12/5 
kl 17, Mässa Wetterling. 
Tunge sönd 12/5, se övriga.

Starrkärr-Kilanda
församling
Onsd 8/5 Älvängens kyrka 
kl 18.30, Taizémässa, Blom-
gren. Starrkärrs kyrka kl 19, 
Bön för församlingen. Torsd 
9/5 KILANDADAGEN. 
Kilanda kyrka kl 10, Mäss-
sa Blomgren. Kilanda kyr-
ka kl 13.30, Gospelkonsert. 
Sönd 12/5 Starrkärrs kyr-
ka kl 11, Friluftsgudstjänst i 
Prästalund, Nilsson. Vi träf-
fas ute i Guds skapelse för 
att tillsammans med fåglar-
na prisa Gud! I år vandrar vi 
inte utan stannar vid hem-
bygdsgården. Tag med kaf-
fekorg! Vid dåligt väder har 
vi friluftsgudstjänsten inne i 
Starrkärrs kyrka. Älvängens 
kyrka kl 11, Mässa, Blom-
gren. Nols kyrka kl 17, Lov-
sångsgudstjänst, Nilsson.

Älvängens missionskyrka
Sönd kl 11, Gudstjänst Kär-
lekens tjänst  L Jöngren. 
Sång N Holgersson. Månd 
kl 18, Spårarscout. Kl 18.30, 
Upptäckarscout. Tisd kl 10, 
Bön och samtal. Kl 10-13, 
Stickcafé och Elvafi ka. Kl 
19, Styrelsemöte.

Filadelfi aförsamlingen, 
Bohus pingstkyrka
Onsd 8/5 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 12/5 
kl 11, Gudstjänst Leif Karls-
son nattvard. Onsdag 15/5 
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

Det är uppmaning-
en Jesus ger sina lär-
ljungar innan han skall 

lämna dem. I den värld vi lever 
i i dag kanske samma häls-
ning är berättigad. Det är lätt 
att bli skrämd när man ser och 
hör allt som händer. Det är en 
trygghet att få bedja en bön, 
till någon som har sagt, bed 
och ni skall få, även där vi inte 
kan förstå eller omfatta allt 
som sker. Nästa helg infaller 
pingst, då Jesus utlovade den 
helige ande som vår hjälpare 
i vår kristna tro. Nobelprista-
garen i medicin Alexis Carell 
skrev så här: Bön är den krafti-

gaste energiform vi kan fram-
ställa. Den är en naturkraft li-
kaväl som tyngdkraften. Jag 
har som läkare sett människor 
som sedan all annan läkekonst 
misslyckats, lyft sig ur sjuk-
dom och förtvivlan, med hjälp 
av bönen. När vi ber uppgår vi 
i den outtömliga drivkraften, 
som håller universum igång. 
Våra mänskliga brister, och vi 
känner oss stärkta till kropp 
och själ. Skulle kunna be till 
Gud utan att det blev något 
resultat på ett eller annat sätt, 
slut citat.

Leif Karlsson
Pastor i Pingstkyrkan Bohus

Betraktelse
Var inte rädd, tappa inte modet

Tack Jordfästningar
Inger Nolfalk. I Surte 
kyrka hölls torsdagen 2 maj 
begravningsgudstjänst för 
Inger Nolfalk, Surte. Of-
fi ciant var kyrkoherde e.m 
Renny Olausson.

Marie-Louise Errind. I 
Skepplanda kyrka hölls 
fredagen 3 maj begravnings-
gudstjänst för Marie-Louise 
Errind, Älvängen. Offi ciant 
var kyrkoherde Vivianne 
Wetterling.

Berit Andreasson. I Surte 
kapell hölls fredagen 3 maj 
begravningsakt för Berit 
Andreasson, Surte. Offi ciant 
var Inga-Lill Andersson.

Disa Karlsson. I Nödinge 
kyrka hölls fredagen 3 maj 
begravningsgudstjänst för 
Disa Karlsson, Nödinge. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Christer Kling. I Starrkärrs 
kapell hölls fredagen 3 maj 
begravningsgudstjänst för 
Christer Kling, Älvängen. 
Offi ciant var komminister 
Else Blomgren.

Dan Andersson, Kärrvägen 
Nol. Anhöriga makan Ker-
stin. Barnen Jim, Jeanette, 
Jessica och Caroline med 
familjer. Avled tors 25/4

Dödsfall

2013  |   vecka 19  |   nummer 18  |   alekuriren 25FAMILJ



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

SÄLJES

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

Stabila trämöbler säljes med 
tjocka dynor till. Stort bord + 
soffa 2 stolar. 1800:-
tel. 0739-56 68 11

Loppis lördag 11 maj i Nols fol-
ketshus. 10.30-15.00. Servering 
med kaffe och korv. Bord 120kr, 
bokas på 0709-18 92 59.
Välkommen!

Pallkragar för odling och kom-
post. Helt nya 120x80x20cm. Pris 
125kr/st. Europapall 120x80cm. 
Nya och beg. 100kr/st. Gasoltub 
husvagn P11.
tel. 0706-31 02 95 (Roy)

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

Mindre hus. Person med ordnad 

ekonomi. Sommar som vinter. 
Vackert läge (strand nära).
tel. 0701-52 02 42

Ö HYRA

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

Skötsamt par (23 och 26 år) 
söker lägenhet alt. radhus i Ale, 
främst Älvängen om möjligt.
Vi, AnnaSofia och Alfred, vill 
gärna flytta tillbaka till Ale igen. 
Rökfria och inga husdjur. Stu-
dent och IT-konsult med god 
ekonomi. Förstahandskontrakt 
är att föredras. Ring gärna vid 
intresse!
AnnaSofia 0722-09 27 17
Alfred 0704-00 63 33

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

Loppis lördag 11 maj i Nols fol-
ketshus. 10.30-15.00. Servering 
med kaffe och korv. Bord 120kr, 
bokas på 0709-18 92 59.
Välkommen!

Cypress häck. 40st Cypresser 
ca 1m höga. Häcken skänkes mot 
upptagning.
tel. 0709-18 65 70

Katt tillvaratagen. Grå, hals-
band. Frövet, Skepplanda.
tel. 0303-33 80 81

FAMILJEDAG PÅ ÖSTERGÅRDS 
RIDKLUBB,SÖND 26 MAJ, I 
ALAFORS!
Med bla. åka häst och vagn, 
ponnyridning,häst-agilty,gulliga 
kaniner, fiskdamm, loppis mm. 
Café med hembakat! Tid: 11-ca.14. 
Mer info och vägbeskrivning på 
hemsidan:
www.ostergardsridklubb.se
Ni är varmt välkomna!

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

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

PMO Däck och Bilservice
Vi utför service på din bil samt 
reperation. Byter även däck till 
bra priser.
tel. 0728-72 63 24

Dags för dränering?
Vi har drän-rör och slang. Även 
markrör och grus till bra pris.
tel. 0703-26 20 41

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

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.

tjänstertjännnssstttteeeerrrrrrrtttjäntjänjjjjtttt äääääääännnnnnnnnnnäääääät äääätjänn

Undanbedes 
All ev uppvaktning på 
min 80-årsdag den 13 maj 
undanbedes vänligen då jag 
ej är hemma.

Åke Johansson, Nol

Veckans ros 
Till er på Festivalborg som 
hade mat och fika till oss 
vandrare från Surte/Bohus 
och Älvängen, då vi kom till 
Nödinge för att se på ert 
fantastiska arrangemang.

Vuxenvandrarna/
Nattvandrarna

Vill vi ge till maken till 
Annika ägaren av klippote-
ket Huvudsaken i Älvängen 
, som fann vår förrymda lilla 
hund lördagen 4 maj, tack 
för det.

Erik O Lena i Dalån

...till alla Er som på ett 
eller annat sätt var med och 
bidrog till ett festligt och 
familjärt valborgsfirande 
i Furulundsparken. Vi ses 
nästa år igen!     Ahlafors IF:s 
                     Valborgskommitté

Veckans ris 
Vill jag ge till mig själv för 
mitt urusla uppträdande till 
två damer som tänkte pro-
menera i Dalaskogen , jag 
ber om ursäkt för mitt upp-
trädande, det är inte sådana 
som ni som skall stoppas från 
tillträde i våra skogar, utan 
dessa figurer som slänger 
bilvrak , sopor samt byg-
gavfall, i såväl skogen som 
på vår busshållplats. Till 
och med något som hänt vid 
flera tillfällen, hoppas ni kan 
ursäkta mitt uppträdande, 
det var mycket dåligt.

Hälsar Erik, Dalån

Vi vill gratulera dig
Mathias

den 8 maj, då du blir
tonåring. Hip hip hurra och 
ha en toppen dag. Kramar

Madeleine, Mamma & Pappa. 
Trevlig sommar. Love you!

Ludvig Blomqvist
Bohus

Gratuleras på 9-årsdagen
den 7 maj av

Beatrice, Mormor & Morfar

Grattis sötaste
Emma

på din födelsedag 6/5
Hoppas dagen var fantastisk!

Kram Susanne
Johan Hansson

Grattis din gamle kawasaki,
nu har du bränt runt på
din cross i 20 goa år :)

Sticky i helgen?
Länge leve du mannen <3

//Chrille & Tompa N

Ett stort grattis
Annie

5 år den 9/5
önskar

Farmor & Arne

Datasnille och 
handbollskille

Hipp hipp hurra
för Per idag!

Kurrarna

Stort tack till våra under-
bara dagmammor i Nödinge 
som skapar en så fin tillvaro 
i hem miljö med små barn-
grupper och hemlagad mat 
för våra barn. Tusen tack

Eve med familj

Tack
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

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

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

Bilar och transportbilar köpes
Allt av intresse.
tel. 0707-53 61 77

Bil köpes, även husvagn. Allt 
av intresse, mindre defekter ej 
hinder.
tel. 0728-76 29 09

Äldre moped även defekt. Allt 
av intresse.
tel. 0704-16 69 57

SÄLJES

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

Stabila trämöbler säljes med 
tjocka dynor till. Stort bord + 
soffa 2 stolar. 1800:-
tel. 0739-56 68 11

Loppis lördag 11 maj i Nols fol-
ketshus. 10.30-15.00. Servering 
med kaffe och korv. Bord 120kr, 
bokas på 0709-18 92 59.
Välkommen!

Pallkragar för odling och kom-
post. Helt nya 120x80x20cm. Pris 
125kr/st. Europapall 120x80cm. 
Nya och beg. 100kr/st. Gasoltub 
husvagn P11.
tel. 0706-31 02 95 (Roy)

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

Mindre hus. Person med ordnad 

ekonomi. Sommar som vinter. 
Vackert läge (strand nära).
tel. 0701-52 02 42

Ö HYRA

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

Skötsamt par (23 och 26 år) 
söker lägenhet alt. radhus i Ale, 
främst Älvängen om möjligt.
Vi, AnnaSofia och Alfred, vill 
gärna flytta tillbaka till Ale igen. 
Rökfria och inga husdjur. Stu-
dent och IT-konsult med god 
ekonomi. Förstahandskontrakt 
är att föredras. Ring gärna vid 
intresse!
AnnaSofia 0722-09 27 17
Alfred 0704-00 63 33

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

Loppis lördag 11 maj i Nols fol-
ketshus. 10.30-15.00. Servering 
med kaffe och korv. Bord 120kr, 
bokas på 0709-18 92 59.
Välkommen!

Cypress häck. 40st Cypresser 
ca 1m höga. Häcken skänkes mot 
upptagning.
tel. 0709-18 65 70

Katt tillvaratagen. Grå, hals-
band. Frövet, Skepplanda.
tel. 0303-33 80 81

FAMILJEDAG PÅ ÖSTERGÅRDS 
RIDKLUBB,SÖND 26 MAJ, I 
ALAFORS!
Med bla. åka häst och vagn, 
ponnyridning,häst-agilty,gulliga 
kaniner, fiskdamm, loppis mm. 
Café med hembakat! Tid: 11-ca.14. 
Mer info och vägbeskrivning på 
hemsidan:
www.ostergardsridklubb.se
Ni är varmt välkomna!

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.

Pr
yl

bö
rs

en
 p

ub
lic

er
as

 ä
ve

n 
på

 w
ww

.a
le

ku
rir

en
.se

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

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

PMO Däck och Bilservice
Vi utför service på din bil samt 
reperation. Byter även däck till 
bra priser.
tel. 0728-72 63 24

Dags för dränering?
Vi har drän-rör och slang. Även 
markrör och grus till bra pris.
tel. 0703-26 20 41

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

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.
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Undanbedes 
All ev uppvaktning på 
min 80-årsdag den 13 maj 
undanbedes vänligen då jag 
ej är hemma.

Åke Johansson, Nol

Veckans ros 
Till er på Festivalborg som 
hade mat och fika till oss 
vandrare från Surte/Bohus 
och Älvängen, då vi kom till 
Nödinge för att se på ert 
fantastiska arrangemang.

Vuxenvandrarna/
Nattvandrarna

Vill vi ge till maken till 
Annika ägaren av klippote-
ket Huvudsaken i Älvängen 
, som fann vår förrymda lilla 
hund lördagen 4 maj, tack 
för det.

Erik O Lena i Dalån

...till alla Er som på ett 
eller annat sätt var med och 
bidrog till ett festligt och 
familjärt valborgsfirande 
i Furulundsparken. Vi ses 
nästa år igen!     Ahlafors IF:s 
                     Valborgskommitté

Veckans ris 
Vill jag ge till mig själv för 
mitt urusla uppträdande till 
två damer som tänkte pro-
menera i Dalaskogen , jag 
ber om ursäkt för mitt upp-
trädande, det är inte sådana 
som ni som skall stoppas från 
tillträde i våra skogar, utan 
dessa figurer som slänger 
bilvrak , sopor samt byg-
gavfall, i såväl skogen som 
på vår busshållplats. Till 
och med något som hänt vid 
flera tillfällen, hoppas ni kan 
ursäkta mitt uppträdande, 
det var mycket dåligt.

Hälsar Erik, Dalån

Vi vill gratulera dig
Mathias

den 8 maj, då du blir
tonåring. Hip hip hurra och 
ha en toppen dag. Kramar

Madeleine, Mamma & Pappa. 
Trevlig sommar. Love you!

Ludvig Blomqvist
Bohus

Gratuleras på 9-årsdagen
den 7 maj av

Beatrice, Mormor & Morfar

Grattis sötaste
Emma

på din födelsedag 6/5
Hoppas dagen var fantastisk!

Kram Susanne
Johan Hansson

Grattis din gamle kawasaki,
nu har du bränt runt på
din cross i 20 goa år :)

Sticky i helgen?
Länge leve du mannen <3

//Chrille & Tompa N

Ett stort grattis
Annie

5 år den 9/5
önskar

Farmor & Arne

Datasnille och 
handbollskille

Hipp hipp hurra
för Per idag!

Kurrarna

Stort tack till våra under-
bara dagmammor i Nödinge 
som skapar en så fin tillvaro 
i hem miljö med små barn-
grupper och hemlagad mat 
för våra barn. Tusen tack

Eve med familj

Tack
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FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

9 6 5 2
1 7 5
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9 2 6 4
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1 7 4 6 9
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9 7 2 4
4 8 7

5 9 8
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Tel. 0303-973 01 Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15 TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7

FÅ EN GRATIS FOTANALYS
Prova 30 dagar - blir du inte nöjd får du

PENGARNA TILLBAKA
Formgjutna sulor fr 599:-
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TRÄNA UTAN
BINDNINGSTID!

FÖRETAGSFRISKVÅRD

SOL & RELAX

PERSONLIG TRÄNING

SENIORTRÄNING

GYM & FRIA VIKTER

GRUPPTRÄNING

GYMKORT

249KR/MÅN

GÄLLER PÅ 3 KLUBBAR I ALE
FRÅN

ALLA MÄNNISKOR, ALLA ÅLDRAR!
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PÅ 140 KLUBBAR I SVERIGE! ALLA MÄNNISKOR, ALLA
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