
Edwin Pearson i en klass 
för sig.

Ahlafors vann 
på nytt
KÄRRA. Ahlafors IF 
tog sin andra raka se-
ger i årets division tre 
genom att bortabese-
gra Kärra (0-2).
I ett konstant ösregn i måndags kväll 
lyckades de gulsvarta gästerna kriga 
till sig tre nya poäng. Ahlafors spelade 
stabilt och har i Edwin Pearson och 
Johan Elving hittat ett ramstarkt in-
nermittfält.                  Läs sid 19

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Magnus Svensson och sonen Ludvig från Alafors stärkte sig med korv och bröd. Hedvig Pantzare, 3 år från Romelanda, hälsar på geten. 
Kilanda Marknad bjöd som vanligt på många spännande möten på Kristi himmelfärds dag och besökarna trotsade vädret.          LÄS SID 14-15
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MASSOR MED 
SPÄNNANDE GODIS!

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla dagar 7-23

Vi byter lösviktsgodis-
leverantör!

Lösgodis

795/hg
Massor med nyhter!

2495:- Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00

Gasolgrill
Weber Q220 med stativ 

www.axums.se

75:-
Grillspettshållare
med 6 grillspett

PAX  
strl 31-37
Ord. pris 799:-
Waterproof

– Din skobutik för hela familjen

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

Gilla och följ oss på Facebook

Gäller barnskor i strl 18-35 till ord.pris. 
Även gummistövlar och Crocs. 
T o m 25/5 13

20% RABATT
PÅ ALLA 
BARNSKOR

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

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

i samarbete
med

2013

  

Lödöse 0520-66 00 10
Gäller t o m 19/5-13

Grillade kyckling-
klubbor

2 st
Ord.pris 16.90:-/st

ERBJUDANDE 
SPORTKLUBBEN

TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  
Tel. 0303-973 01 

Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15
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CONVERSE

499KR
ORD. PRIS 699 KR

Gäller torsdag-söndag 
16/5-19/5 för dig som är 
medlem i sportklubben.
Medlemskap kan tecknas i butik vid köp.



Vi är skyldiga alla 
uppklädda vikingar 
som vistades på Ale 

vikingamarknad en ursäkt. 
Tidningen skrev att 400 
personer var ”utklädda” till 
vikingar, men vi har i veckan 
blivit övertygade om att man 
faktiskt inte klär ut sig till 
viking – man klär upp sig! 
Det är en begåvad refl ektion 
som jag aldrig själv tidigare 
har begrundat. Dessa en-
tusiaster lägger ner mycket 
av sin fritid på att sy kläder, 
tillverka smycken och an-
nan kuriosa för att på så vis 
skapa den ultimata klädseln. 
De är fascinerade av vår 
historia och klär mer än 
gärna upp sig till vikingar. 
Det är en viss skillnad på det 
och när vi klär ut oss till en 
skojig maskerad. Så här är 
min absoluta ursäkt!

Kilanda Marknad arrang-
erades för 24:e året på Kristi 
Himmelfärdsdagen. Regnet 
till trots var det gott om 
besökare. Det är anmärk-
ningsvärt och väldigt roligt 
att konstatera vilken drag-
ningskraft geten, kossan och 
våfflorna fortfarande kan 
ha. Liseberg satsar 100-tals 
miljoner varje år på att göra 
sin nöjespark mer attraktiv. 
I Kilanda öppnar man upp 
gården och tar ut djuren. 
Har du tur får du sitta upp 
i en traktor. Det räcker 
emellertid för att locka ut 

barnfamiljerna. Lantgården 
i sig erbjuder en miljö och 
verklighet som för många är 
både unik och främmande 
idag. Bakom Kilanda Mark-
nad står en mängd entusias-
ter. Jag hoppas att återväxten 
hänger med sällskapet för 
nästa år firar evenemanget 
redan 25 år och av mark-
nadsbesökarna att döma vill 
de gärna ha en försäkran om 
att det fortsätter i 25 till…

Kampen för Europas fat-
tigaste barn i Moldavien 
fortskrider. Målet, cirka 
6000 euro, är halvvägs 
borta. Smyrna Second hand 
skänkte även i år 15 000 
riksdaler och är tillsammans 
med Starrkärrs församling 
viktiga garanter i insam-
lingen. I en annons vädjades 
om andra insatser, att 
till exempel avstå kaffet 
en dag till förmån för 
de mest utsatta barnen i 
Moldavien. Enligt mig 
en gest som alla arbets-
platser borde mäkta 
med. Fråga er själva 
vad ni kan göra? Många 
bäckar små gör en stor 
skillnad i Moldavien.

Insamlingen pågår 
till 31 maj och ni följer 
den på alekuriren.se.

På lördag är det pre-
miär för 
Dansen på 
Furulund, 

ett nytt bygdespel av förfat-
tarna Kent Carlsson och 
Christel Olsson-Lindstrand. 
Jag var med när de för ett 
antal år sedan fick idén att 
här borde man spela teater. 
Vi stod på dansbanan i Furu-
lundsparken och visst var det 
en slående tanke. Fördelen 
med detta utomhusspel är 
att det kan spelas oavsett 
väder. Publiken sitter skyd-
dad under tak på dansbanan. 
Handlingen utgår från alla 
sanna och mindre sanna his-
torier som en danspark själv-
fallet bär med sig genom 
åren. Jag har svårt att tänka 
mig ett bättre ämne för detta 
musikaliska kulturgäng och 
jag hoppas vi blir många 
som trängs om biljetterna 
i vår.

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Uppklädd inte utklädd

Verksamheten 
är miljödiplomerad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Annonsmottagning 
Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

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

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

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

Tryck 
Bold Printing Borås 2009.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

WWW.OHLSSONSREKOND.SE   
TEL: 0703 46 44 33

BILREKOND
ÄVEN BÅTAR & HUSVAGNAR

INVÄNDIG REKOND PÅ KÖPET
OM DU BOKAR FÖRE 31 MAJ

Tisdag 28 maj
kl 18.30

Aktivitetshuset
(gamla dagcentralen)

Alla välkomna!

ÅRSMÖTE
Gymnastikföreningen Wigo

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Vi har
nysorterad jord!

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

TYGLADAN
ÖLJETT- 
LÄNGDER

MARKIS 95:-/m

VAXDUK
30:-/m

600m² gardintyg, modetyg,  
inredning & kläder

299:-
HISSGARDINER  

100-160 cm 139-219:-
DAMJEANS 

Stretch 198:-

2-pack 

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

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.

HÅLSTENSVÄGEN 4, Ä
Ä L V Ä N G E N

TU 72L

Ord pris 945:-
NU: 627:-

VÅRSPECIALPRISER

www.mecaalvangen.se

TR 350

Ord pris 1125:-
NU: 735:-

SURTE
BANDYKLUBB

Kallelse till ordinarie 

ÅRSMÖTE
Lördag 1 juni kl 16 

Paradisgården, Bohus

Mer info på
www.surtebandy.se

Alla medlemmar hälsas
välkomna!

Styrelsen



Vi är skyldiga alla 
uppklädda vikingar 
som vistades på Ale 

vikingamarknad en ursäkt. 
Tidningen skrev att 400 
personer var ”utklädda” till 
vikingar, men vi har i veckan 
blivit övertygade om att man 
faktiskt inte klär ut sig till 
viking – man klär upp sig! 
Det är en begåvad refl ektion 
som jag aldrig själv tidigare 
har begrundat. Dessa en-
tusiaster lägger ner mycket 
av sin fritid på att sy kläder, 
tillverka smycken och an-
nan kuriosa för att på så vis 
skapa den ultimata klädseln. 
De är fascinerade av vår 
historia och klär mer än 
gärna upp sig till vikingar. 
Det är en viss skillnad på det 
och när vi klär ut oss till en 
skojig maskerad. Så här är 
min absoluta ursäkt!

Kilanda Marknad arrang-
erades för 24:e året på Kristi 
Himmelfärdsdagen. Regnet 
till trots var det gott om 
besökare. Det är anmärk-
ningsvärt och väldigt roligt 
att konstatera vilken drag-
ningskraft geten, kossan och 
våfflorna fortfarande kan 
ha. Liseberg satsar 100-tals 
miljoner varje år på att göra 
sin nöjespark mer attraktiv. 
I Kilanda öppnar man upp 
gården och tar ut djuren. 
Har du tur får du sitta upp 
i en traktor. Det räcker 
emellertid för att locka ut 

barnfamiljerna. Lantgården 
i sig erbjuder en miljö och 
verklighet som för många är 
både unik och främmande 
idag. Bakom Kilanda Mark-
nad står en mängd entusias-
ter. Jag hoppas att återväxten 
hänger med sällskapet för 
nästa år firar evenemanget 
redan 25 år och av mark-
nadsbesökarna att döma vill 
de gärna ha en försäkran om 
att det fortsätter i 25 till…

Kampen för Europas fat-
tigaste barn i Moldavien 
fortskrider. Målet, cirka 
6000 euro, är halvvägs 
borta. Smyrna Second hand 
skänkte även i år 15 000 
riksdaler och är tillsammans 
med Starrkärrs församling 
viktiga garanter i insam-
lingen. I en annons vädjades 
om andra insatser, att 
till exempel avstå kaffet 
en dag till förmån för 
de mest utsatta barnen i 
Moldavien. Enligt mig 
en gest som alla arbets-
platser borde mäkta 
med. Fråga er själva 
vad ni kan göra? Många 
bäckar små gör en stor 
skillnad i Moldavien.

Insamlingen pågår 
till 31 maj och ni följer 
den på alekuriren.se.

På lördag är det pre-
miär för 
Dansen på 
Furulund, 

ett nytt bygdespel av förfat-
tarna Kent Carlsson och 
Christel Olsson-Lindstrand. 
Jag var med när de för ett 
antal år sedan fick idén att 
här borde man spela teater. 
Vi stod på dansbanan i Furu-
lundsparken och visst var det 
en slående tanke. Fördelen 
med detta utomhusspel är 
att det kan spelas oavsett 
väder. Publiken sitter skyd-
dad under tak på dansbanan. 
Handlingen utgår från alla 
sanna och mindre sanna his-
torier som en danspark själv-
fallet bär med sig genom 
åren. Jag har svårt att tänka 
mig ett bättre ämne för detta 
musikaliska kulturgäng och 
jag hoppas vi blir många 
som trängs om biljetterna 
i vår.

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Uppklädd inte utklädd

Verksamheten 
är miljödiplomerad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Annonsmottagning 
Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

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

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

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

Tryck 
Bold Printing Borås 2009.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

WWW.OHLSSONSREKOND.SE   
TEL: 0703 46 44 33

BILREKOND
ÄVEN BÅTAR & HUSVAGNAR

INVÄNDIG REKOND PÅ KÖPET
OM DU BOKAR FÖRE 31 MAJ

Tisdag 28 maj
kl 18.30

Aktivitetshuset
(gamla dagcentralen)

Alla välkomna!

ÅRSMÖTE
Gymnastikföreningen Wigo

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Vi har
nysorterad jord!

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

TYGLADAN
ÖLJETT- 
LÄNGDER

MARKIS 95:-/m

VAXDUK
30:-/m

600m² gardintyg, modetyg,  
inredning & kläder

299:-
HISSGARDINER  

100-160 cm 139-219:-
DAMJEANS 

Stretch 198:-

2-pack 

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

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.

HÅLSTENSVÄGEN 4, Ä
Ä L V Ä N G E N

TU 72L

Ord pris 945:-
NU: 627:-

VÅRSPECIALPRISER

www.mecaalvangen.se

TR 350

Ord pris 1125:-
NU: 735:-

SURTE
BANDYKLUBB

Kallelse till ordinarie 

ÅRSMÖTE
Lördag 1 juni kl 16 

Paradisgården, Bohus

Mer info på
www.surtebandy.se

Alla medlemmar hälsas
välkomna!

Styrelsen

Ale Torg 10, 
Nödinge. 
0303-229433

ALE TORG

TOTAL UTFÖRSÄLJNING

30% 

ALLT SKA BORT

PÅ ALLT

BUTIKEN 
UPPHÖR

Start onsdag 15/5 kl 10.00
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Rapport från samrådsmöte med 
Statens Geotekniska Institut 
(SGI) om klimatanpassnings-
åtgärder för att förhindra ras i 
Älvdalen.

I den workshop som SGI 
hade anordnat deltog bland 
andra representanter för 
bland annat kommunerna 
runt Älvdalen och Vänern, 
Länstyrelsen, Myndighe-
ten för Samhällsskydd och 
Beredskap (MSB), Sjö-
fartsverket, Vattenfall samt 
undertecknad representant 
för Natur-skyddsföreningen 
i Ale

SGI har regeringens upp-
drag att samordna åt-gärder 

för att säkra Älv-dalen mot 
ras när klimatet förändras. 
Upp-draget är av organi-
satorisk art och ska inte ta 
ställning till kostnaderna för 
åtgärder. 

Utifrån FN´s Klimatpanel 
så förutspås en ökad regn-
mängd över Sverige. Den 
bilden har reviderats ett par 
gången och dagens beräk-
ningar bygger på den senaste 
revideringen. En ny revide-
ring kommer i september. 

Med ökande regn-
mängder måste det släppas 
ut mer vatten från Vänern. 
Det kan ske på två olika 
sätt.  Antingen genom att 
öka flödet i Göta Älv eller 

Beläggningsarbeten på E45 mellan
Surte och Trollhättan
Nu är våren och värmen här. Det betyder att vi kan

lägga översta lagret asfalt på de återstående sträckorna

av E45 mellan Surte och Trollhättan. Därefter är den

nya vägen helt klar.

Arbetet beräknas att pågå från slutet av maj till början

av september. En detaljerad tidplan för vilka sträckor

som påverkas hittar du på trafikverket.se/banavag. 

Vi ber om överseende med de olägenheter som arbetet

medför och tackar för visat tålamod.

Mer information: Trafikverkets Kundtjänst 0771-921 921

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt

långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

www.trafikverket.se

Begränsad framkomlighet

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

Vänerns översvämningsrisk måste lösas

Maria Bergérus (V) svarar Boel Holgersson (C):

Du är lite arg på oss 
till vänster om mit-
ten för att vi mot-

arbetar dina fi na tankar om 
valfrihet i vården, och vrider 
till det så att det verkar som 
att vi tycker att äldre männ-
iskor inte kan göra kloka och 
genomtänkta val. Det gör 
mig ledsen. Vi vill ju fortfa-
rande att alla ska få välja hur 
de vill bli omhändertagna, 
i livets alla skeden, men 
det vi vänder oss mot är att 
enskilda ska få driva företag 
med vinstuttag. Detta gagnar 
ingen gammal! De gagnar 

dem som kan skatteplanera, 
utnyttja rut- och rot-avdrag 
och slå mynt av människor i 
beroendeställning.

Jag är en av dessa poli-
tiker som sitter med i din 
nämnd, där vi tillsammans 
med insatta tjänstemän ska ta 
kloka beslut för kommunens 
invånares bästa. Hittills har 
jag fått ta del av två företag 
som vill hjälpa de gamla i 
kommunen med hushållsnära 
tjänster och s.k hemtjänst. 
Där har  DE utnyttjat sin val-
frihet genom att välja BORT 
alla vårdtagare norr om 

Älvängen. Varför? Troligtvis 
för att det inte lönar sig att 
ta hand om gamla i ensligt 
belägna områden som Skepp-
landa, Hålanda, Sålanda och 
Tokatorp. Om nu förvägras 
ju våra gamla i den norra 
delen av kommunen att få ta 
del av denna fantastiska val-
frihet. 

Jag undrar om 
du också förstår 
varför...

Maria Bergérus
Vänsterpartiet Ale

"Vinster till enskilda 
gagnar ingen gammal"

Jag kan börja med att 
korrigera Boel Holgers-
son (C) när hon påstår 

att Vänsterpartiet inte vill ha 
valfrihet far med osanning 
då hon vet att vår defi ni-
tion på valfrihet är att du 
skall kunna välja om du 
till exempel vill gå ut eller 
ta en dusch inte vem som 
skall tjäna pengar på att du 
behöver hjälp. 

Vad gäller påståendet om 
att sabotera fattade beslut är 
det väll att vi i V har begärt 
en laglig prövning av beslu-
tet om LOV. Eller är det 
möjligen senaste Omsorg 
och arbetsmarknadsnämn-
dens möte du syftar på, då vi 
i V, MP och S ansåg att hem-
tjänstföretaget som ville eta-
blera sig i Ale skulle visa att 
de hade de arbetsmarknads-
försäkringar som krävs innan 
de godkänns? Övriga partier 
ansåg att det kunde korrige-
ras efteråt! För oss inom V 
är det så att vi ser ett ansvar 
både för kommuninvånare 

och anställda. Sen bör väll 
tilläggas att vi S, V och MP 
har reserverat oss mott för-
frågningsunderlaget.

Sen vad gäller att S och 
MP går i våra (V:s) ledband. 
Skulle det inte kunna vara 
så att M, FP, KD och AD 
går i C:s ledband då de har 
röstat på samma sätt som C 
i avseende på LOV? Jag tror 
på att vi politiker kan välja 
själva precis som jag tror 
på att pensionärer kan välja 
själva, vilket innehåll de vill 
ha i sin service. Däremot 
tror jag inte på att dränera 
våra tillgångar genom att 
låta en del gå ut i vinst och 
till på köpet få en sämre 
insyn i verksamheten då en 
del kommer att räknas som 
företagshemligheter. 

Christer Pålsson (V)

Svar på ”Kommunen garanterar 
hemtjänstens kvallitet”

Nu blev det 
väl ändå fel?

5
svar

Inge Gustavsson, Lilla Edet
– Jag måste nog säga värmen. 

Gun Karlsson, Skepplanda 
– Solen och den härliga värmen 
tycker jag. 

Marianne Asplund, Sannum
– Värmen och solen. Jag gillar att 
ligga och sola i trädgården, och 
att åka till Dalarna under midsom-
marhelgen. 

Ida Hjelles, Älvängen
– Att det är så varmt och skönt. 

Britt Svedberg, Skepplanda 
– Solen såklart, det är det bästa 
jag vet! 

Vad är det bästa 
med sommaren?

Sammanställt av Vendela
Berndtsson & Hannele Andersson

en tunnel direkt till Väs-
terhavet. Tunneln är ett 
dyrt alternativ, därför vill 
regeringen i första hand 
undersöka möjligheten att 
öka flödet i Älven. Vi talar 
om en ökning med 50%. 
Ökad hastigheten på vattnet 
kommer att öka erosion och 
skredrisk. 

SGI har karterat älven 
och märkt ut var skredrisken 
är störst.  Det sker i ett kom-
binerat mått av skredrisk 
och samhällspåverkan av ett 
skred.

Idag saknas en samord-
ning av åtgärds-program. 
Kort sagt kan man säga att 
kommunerna runt Vänern 
har en önskan att kunna 
minska risken för översväm-
ningar. De vill säkra utflödet 
av vattnet från Vänern. Det 
drabbar kommunerna i Älv-
dalen, framför allt Trollhät-
tan och Lilla Edet, men även 
i viss mån Ale och Kungälv. 
Trots detta fanns det inte 
några representanter för 
markägare, företagare eller 
försäkringsbolag närvarande.

Det som deltagarna i 
dagens workshop ville skicka 
med SGI i det fortsatta arbe-
tet var  bland annat att utre-
darna fortsätter att följa vad 
som Klimatpanelen säger 
och att verka för att boende 
i de aktuella kommunerna 
får fortlöpande information 
om vad som händer. Mycket 
i den här frågan är av teknisk 
och juridisk besvärlig karak-
tär, men det är ändå viktigt 
att det är begripligt.

Bo Wassenius
Naturskyddföreningen i Ale

Vem är egentligen 
den där EU som alla 
talar om? Eller gör 

vi verkligen det? Knappas! 
I varje fall inte tillräckligt. 
Och det är synd, för den där 
EU är faktiskt bra att ha.

Den där EU är oerhört 
viktig för oss, liksom för våra 
barn och barnbarn. Lika 
viktigt är att vi diskuterar 
vad vi egentligen ska ha den 
där EU till – men också 
vad EU inte ska ha med att 
göra det (svenska snuset, 
till exempel). Vi måste få ett 

Europa som fungerar, om vi 
gemensamt ska kunna lösa 
kontinentens gemensamma 
problem.

Den 9:e maj är hela Euro-
pas födelsedag. I dag firar vi 
att vår del av världen lever i 
fred och frihet. Vi får aldrig 
glömma vår kontinents 
blodiga historia. Tidigare 
generationer av européer 
vande sig vid krig och kon-
flikter. Idag förhandlar vi 
oss fram till gemensamma 
lösningar på gemensamma 
problem. EU står inför stora 

utmaningar. Men ensam är 
inte stark. Vi behöver mer av 
samarbete, inte mindre

Men inget är ju så bra 
så att det inte går att göra 
bättre - inte ens den där EU. 
Därför behövs Folkpartiet i 
Europaparlamentet!

Folkpartiet Liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

Apropå Europadagen den 9 maj:

Vem är den där EU?
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Rapport från samrådsmöte med 
Statens Geotekniska Institut 
(SGI) om klimatanpassnings-
åtgärder för att förhindra ras i 
Älvdalen.

I den workshop som SGI 
hade anordnat deltog bland 
andra representanter för 
bland annat kommunerna 
runt Älvdalen och Vänern, 
Länstyrelsen, Myndighe-
ten för Samhällsskydd och 
Beredskap (MSB), Sjö-
fartsverket, Vattenfall samt 
undertecknad representant 
för Natur-skyddsföreningen 
i Ale

SGI har regeringens upp-
drag att samordna åt-gärder 

för att säkra Älv-dalen mot 
ras när klimatet förändras. 
Upp-draget är av organi-
satorisk art och ska inte ta 
ställning till kostnaderna för 
åtgärder. 

Utifrån FN´s Klimatpanel 
så förutspås en ökad regn-
mängd över Sverige. Den 
bilden har reviderats ett par 
gången och dagens beräk-
ningar bygger på den senaste 
revideringen. En ny revide-
ring kommer i september. 

Med ökande regn-
mängder måste det släppas 
ut mer vatten från Vänern. 
Det kan ske på två olika 
sätt.  Antingen genom att 
öka flödet i Göta Älv eller 

Beläggningsarbeten på E45 mellan
Surte och Trollhättan
Nu är våren och värmen här. Det betyder att vi kan

lägga översta lagret asfalt på de återstående sträckorna

av E45 mellan Surte och Trollhättan. Därefter är den

nya vägen helt klar.

Arbetet beräknas att pågå från slutet av maj till början

av september. En detaljerad tidplan för vilka sträckor

som påverkas hittar du på trafikverket.se/banavag. 

Vi ber om överseende med de olägenheter som arbetet

medför och tackar för visat tålamod.

Mer information: Trafikverkets Kundtjänst 0771-921 921
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NÖDINGE. Kollektivtra-
fi ken har fått många 
nya resenärer i och 
med uppstarten av 
Alependeln.

Västtrafi k vill dock 
få ännu fl er att ställa 
bilen.

I lördags genomför-
des en kampanj på fl era 
håll i Göteborgsregio-
nen däribland Nödinge.

Just nu pågår Västtrafiks sats-
ning på att locka fler bilpend-
lare till kollektivtrafiken. 143 
00 bilägare i Göteborg och 
dess kranskommuner har fått 
ett erbjudande hem i brev-
lådan om att åka gratis med 
kollektivtrafiken under två 
veckor.

I lördags mötte Västtrafik 
de som ännu inte upptäckt 
fördelarna med kollektivtra-
fiken. Representanter fanns 
på plats på Ale Torg för att 
svara på frågor och dela ut 
ansökningar om gratis prov-
åkning.

– Med den här kampanjen 
hoppas vi kunna locka nya 
resenärer. Jag kör själv buss 
i Ale och upplever att många 
är väldigt positivt inställda 
till den utveckling som skett, 
säger Thomas Carlsson på 
Nobina.

Gunvor Fransson och 
Lisbeth Sjöström kom 
till Ale Torg med förhopp-
ningen om att vinna ett gratis 
provåkarkort.

– Jag tar ofta bilen, det 
sker av gammal vana. Det 
handlar om att ändra sina 
rutiner, säger Lisbeth.

Makarna Ebbe och Asta 
Lindström fanns också på 
plats. Ebbe tittade närmare 
på den buss som hade ställts 
upp på torget.

– Jag körde själv buss på 
50-talet, sträckan Kollanda-
Göteborg. Bussarna ser lite 
annorlunda ut nu jämfört 

med då, skrattade Ebbe som 
i likhet med övriga besökare 
bjöds på kaffe.

JONAS ANDERSSON

Lisbeth Sjöström och Gunvor Fransson besökte Västrafi ks event på Ale Torg i lördags. 
Förhoppningen var att vinna provåkarkort.

Många alebor tog tillfället i akt att möta Västtrafi ks repre-
sentanter för att få svar på sina frågor om kollektivtrafi ken. 
Dessutom bjöds alla besökare på kaffe.

– Vill få fl er att 
åka kollektivt

å

Västtrafi k mötte bilpendlare

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

BÄBISMYS I NÖDINGE - BABYSIGN 
>> Fredag 24 maj kl 10.30 
Lär dig mer om bäbis-sign, ett teckenspråk för bäbisar som kan 
vara första steget till kommunikation. Ale bibliotek, Nödinge. 
Föranmälan 0303-330 216

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.

PÅ GÅNG I ALE

Anläggande av ett nytt utjämningsmagasin för dagvatten 
mellan Nödinge – Nol

Efter ett antal översvämningar vid Kärrvägen 
i Nol i folkmun kallad Röda dalen fick VA-
enheten på dåvarande tekniska kontoret 2009 i 
uppdrag att anlägga ett utjämningsmagasin för 
dagvatten söder om radhusområdet.
Detta magasin ska ”portionera” flödet vidare ner 
mot en pumpstation vid brandstationen som 
lyfter vattnet över en skärm vidare ut i Göta älv.
Pumpskapaciteten är när samtliga pumpar går 
för fullt strax under 3000 liter/sek.
Detta utjämningsmagasinet med en volym på 
c:a 4 200 m3  har fungerat utmärkt.

När nu Ale kommun exploaterar Ale Höjd och ev. 
förtätning utefter norra Kilandavägen i Nödinge, 
och detta ska till vissa delar avvattnas mot Nol,
visar VA-enheten återigen på en god 
framförhållning och kunnande och redan nu 
färdigställt ett nytt utjämningsmagasin i bäcken 
mellan Nödinge och södra Nol. Detta magasin 
kan härbärgera c:a 18 000 m3 vatten och gör 
att flödet ner till utjämningsmagasinet vid 
Kärrvägen bättre kan kontrolleras.

Med ovanstående åtgärder har sektor Samhällsbyggnad försökt eliminera de problem 
som mängden ökande dagvattenflöden orsakar i befintliga och nya bostadsområde. 
Dessutom får man på köpet ett visst mått av ”rening” tack vare dessa buffertar innan 
vattnet når Göta älv.

Dagvatten: regn eller smältvatten som rinner av från markytan, vägar, takytor osv.

KUNGÖRELSE

Maj

Välkommen till fullmäktiges sammanträde 

Under sammanträdet kommer kommunfullmäktige bland annat att fatta beslut om 
följande:
 
•  Ändring av bolagsordning och ägardirektiv för Soltak AB samt godkännande av 

aktieägaravtal

•  Överenskommelse om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i 
Sverige, så kallade ensamkommande barn.

•  Svar på medborgarförslag från Per Carlsson och Gunilla Wallengren om utveckling av 
Jennylunds idrottsområde

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

Välkommen!
Klas Nordh, kommunfullmäktiges ordförande.  
Cecilia Stedt, sekreterare.

måndagen den 27 maj 2013 kl 18.00 i Medborgarhuset, Alafors.

Köp blommor 
till kanonpriser
mellan Rosa Huset och Axum i Älvängen

SOCI
AL

D
EM

O
KRATERNA I NORRA Ä

LVSBO
RGMona Forsberg

PENSIONÄRSTRÄFF
Tisdag 21 maj, Bohus servicecenter, 

kl 14.00-16.00
Medverkande: Susanne Gustafsson 
(Med.dr., specialist i arbetsterapi)

Tema: Hälsofrämjande åtgärder för äldre 
hemmaboende personer är eff ektiva

 
Mona Forsberg underhåller med musik från 

den svenska visskatten.
Kaff eservering.

Susanne Gustafsson

Välkomna!
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BOHUS. Inte mindre än 
86 engagerade ung-
domar kom till påver-
kanstorget, som hölls i 
Bohushallen i onsdags. 

Där fi ck de träffa 
kommunens ledande 
politiker och tjänste-
män och det blev ett 
givande utbyte i alla 
riktningar. 

Syftet med det årliga påver-
kanstorget är att Ales ung-
domar ska få möjlighet 
att påverka genom direkta 
möten med kommunens 
ledande politiker och tjäns-
temän, som i sin tur får ett 
unikt tillfälle att lyssna in vad 
ungdomarna vill.

Många tog i onsdags 
chansen att både ställa 
frågor och föra fram sina 
åsikter och inte mindre än 
86 unga deltog i årets stora 
demokratidag. 

Ett ämne som 
engagerade många var 
ungdomsarbets lösheten 
och kommunalrådet Paula 
Örn (S) tyckte att det 
väcktes många spännande 
diskussioner.

– Många uttryckte en 
önskan om mer prao i skolan 
för att få prova på arbetslivet 
och vi fick förklara varför 
man tagit bort den långa 
praoperioden, att det är svårt 
att hitta platser till de som är 
13, 14, 15 år. Vi var nyfikna 
på vad som formar deras 
bild av ett visst yrke och hur 
mycket information de får 
om vad man kan jobba med. 
Det blev många spännande 
och roliga diskussioner. 

Även sommarjobb 
diskuterades flitigt 
och Sara Mellbin, 
ungdomshandläggare på 
Arbetsmarknadsenheten, 
fick många frågor att svara 
på.

Jobbdrömmar
K o m m u n s t y r e l s e n s 
ordförande Mikael 
Berglund (M) ville veta vad 
ungdomarna önskar jobba 
med i framtiden och hur de 
ser på att följa sina drömmar. 

Han ställde också 
frågan om hur man kan ge 
ungdomarna och företagarna 

bra tillfällen att träffas.
Carina Zito, kurator 

på Lärlingsgymnasiet 
och Ylva Fält från Ale 
ungdomsmottagning fanns 
på plats för att prata med 
ungdomarna om att må bra i 
Ale, var de känner sig otrygga 
och vad som ligger till grund 
för deras välmående.

Ungdomarna uttryckte 
att de ville att ungdomsmot-
tagningen skulle synas mer 
och att man ska få komma på 
studiebesök tidigare än i års-
kurs nio, som det är idag. 

Trygghet
Många tjejer menade att det 
är viktigt att man känner 
sig trygg när man går 
hem från pendelstationen 
på kvällen. Mer ljus, 
övervakningskameror och 
fler vuxna ute är av stor 
betydelse. 

– Just säkerhetstänket med 
fler vakter på evenemang och 
vuxnas närvaro pratade vi 
mycket om. Det är något som 
ungdomar i Ale välkomnar 
och tycker är viktigt, menar 
Carina Zito. 

Diskussionerna var 
livliga på alla håll under 
onsdagsförmiddagen och 
två ämnen som stod i 
centrum var skolmaten och 
busskorten. 

Elena Fridfelt 
(C), ordförande i 
U t b i l d n i n g s n ä m n d e n 
tillsammans med vice 
ordförande Dennis 
Ljunggren (S) och Ale 
gymnasiums rektor Jonas 
Widén mötte elevernas 
frågor och synpunkter om 
skolans värld.

– Vi fick jättemycket 
frågor om skolmaten. Många 

hade synpunkter på vad som 
serveras i skolan och den 
diskussionen kommer alltid 
att finnas. Men vi fick också 
mycket konstruktiva åsikter, 
som att ha salladsbuffé 
istället för blandsallad 
eftersom risken annars är 
stor att man inte tar alls 
om det är något man inte 
gillar. Vi fick även till oss 
att matråden inte fungerar 
på alla skolor och att maten 
inte alltid räcker till alla och 
det tar vi självklart med oss, 
säger Elena Fridfelt.

Hon upplevde också att 
många elever inte vet på 
vilket sätt de kan påverka i 
skolan och menar att man 
har en bit kvar när det gäller 
elevinflytande.

Möte med Västtrafik
Vid bordet där demokrati 
och påverkan stod i fokus 
kom mycket att handla 
om busskort. Många 
uttryckte en önskan om att 
fritidskortet ska gälla under 
fler timmar och hela vägen in 
till Göteborg. 

Klas Nordh (FP), 

som utöver uppdragen 
som ordförande i 
Demokratiberedningen, 
Kommunfullmäktige och 
Ungdomsfullmäktige, även 
jobbar som busschaufför fick 
många frågor, som han fick 
hänvisa vidare till Västtrafik. 

Därför initierades ett möte 
den 22 maj på Mötesplats 
ungdom där ungdomarna 
själva får tillfälle att föra fram 
sina åsikter till Stefan Krafft 
och Anders Larsson från 
Västtrafik. 

– För övrigt diskuterade 
vi en del om hur politiker 
och ungdomar ska kunna 
träffas oftare i vardagen och 
inte bara genom de här stora 
evenemangen. Hur man 
mer spontant kan få tillfälle 
att lyssna av varandra och 
besök på fritidsgårdarna var 
ett förslag som välkomnades. 
Dagen var väldigt givande 
och jag fick reda på många 
viktiga saker som jag tar med 
mig, säger Klas Nordh.

Intresset för årets 
demokratidag var större 
än någonsin med hela 86 
engagerade ungdomar 

och många av kommunens 
nyckelpersoner.

Innan dagen var till ända 
hade det blivit dags för 
stand up av den berömda 
komikern och skådespelaren 
Özz Nûjen, som bjöd på sig 
själv och uppmanade till att 
vara stolt över den man är. 
Med en enorm självdistans 
och perfekt tajming lockade 
han till många skratt bland 
aleungdomarna. 

Isabelle Carlsson, Surte:
– Att må bra och att man känner sig 
trygg överallt. Ungdomsmottagningen 
behöver bli synligare, jag visste inte 
att den fanns innan idag. 

Hawar Kalkali, Bohus:
– Påverkan och demokrati tycker jag 
är viktigast och att det skapas fl er 
aktiviteter här i Bohus, mer fotboll till 
exempel och kanske även en simhall.

Linnéa Eriksson, Bohus:
– Att man ska må bra och känna sig 
säker. Det är jättebra att vuxna är 
ute och patrullerar på kvällarna, men 
själv har jag aldrig träffat dem. 

Ali Wazwaz, Bohus:
– Alla frågor är lika viktiga, men att vi 
ungdomar kan påverka saker betyder 
mycket och just skolan berör ju oss 
mycket.

Sanna Frykenstrand, Bohus:
– Att må bra och känna sig trygg till 
exempel vid tågstationen. Det var bra 
att ungdomsmottagningen var här. 
Jag visste inte var den låg någonstans 
innan.

Mahan Zirdehi, Nödinge:
– Ungdomsarbetslösheten. Utan 
jobb kommer man ingenstans 
och det är svårt att klara sig. Man 
behöver pengar för att kunna leva. 

Vilken fråga på påverkanstorget var viktigast för dig?

Många tog chansen att påverka
– Jobb, skolmat, busskort och säkerhet i fokus på påverkanstorg

86 engagerade aleungdomar samlades i Bohushallen där de fi ck träffa ledande tjänstemän och politiker. Samtalsämnena kom 
att handla om bland annat ungdomsarbetslöshet, trygghet, skola och kollektivtrafi k.

Skådespelaren Özz Nûjen, 
bjöd på sig själv och 
uppmanade till att vara stolt 
över den man är. 

Carina Zito, kurator 
på Lärlingsgymnasiet, 
pratade trygghetsfrågor 
med ungdomarna.

Michael Svensson, kultur- 
och fritidschef i Ale, och 
kommunfullmäktiges 
ordförande respektive vice 
ordförande, Klas Nordh (FP) 
och Inga-Lill Andersson (S).

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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TEXT
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johanna@alekuriren.se
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Arrangeras av:

LÖRDAG 25 MAJ
KL 11.45

START: ALE TORG

ANMÄLAN!
Föranmälan vuxen 100 kr

Föranmälan barn 50 kr

SÄTTS IN PÅ BANKGIRO: 
Glöm inte ange namn och adress på 

deltagarna ni anmäler.
Efteranmälan kan ske på plats, 

vuxen 150 kr, barn 75 kr.

Ale Torgs Knattelopp

3-10 år, start kl 11

– För alla människor i alla åldrar, gammal som ung

ÄLAN
vuxen 

rn 50 k

SÄ

rgs KnatAle T

ANMÄ
nmälan 

öranmäl

N PÅ B
inte an
delt

Efteranm
vuxen 

Gemensam uppvärmning kl 10:45

Medalj till alla barn!

varloppet.se

2013

Loppet är 5,4 km
Gemensam 

uppvärmning kl 11.30

NÖDINGE. Efter ett års aktivt arbete 
på temat ”livsstil och hälsa” har 
Äppelgårdens förskola certifi erats 
för grön fl agg av stiftelsen Håll 
Sverige rent. 

Nu fortsätter arbetet med 
hållbar utveckling, nu med fokus på 
kretslopp.

Den gröna flaggan, som barnen på 
Äppelgårdens förskola nu kan stoltera med, 
är ett bevis på ett lyckat arbete med hållbar 
utveckling som innefattar såväl miljötänk 
som hälsosam livsstil. 

Aktiviteter som dans till musik, hoppa 
på studsmatta och springa hinderbanor har 
ingått i det aktiva arbetet, liksom att odla 
egen zucchini som barnen fått vara med och 
tillaga. Grön flagg som drivs av stiftelsen 
Håll Sverige rent är både ett verktyg och 
en certifiering som utgår från sex olika 

teman, däribland ”livsstil och hälsa” som 
Äppelgården valt att arbeta med under ett år. 

– Syftet är att öka lusten att röra på sig, 
skapa god kamratskap, att kunna slappna 
av och även bli medveten om vad man äter. 
Vi försöker få in en bra livsstil med allt vad 
det innebär och tanken är att allt vi gör ska 
vara hållbart i längden. När vi nu ska börja 
på nästa tema, ”kretslopp” kommer vi försöka 
att få barnen ännu mer delaktiga och på ett 
tydligare sätt koppla aktiviteterna till grön 
flagg. Det blir lättare nu när vi har fått flaggan, 
säger Anna Lövgärd, förskolepedagog. 

Utifrån förskolans rapportering till 
stiftelsen bedöms arbetet och när målen 
uppfyllts blir man godkänd. 

I utlåtandet från det första året får 
Äppelgården beröm för sitt kreativa arbete 
och det stora engagemanget hos personalen 
som smittar av sig på barnen. 

JOHANNA ROOS

Godkänt arbete. William, Felix, Meja, Tyra och Ella visade, tillsammans med 
förskolepedagogen Anna Lövgärd, upp den gröna fl aggan som är ett bevis 
för ett aktivt arbete med hållbar utveckling. 

FÖRSKOLOR I ALE MED 
GRÖN FLAGG:
– Barnkullens förskola, Hålanda
– Båtsmans förskola, Älvängen
– Nordgärdets förskola, Surte
– Äppelgårdens förskola, Nödinge

Äppelgården hissar grön fl agg

Varför inte ringa Sveriges 
största mäklare?

Fastighetsbyrån Ale / 0303-746 250 / ale@fastighetsbyran.se / fastighetsbyran.se

Utgångspris: 1 495 000:-
5 rok, varav 3-4 sovrum
Boarea: 100 kvm, biarea: 53 kvm
Tomt: 5 951 kvm
Byggt: 1945
Adress: Vadbacka Övre 330
Visas sön 19/5 16.00-17.00
Sms:a: FB 5410-3708 till 72456 för
beskrivning

Med ett mycket vackert läge
finner du den här trivsamma 1 1/2
plansvillan. Fritt och lantligt
beläget, i natursköna
omgivningar. Stor härlig tomt som
är avstyckningsbar. En villa med
stor potential! Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3708.

SKEPPLANDA

Utgångspris: 2 795 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 154 kvm, biarea: 30 kvm
Tomt: 1 900 kvm

Byggt: 1992
Adress: Skönningared 390
Visas sön 19/5 14.30-15.30 och tis 21/5 17.30-18.30
Sms:a: FB 5410-2625 till 72456 för beskrivning

Mycket fin exklusiv enplansvilla med garage. Med högt vackert läge och fin utsikt. Välskött och påkostad
villa smakfullt inrett. Stort fint vardagsrum med burspråk och med en fin kakelugn. Fin altan, plan lättskött
trädgårdstomt. Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-2625.

SKEPPLANDA

Accepterat pris: 1 795 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 113 kvm, biarea: 8 kvm
Tomt: 235 kvm
Energiprestanda: 97 kWh/kvm år
Byggt: 1972
Adress: Vårlöksvägen 29
Visas sön 19/5 15.30-16.15
och mån 20/5 17.30-18.15
Sms:a: FB 5410-3671 till 72456 för
beskrivning

1½-planshus i ett populärt
barnvänligt område.Närhet till
dagis och skolor. Här finns ett
renoverat kök och badrum, ett
mysigt vardagsrum med
ryggåstak och en barnvänlig
trädgård. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3671.

ÄLVÄNGEN

Utgångspris: 3 195 000:-
6 rok, varav 3-4 sovrum
Boarea: 162 kvm, biarea: 24 kvm
Tomt: 2 083 kvm

Byggt: 2004
Adress: Skönningared 391
Visas ons 15/5 17.30-18.30 och sön 19/5 13.00-14.00
Sms:a: FB 5410-3786 till 72456 för beskrivning

I omtyckta Skönningared kan vi nu erbjuda en riktig pärla!
Mycket fin, välbyggd, arkitektritad och platsbyggd enplansvilla som sticker ut. Ljusa fina färger.Vidsträckt
utsikt över åker och äng. Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-3786.

SKEPPLANDA
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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

Vill göra skillnad
Att engagera sig är en självklarhet för 15-åriga Philippa Karlsson från Surte.

Hon älskar att diskutera och har suttit med i Ungdomsrådet i ett år. 
Drömmen är att utbilda sig vidare och jobba inom FN med 

att bekämpa orättvisor.

Du har varit med i 
Ungdomsrådet i ett år 
nu. Vad är det som får 
dig att engagera dig?

– Jag har alltid varit 
engagerad och med i 
elevrådet i skolan. Får man 
en chans att påverka så tycker 
jag att man ska ta den och 
det är bra att ungdomar får 
vara med och bestämma. Jag 
har också alltid tyckt om att 
diskutera.

Diskuterade ni mycket 
hemma när du växte 
upp?

– Ja, vi har alltid haft livliga 
diskussioner i min familj och 
det är kul att alla har olika 
åsikter. Det är ganska fritt 
och alla har rätt att säga vad 
man tycker. 

Någon fråga som du 
brinner extra mycket för?

– Frågor inom skolans 
värld engagerar mig mycket. 

Utbildning är nyckeln till att 
lyckas i framtiden och med 
kunskap minskar dessutom 
fördomar när man får lära 
sig om andra kulturer och 
religioner. Det viktigaste är 
att kunna tänka kritiskt och 
att alla har rätt att säga vad 
man tycker. 

Har du något drömyrke?
– Jag skulle vilja jobba 

inom FN, helst inom Unicef 
med att bekämpa orättvisor. 
Alla ska ha rätt till samma 
villkor, alla människor har 
så mycket potential och 
alla borde ha rätt att kunna 
påverka sitt liv. Jag vet att det 
finns saker att göra. Många 
gånger uppskattar vi inte 
det vi har och tar mycket för 
givet. 

Kan du tänka dig att 
bosätta dig utomlands?

– Ja, absolut. Helst vill jag 
bo i Frankrike eftersom jag 

älskar språket och kulturen. 

Hur får man fl er 
ungdomar att engagera 
sig i sin omgivning?

– Det ger en enorm kick 
när man ser att ens förslag 
förverkligas, eller när man 
lägger fram ett förslag och 
får med sig många andra. Har 
jag lyckats väcka en tanke i 
någon annans huvud är det 
något som syns i samhället. 
Att ge ungdomar respons på 
sina idéer är därför ett steg 
mot att få fler engagerade. 

Hur blir det nu när du 
börjar på gymnasiet i 
Göteborg?

– Jag hoppas att jag får 
tillfälle att engagera mig 
även där.

VECKANS 

PROFIL

Namn: Philippa Karlsson
Ålder: 15
Bor: Surte
Familj: Mamma Sareh, pappa Dick, 
storebror Fredrik, lillebror Daniel, 
lillasyster Louise
Gör: Går i nian på Bohusskolan. Har sökt 
till den internationella gymnasieskolan 
IHGR – The International High School of 
the Gothenburg Region
Intressen: Politiskt engagemang, träffa 
människor, dansa
Sommarplaner: Ska söka sommarjobb 
och kanske åka på en sistaminutenresa
Lyssnar på: R’n’B. Gillar musik som man 
kan röra sig till
Äter helst: Lax
Drömresa: Volontärarbeta i Tanzania 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Ansök till Komvux nu!

Besök vår hemsida www.ale.se/komvux för att få information
om utbildningar och kontaktuppgifter

Är du intresserad av yrkesutbildningar besök www.grvux.se

Sista ansökningsdag är den 31 maj

www.ale.se
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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

Vill göra skillnad
Att engagera sig är en självklarhet för 15-åriga Philippa Karlsson från Surte.

Hon älskar att diskutera och har suttit med i Ungdomsrådet i ett år. 
Drömmen är att utbilda sig vidare och jobba inom FN med 

att bekämpa orättvisor.

Du har varit med i 
Ungdomsrådet i ett år 
nu. Vad är det som får 
dig att engagera dig?

– Jag har alltid varit 
engagerad och med i 
elevrådet i skolan. Får man 
en chans att påverka så tycker 
jag att man ska ta den och 
det är bra att ungdomar får 
vara med och bestämma. Jag 
har också alltid tyckt om att 
diskutera.

Diskuterade ni mycket 
hemma när du växte 
upp?

– Ja, vi har alltid haft livliga 
diskussioner i min familj och 
det är kul att alla har olika 
åsikter. Det är ganska fritt 
och alla har rätt att säga vad 
man tycker. 

Någon fråga som du 
brinner extra mycket för?

– Frågor inom skolans 
värld engagerar mig mycket. 

Utbildning är nyckeln till att 
lyckas i framtiden och med 
kunskap minskar dessutom 
fördomar när man får lära 
sig om andra kulturer och 
religioner. Det viktigaste är 
att kunna tänka kritiskt och 
att alla har rätt att säga vad 
man tycker. 

Har du något drömyrke?
– Jag skulle vilja jobba 

inom FN, helst inom Unicef 
med att bekämpa orättvisor. 
Alla ska ha rätt till samma 
villkor, alla människor har 
så mycket potential och 
alla borde ha rätt att kunna 
påverka sitt liv. Jag vet att det 
finns saker att göra. Många 
gånger uppskattar vi inte 
det vi har och tar mycket för 
givet. 

Kan du tänka dig att 
bosätta dig utomlands?

– Ja, absolut. Helst vill jag 
bo i Frankrike eftersom jag 

älskar språket och kulturen. 

Hur får man fl er 
ungdomar att engagera 
sig i sin omgivning?

– Det ger en enorm kick 
när man ser att ens förslag 
förverkligas, eller när man 
lägger fram ett förslag och 
får med sig många andra. Har 
jag lyckats väcka en tanke i 
någon annans huvud är det 
något som syns i samhället. 
Att ge ungdomar respons på 
sina idéer är därför ett steg 
mot att få fler engagerade. 

Hur blir det nu när du 
börjar på gymnasiet i 
Göteborg?

– Jag hoppas att jag får 
tillfälle att engagera mig 
även där.

VECKANS 

PROFIL

Namn: Philippa Karlsson
Ålder: 15
Bor: Surte
Familj: Mamma Sareh, pappa Dick, 
storebror Fredrik, lillebror Daniel, 
lillasyster Louise
Gör: Går i nian på Bohusskolan. Har sökt 
till den internationella gymnasieskolan 
IHGR – The International High School of 
the Gothenburg Region
Intressen: Politiskt engagemang, träffa 
människor, dansa
Sommarplaner: Ska söka sommarjobb 
och kanske åka på en sistaminutenresa
Lyssnar på: R’n’B. Gillar musik som man 
kan röra sig till
Äter helst: Lax
Drömresa: Volontärarbeta i Tanzania 
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Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Ansök till Komvux nu!

Besök vår hemsida www.ale.se/komvux för att få information
om utbildningar och kontaktuppgifter

Är du intresserad av yrkesutbildningar besök www.grvux.se

Sista ansökningsdag är den 31 maj

www.ale.se

K om v u x

2013  |   vecka 20  |   nummer 19  |   alekuriren 9

USPASTORP. Nyligen 
arrangerades grodsafari 
i Uspastorp av Alefjälls 
n a t u r s k y d d s f ö r e n i n g . 
Deltagarna möttes av ett 
underbart väder och fick 
spännande fångster. Vanlig 
groda, padda, mindre och 
större salamander syntes till

– Vi hade god hjälp 
med artbestämning av 
Göran Nilsson, som är en 
av landets främsta expert 
på grod- och kräldjur. 
Undervattensfotografen 
Tobias Dahlin med 

världsrykte kom i sin 
arbetsdräkt, berättar Bruno 
Nordenborg.

Även om grodor är 
fridlysta, så får man i 
studiesyfte vårda ägg och 
larver tills de fått armar 
och ben. Det finns inget 
mer pedagogiskt objekt att 
studera om man vill följa 
evolutionsteorin.

– Varje klassrum med 
självaktning skall varje 
vår ha ett akvarium med 
en äggsamling från ett 
av de vanliga groddjuren 

i studiesyfte. Paralleller 
mellan människofostrets 
utveckling i sitt fostervatten 
med gälar, svans och simhud 
mellan tårna skulle undanröja 
alla tvivel på evolutionslärans 
trovärdighet, säger Bruno 
Nordenborg.

– Bjud skolbarnen på den 
årliga förvandlingen från ägg 
till svanslöst liv på land. Ett 
mirakel, skulle fotografen 
Lennart Nilsson uttryckt 
det! 

JONAS ANDERSSON

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

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

För mer information tel. 031-724 80 00

Hållbart boende nära city
www.green-village.se

Kan det bli bättre?
Vad sägs om ett energisnålt,  

hållbart och modernt boende.

Tvårumslägenhet 53m2

4198:- tot. boendekostnad

Kan det bli bättre?
Vad sägs om ett energisnålt,  
hållbart och modernt boende.

Tvårumslägenhet 53m2

4198:- tot. boendekostnad
Följ oss på 
facebook!

Följ oss på 
facebook!

Grodsafari i Uspastorp

Alefjälls naturskyddsförening arrangerade grodsafari för nyfi kna barn i Uspastorp. 
Föreningen hade god hjälp av Göran Nilsson, expert på grod- och kräldjur, som hjälpte till 
med artbestämning.

NÖDINGE. Ale kommuns 
diplom från Svenskt 
näringsliv vandrar 
vidare.

Den här gången var 
det personliga tränaren 
och dietisten Kristina 
Strömberg på Artyfl ex 
tur att få besök av 
näringslivschefen 
Jannike Åhlgren, som 
passade på att träna 
lite styrka. 

Diplomet som Ale fick 
motta av Svenskt näringsliv 
för utmärkelsen till årets 
klättrare i Västra Götaland 
när det gäller företagsklimat 
har precis påbörjat en 
vandring mellan olika företag 
runt om i kommunen. 

Överlämnaren är ingen 
mindre än näringslivschefen 
själv, ett uppdrag som 
Jannike Åhlgren ser som en 
ära, men framför allt som 
ett bra tillfälle att skaffa sig 
inblick i olika företag. 

Kristina Strömberg 
startade sitt företag Artyflex 
i januari, men hennes 
erfarenhet inom träning 
och hälsa sträcker sig långt 
tillbaka. 

Redan som 20-åring 
hittade hon glädjen i att 
röra på sig och har senare 
även tävlat i dans. När Life, 
som senare blev Sportlife, 
öppnade i Nol 2009 var 
hon med från starten som 
instruktör, personlig tränare 
och kostrådgivare. Nu hyr 
hon in sig som egenföretagare 
på anläggningarna i både 
Nol och Nödinge.

Personliga kontakter
Förutom personlig tränare 
och dietist är hon även 
utbildad makeupartist och 
har bland annat fixat många 
brudar inför bröllop. En 
bred kunskapspalett ger 
henne möjlighet att jobba 
utifrån ett helhetsperspektiv.

– Man kommer männ-
iskor otroligt nära och därför 
är det viktigt att etablera ett 
förtroende. För att ändra 
beteenden och skapa vanor 
som håller i längden gäller 
det att se hela bilden och 
hjälpas åt att hitta mönster. 
Därför blir det ofta väldigt 
personligt så man kan säga 
att jag är personlig tränare 
i dubbel bemärkelse. Att få 
följa klienternas framsteg 

och se resultaten är en stor 
glädje för mig. 

Kristina Strömberg har 
alltid varit lagt åt det kreativa 
och praktiska hållet och 
brinner för att skapa och 
forma, något som hennes 
jobb på många sätt handlar 
om. 

Att jobba i en liten 
kommun som Ale passar 
henne bra och flytten från 
Göteborg till Nödinge för 
fyra år sedan blev bättre än 

hon hade anat.
– Människor är så öppna 

och jag tycker det är trevligt 
att träffa på grannarna i affä-
ren. Det händer ibland att jag 
får kommentarer på varorna i 
kundvagnen, som man får äta 
upp som kostrådgivare, säger 
hon och skrattar.

Vill nå företagen
Hon vill nu rikta sig mer till 
företag för att sprida kunskap 
om träning och kost.

– Jag tror att det finns en 
stor okunskap. Många arbets-
givare ger sina anställda 
friskvårdsbidrag, men det är 
sällan det följs upp. Vad är 
målet? Hur ska jag träna för 
att kroppen ska hålla i varda-
gen? Blir det någon effekt, 
menar Kristina och Jannike 
Åhlgren instämmer: 

– Om inte annat så är det 
dyrt med sjukfrånvaro och 
det är inte alltid man vet vad 
det innebär. 

Som nästa företagare 
att förvalta det ärofyllda 
diplomet har Kristina 
Strömberg valt Annelie 
Hedbom, ägare av Nödinge 
ekonomitjänst, som i veckan 
kan vänta sig ett besök av 
näringslivschefen.

– Diplomet har vandrat vidare 
till Kristina Strömberg

Stark näringslivskommun. I tisdags besökte näringslivschefen Jannike Åhlgren personliga tränaren, dietisten och 
makeupartisten Kristina Strömberg, som hyr in sig på Sportlife med sitt företag Artyfl ex. 

Styrkan i det personliga

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Måndag 6 maj
Tågvärd trakasserad
En tågvärd på Alependeln blir 
trakasserad under färd. En man 
som saknar giltigt färdbevis 
uppträder hotfullt mot perso-
nalen.

Kabelstöld rapporteras från 
Hålanda.

Tisdag 7 maj
Snatteri
En 16-årig tjej ertappas för 
snatteri på Ica Kvantum i 
Nödinge.

Torsdag 9 maj
Inbrott
Inbrott i en sommarstuga i 
Starrkärr. Diverse gods tillgrips, 
bland annat en tv-apparat.

Lördag 11 maj
Misshandel
Klockan 03.30 sker en miss-
handel vid Nödinge station. En 
20-årig man får ta emot slag av 
tre gärningsmän.

Nattligt inbrott hos Sales on 
net i Bohus. Datorer tillgrips.

En postlåda vid Sydneys Livs 
i Nol töms på sitt innehåll.

I samband med en husrann-
sakan i Bohus grips en person 
misstänkt för narkotikabrott, 
innehav samt eget bruk.

Tjuvtankning sker på Statoil 
i Älvängen.

Söndag 12 maj
Polis till Surte
En taxichaufför får tillkalla 
polis sedan han upplever pro-
blem med en kund i Surte som 
vägrar betala för sin resa.

Antalet anmälda brott under 
perioden 6/5 – 13/5: 55. Av 
dessa är elva bilinbrott och tre 
bilstölder.

ÄLVÄNGEN. 156 bussar passe-
rar Ledetvägen genom Alafors 
samhälle under ett trafi kdygn.

Sedan den 9 december i fjol 
är trafi ken dessutom dubbel-
riktad.

– Helt vansinnigt! Vi tycker 
precis som ortsborna att 
busstrafi ken ska enkelriktas, 
säger busschaufför Rosa-Lill 
Emegård med 30 år i yrket.

Det var artikeln om ortsutvecklings-
mötet i Alafors som fick Nobinas 
busschaufförer att reagera. I texten 
framgick det att deras fordon med 
jämna mellanrum tvingas ta trottoa-
ren i anspråk, men att möte mellan 
bussar skulle kunna förhindras med 
hjälp av walkie-talkies.

– Vi har aldrig haft några wal-
kie-talkies och det är inte aktuellt i 
framtiden heller. Att Samhällsbygg-
nadsnämndens ordförande Jan A 
Pressfeldt går ut och säger att man måste sätta ned foten i den här frågan 

och att det var Västtrafik som 
ville ha dubbelriktad trafik 
genom Alafors med det nya 
kollektivtrafiksystemet är 
rent nonsens, säger Rosa-Lill 
Emegård, arbetsplatsombud 
hos Nobina.

– Man ska inte skylla över 
ansvaret på någon annan. 
Fattar någon fel beslut då 
får den ta konsekvenserna 
av det och inte kasta över 
skulden på någon annan. 
Kommunen borde lyssnat på 
oss chaufförer. I sådant fall 
hade det aldrig blivit aktuellt 
med dubbelriktad busstrafik 
genom Alafors igen. Tyvärr 
kan vi chaufförer inte göra 
något åt saken, vi är bara 
brickor i spelet. Det är emel-
lertid vi som får möta orts-
bornas vrede och frustration.

På morgonen och efter-
middagen är trafiksitua-
tionen som värst i Alafors. 
Det är inte ovanligt att bus-
sarna kommer på rad utmed 

Ledetvägen och att möten uppstår är 
oundvikligt.

– Det är rena mardrömssträckan. 
Tack och lov har det inte inträffat 
någon olycka – ännu. Vi är så försik-
tiga som vi bara kan, men det är san-
nerligen ingen höjdare vintertid när 
det är mörk och halt ute, säger Björn 
Sundblad, också busschaufför med 
många års erfarenhet.

Att använda trottoaren vid möte 
med tunga fordon är inget som buss-
chaufförerna önskar, men ibland är 

det ett måste. Alternativet skulle vara 
en sammanstötning.

– Vägen är helt enkelt för smal, det 
går inte att mötas. Den nya och breda 
trottoaren tillkom sedan busstrafiken 
enkelriktades. Det övergår mitt för-
stånd att ett sådant beslut ompröva-
des, säger Rosa-Lill Emegård.

Klas Nordh är huvudskyddsom-
bud på Nobina och han instämmer 
i kollegornas vädjan om att återfå en 
enkelriktad trafik genom Alafors.

– Jag har drivit det hårt på olika 
håll, framförallt fackligt. 
Vår värdegrund sätter alltid 
säkerheten i första rummet, 
avslutar Klas Nordh.

– Vill se enkelriktad trafi k 
genom Alafors

Busschaufförerna har fått nog

Nobinas busschaufförer ställer sig enhälligt bakom Alaforsbornas önskemål om att få tillbaka den enkelriktade buss-
trafi ken genom samhället.

Trångt och besvärligt.

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

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder &  
mattor till Alelampan  

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

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

STURES SPISAR  ABSTURES SPISAR  AB

FREDAG 17 MAJ EXTRAÖPPET KL 09-16FREDAG 17 MAJ EXTRAÖPPET KL 09-16

Tel. 0303-74 98 98, 0730-64 89 00 
Lunnavägen 6, Alafors, e-post: lars@sturesspisar.se 

www.sturesspisar.se

JØTUL F 263 S 
20 667:–
REK. ORD. PRIS 24 900:-

NYHET 
JØTUL F 373 WHE 
19 007:–
REK. ORD. PRIS 22 900:-

Kampanjen gäller 13–19 maj 2013.   Se fler Jøtulkaminer på www.jotul.se

JØTUL F 500 BP 
16 592:–
REK. ORD. PRIS 19 990:-

JØTUL FS 91
24 892:–
REK. ORD. PRIS 29 990:- 

SPARA 4 233:–
JUST NU!

SPARA 5 098:–
JUST NU!

SPARA 3 398:–
JUST NU!

SPARA 3 893:–
JUST NU!

VI FIRAR 17 MAJ MED 
17 % RABATT PÅ ALLA 
JØTULKAMINER!

TIMELESS 
NORWEGIAN 
CRAFT

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Måndag 6 maj
Tågvärd trakasserad
En tågvärd på Alependeln blir 
trakasserad under färd. En man 
som saknar giltigt färdbevis 
uppträder hotfullt mot perso-
nalen.

Kabelstöld rapporteras från 
Hålanda.

Tisdag 7 maj
Snatteri
En 16-årig tjej ertappas för 
snatteri på Ica Kvantum i 
Nödinge.

Torsdag 9 maj
Inbrott
Inbrott i en sommarstuga i 
Starrkärr. Diverse gods tillgrips, 
bland annat en tv-apparat.

Lördag 11 maj
Misshandel
Klockan 03.30 sker en miss-
handel vid Nödinge station. En 
20-årig man får ta emot slag av 
tre gärningsmän.

Nattligt inbrott hos Sales on 
net i Bohus. Datorer tillgrips.

En postlåda vid Sydneys Livs 
i Nol töms på sitt innehåll.

I samband med en husrann-
sakan i Bohus grips en person 
misstänkt för narkotikabrott, 
innehav samt eget bruk.

Tjuvtankning sker på Statoil 
i Älvängen.

Söndag 12 maj
Polis till Surte
En taxichaufför får tillkalla 
polis sedan han upplever pro-
blem med en kund i Surte som 
vägrar betala för sin resa.

Antalet anmälda brott under 
perioden 6/5 – 13/5: 55. Av 
dessa är elva bilinbrott och tre 
bilstölder.

ÄLVÄNGEN. 156 bussar passe-
rar Ledetvägen genom Alafors 
samhälle under ett trafi kdygn.

Sedan den 9 december i fjol 
är trafi ken dessutom dubbel-
riktad.

– Helt vansinnigt! Vi tycker 
precis som ortsborna att 
busstrafi ken ska enkelriktas, 
säger busschaufför Rosa-Lill 
Emegård med 30 år i yrket.

Det var artikeln om ortsutvecklings-
mötet i Alafors som fick Nobinas 
busschaufförer att reagera. I texten 
framgick det att deras fordon med 
jämna mellanrum tvingas ta trottoa-
ren i anspråk, men att möte mellan 
bussar skulle kunna förhindras med 
hjälp av walkie-talkies.

– Vi har aldrig haft några wal-
kie-talkies och det är inte aktuellt i 
framtiden heller. Att Samhällsbygg-
nadsnämndens ordförande Jan A 
Pressfeldt går ut och säger att man måste sätta ned foten i den här frågan 

och att det var Västtrafik som 
ville ha dubbelriktad trafik 
genom Alafors med det nya 
kollektivtrafiksystemet är 
rent nonsens, säger Rosa-Lill 
Emegård, arbetsplatsombud 
hos Nobina.

– Man ska inte skylla över 
ansvaret på någon annan. 
Fattar någon fel beslut då 
får den ta konsekvenserna 
av det och inte kasta över 
skulden på någon annan. 
Kommunen borde lyssnat på 
oss chaufförer. I sådant fall 
hade det aldrig blivit aktuellt 
med dubbelriktad busstrafik 
genom Alafors igen. Tyvärr 
kan vi chaufförer inte göra 
något åt saken, vi är bara 
brickor i spelet. Det är emel-
lertid vi som får möta orts-
bornas vrede och frustration.

På morgonen och efter-
middagen är trafiksitua-
tionen som värst i Alafors. 
Det är inte ovanligt att bus-
sarna kommer på rad utmed 

Ledetvägen och att möten uppstår är 
oundvikligt.

– Det är rena mardrömssträckan. 
Tack och lov har det inte inträffat 
någon olycka – ännu. Vi är så försik-
tiga som vi bara kan, men det är san-
nerligen ingen höjdare vintertid när 
det är mörk och halt ute, säger Björn 
Sundblad, också busschaufför med 
många års erfarenhet.

Att använda trottoaren vid möte 
med tunga fordon är inget som buss-
chaufförerna önskar, men ibland är 

det ett måste. Alternativet skulle vara 
en sammanstötning.

– Vägen är helt enkelt för smal, det 
går inte att mötas. Den nya och breda 
trottoaren tillkom sedan busstrafiken 
enkelriktades. Det övergår mitt för-
stånd att ett sådant beslut ompröva-
des, säger Rosa-Lill Emegård.

Klas Nordh är huvudskyddsom-
bud på Nobina och han instämmer 
i kollegornas vädjan om att återfå en 
enkelriktad trafik genom Alafors.

– Jag har drivit det hårt på olika 
håll, framförallt fackligt. 
Vår värdegrund sätter alltid 
säkerheten i första rummet, 
avslutar Klas Nordh.

– Vill se enkelriktad trafi k 
genom Alafors

Busschaufförerna har fått nog

Nobinas busschaufförer ställer sig enhälligt bakom Alaforsbornas önskemål om att få tillbaka den enkelriktade buss-
trafi ken genom samhället.

Trångt och besvärligt.

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

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder &  
mattor till Alelampan  

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

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

STURES SPISAR  ABSTURES SPISAR  AB

FREDAG 17 MAJ EXTRAÖPPET KL 09-16FREDAG 17 MAJ EXTRAÖPPET KL 09-16

Tel. 0303-74 98 98, 0730-64 89 00 
Lunnavägen 6, Alafors, e-post: lars@sturesspisar.se 

www.sturesspisar.se

JØTUL F 263 S 
20 667:–
REK. ORD. PRIS 24 900:-

NYHET 
JØTUL F 373 WHE 
19 007:–
REK. ORD. PRIS 22 900:-

Kampanjen gäller 13–19 maj 2013.   Se fler Jøtulkaminer på www.jotul.se

JØTUL F 500 BP 
16 592:–
REK. ORD. PRIS 19 990:-

JØTUL FS 91
24 892:–
REK. ORD. PRIS 29 990:- 

SPARA 4 233:–
JUST NU!

SPARA 5 098:–
JUST NU!

SPARA 3 398:–
JUST NU!

SPARA 3 893:–
JUST NU!

VI FIRAR 17 MAJ MED 
17 % RABATT PÅ ALLA 
JØTULKAMINER!

TIMELESS 
NORWEGIAN 
CRAFT

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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ÄLVÄNGEN. Någon gång 
under helgen den 4-5 
maj har någon brutit 
upp Bengt-Olof Fogel-
marks tanklock och 
försökt stjäla bensin 
ur bilen som stod på 
pendelparkeringen.

Han vill nu uppmärk-
samma andra och se 
om det är fl er som rå-
kat ut för samma sak.

Det var ingen rolig överrask-
ning som väntade Bengt-

Olof Fogelmark från Tus-
sebo när han kom med tåget 
till Älvängen efter en helg 
på landsstället. I ett försök 
att stjäla bensin hade någon 
brutit upp tanklocket på 
bilen som stod på pendelpar-
keringen på älvsidan.

Någon har brutit bort 
och förstört fästena till tan-
klocket. Ändå har man inte 
kunnat få med sig något och 
det tycker jag är viktigt att nå 
ut med. De flesta nyare bilar 
är nästan omöjliga att slanga 

bensin ur, så det är ingen 
idé att försöka. Konsekven-
serna blir bara att bilägaren 
får betala dyra pengar för att 
reparera skadorna. 

Han har polisanmält hän-
delsen och vill nu göra andra 
uppmärksamma på det som 
hänt. 

Det är så ruttet och så 
onödigt, säger han avslut-
ningsvis.

Dyrt att laga. Bengt-Olof Folgelmark fi ck en otrevlig överraskning när han skulle hämta sin 
bil som stod parkerad på pendelparkeringen på älvsidan i Älvängen.

Fick tanklocket uppbrutet 
på pendelparkeringen
– Nu vill Bengt-Olof göra fl er uppmärksamma

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

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

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

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Roger  
Borg 

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Maria 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!

Trivsam funkisvilla i gott skick!

Välkommen till denna otroligt trivsamma funkisvilla i populära 
Surte! Huset är mkt välskött och i gott skick men erbjuder ändå 
stora möjligheter att sätta sin egen prägel. Hel källare med gott 
om plats för förvaring och hobby. Nyare badrum och kök. En 
perfekt familjevilla som ska ses och upplevas på plats! 
122+60 kvm. 

Pris 1.975.000:- som utångspris. 
Adress Göteborsvägen 131. Visas 19/5 & 21/5.
Henrik Kjellberg 0727-316 360.

Älvängens bästa läge?

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

Pris 3.700.000:- som utgångspris. 
Adress Klippvägen 28. Visas den 16/5.
Henrik Kjellberg 0727-316 360.

Surte
Älvä

ngen Se gärna våra 
samtliga 62 

objekt på vår 
hemsida!

www.axelssonsfast.se

Bygga 
eget hus?

kan nu även få direkt offert från vår 
samarbetspartner A-hus.

Ring eller maila oss
0303-74 66 90

Gäller t o m 19 maj 2013, med reservation för slutförsäljning

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

 Stor ampel 

169:-

VÅRFEST!
från

4 för 100:-
Afrikansk Margurit

4 för 100:-
Pelargon
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STOCKHOLM. Det blev 
inga priser för Slask-
rens UF från Ale gym-
nasium, som deltog på 
SM i ungt företagande i 
Stockholm

– Det var en besvi-
kelse att vi inte gick 
vidare till fi nal, men det 
var ändå en jättebra er-
farenhet, säger Rasmus 
Andersson.

Det blev en storskräll för Ale 
gymnasium på den regionala 
delfinalen i ung företag-

samhet på Svenska mässan i 
Göteborg i vintras. 

Slaskrens UF vann kate-
gorin ”bästa UF-företag” och 
blev därmed ett av två företag 
att representera Göteborgs-
regionen på SM som gick i 
Älvsjö i Stockholm den 6-7 
maj. Dessutom utnämndes 
Ale gymnasium till ”årets 
UF-skola” och kammade hem 
ytterligare fyra priser. 

Tyvärr räckte det inte hela 
vägen till finalen på SM och 
Slaskrens UF gick därmed 
miste om att få presentera sin 
affärsidé på galamiddagen. 

– Det var tråkigt att vi inte 
gick till final och alla blev nog 
väldigt besvikna, men det 
var ändå en jättebra erfaren-
het. Många som besökte vår 
monter blev imponerade av 
vår idé och prins Daniel var 
en av dem, berättar Rasmus 
Andersson, en av företagets 
fem representanter. 

Närmare 750 gymnasieele-
ver från hela Sverige ställde 
ut hela 200 olika affärsidéer 
under ett och samma tak och 
det blev två intensiva dagar i 
Stockholm.

Nu laddar eleverna från 
Ale gymnasium upp inför 
studenten den 30 maj och hur 
det blir med Slaskrens UF får 
framtiden utvisa.

– Vi har inte bestämt än hur 
vi ska göra med UF-företaget 
i fortsättningen. Nu är det 
mycket inför studenten och 
alla är rätt slut efter mässan i 
Stockholm, säger Rasmus.

JOHANNA ROOS

Ale, Nödinge, Brf Aleäng 
Ljusa, luftiga, vackra lägenheter med stora balkonger
i söderläge. Småstadskänsla med närhet till citypuls!

Tomtvisning: kl. 11-13 på Torkels Kulle, Backa Säteri
Kontakt: Claes Hellström, tel. 0707-14 80 50
claes.hellstrom@lansfast.se

Ale, Nödinge, Östra Ängarne - Villor

1-planshus. Service, skolor och köpcentrum i närområdet.
Tomtvisning: kl.11-13 på Mejerivägen, Nödinge
Kontakt: Daniel Folke, tel. 0733-37 30 93
daniel.folke@peab.se

SÖNDAG 

19
MAJ

Välkommen på visning

Nära till friluftsliv
och badplatser

Är ditt vardagsrum stort nog för en brottningsmatch med barnen 
eller drömmer du om något nytt att möta sommaren i? Vi har ett 
stort utbud av nybyggda bostäder i Ale, några är planerade att 

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

När passar ett nytt hem ditt liv?

peabbostad.se

Välkommen på visning 19 maj.
Läs mer om ditt nya hem på peabbostad.se
 

Kungligt besök. Prins Daniel besökte SM i ung företagande i Stockholm förra veckan och blev 
imponerad av idén bakom Slaskrens UF från Ale gymnasium. 

– Men Slaskrens UF vann inga priser på SM

Imponerade 
på prinsen

SLASKRENS UF
Slaskrens UF har utvecklat en 
behållare som gör att man slipper 
ofräscha diskhoar med matrester 
och morots- och potatisskal slasken. 
Slaskrensen gör att man lätt kan 
skölja av tallrikar under kranen utan 
att matrester hamnar i diskhon. 
UF-företaget består av: Niklas 

Karlsson, Marcus Hansson, Sophia 
Axelsson, Rasmus Andersson och 
Michael Hintze
Utmärkelser: Vann titeln ”bästa 
UF-företag” på UF-mässan Våga vara 
egen 2013 och gick vidare till SM i 
Stockholm. 
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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 BJÖRBÄCK EKEKULLEN 150 BOAREA CA 139 M²
4 ROK TOMTAREA 2412 M² ACCEPTERAT PRIS 2 195 000
KR VISAS ON 15/5 17:00-18.00  RING OCH BOKA
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42

FRILIGGANDE VILLA - NOL/RYD
Ett arkitektritat hus med spännande planlösning. För dig
som söker skönt/ostört naturläge. Välskött stall med 2 boxar
samt garage.
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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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Vi skapar förutsättningar för nya vägvanor genom Västsvenska paketet

Jag åker mest 
spårvagn till jobbet, 

men tar bilen när 
jag handlar.

Anna Holmström

Jag åker helst tåg  
för det är så skönt att 
sitta och se sig om, 

men jag samåker med 
min man i bilen ibland.

Magdalena Hansson

Jag har funderat på 
det där en del och för 
ungefär ett år sedan 

sålde jag bilen.

Jens Hermansson

Ja, jag tar inte bilen 
lika mycket nu när 

vi har trängselskatt.

Annica Ridell

I stan åker jag  
spårvagn, men jag tar 
bilen till mitt extrajobb  

i Landvetter.

Youssouf Mahamat

Hur 
streetsmart

är du?
En i varje bil håller inte i längden. Inte om Göteborgsregionen ska 
ha bra miljö och få plats att växa. Men om fler väljer olika sätt att 

åka till jobbet så löser det sig. Vi gick ut på stan och frågade 
– kan du variera dina resor?

Gå in på nyavagvanor.se och kolla 
hur du kan variera dina resor.

ÄLVÄNGEN. Provtag-
ningarna som gjorts 
längs strandlinjen vid 
Carlmarks tidigare 
industriområde visade 
höga föroreningshalter 
av framför allt tjära. 

Nu avvaktar Ale kom-
mun Naturvårdsverkets 
och Länsstyrelsens 
beslut om sanering.

Konsekvenserna vid ett even-
tuellt skred kan bli allvarliga 
eftersom föroreningarna då 
kommer ut i vattentäkterna. 

Arbetet med att sanera 
marken längs älven i Göta 

Älvdalen har pågått under 
flera år och bland annat har 
föroreningar avlägsnats i 
Bohus och Surte. 

Nu är även huvudstudien 
gällande de provtagningar 
som tagits i Älvängen klar och 
slutredovisningen har lämnats 
till Länsstyrelsen. 

– Det visade sig vara väl-
digt förorenat, i första hand 
av tjära som kommer från 
när man impregnerade rep. 
Kommer föroreningarna ut i 
vattnet vid ett skred kan man 
tvingas stänga vattenintagen i 
både Kungälv och Göteborg. 
Det får stora konsekvenser 

och man tar inga risker utan 
stänger så fort det händer 
något, säger Karin Bleching-
berg, projektledare.

Nu inväntar man besked 
från Länsstyrelsen samt 
Naturvårdsverket om till-
stånd och bidrag för att 
sanera marken, något som Ale 
kommun beräknar kommer 
att kosta mellan 110 och 180 
miljoner kronor. 

– Vi vet inte när vi kan 
vänta oss besked, kanske till 
hösten. Kommunen gör också 
en ansvarsutredning som för-
modligen blir klar i sommar.

JOHANNA ROOS

– Höga halter tjära längs strandlinjen i Älvängen
Inväntar beslut om sanering

Vigerne Invest

SÄLJSTART ETAPP 2!

Kontakta Mäklare: 

2-3 rok från 
1 195 000 kr 

Visning 

kl 13-15
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STOCKHOLM. Det blev 
inga priser för Slask-
rens UF från Ale gym-
nasium, som deltog på 
SM i ungt företagande i 
Stockholm

– Det var en besvi-
kelse att vi inte gick 
vidare till fi nal, men det 
var ändå en jättebra er-
farenhet, säger Rasmus 
Andersson.

Det blev en storskräll för Ale 
gymnasium på den regionala 
delfinalen i ung företag-

samhet på Svenska mässan i 
Göteborg i vintras. 

Slaskrens UF vann kate-
gorin ”bästa UF-företag” och 
blev därmed ett av två företag 
att representera Göteborgs-
regionen på SM som gick i 
Älvsjö i Stockholm den 6-7 
maj. Dessutom utnämndes 
Ale gymnasium till ”årets 
UF-skola” och kammade hem 
ytterligare fyra priser. 

Tyvärr räckte det inte hela 
vägen till finalen på SM och 
Slaskrens UF gick därmed 
miste om att få presentera sin 
affärsidé på galamiddagen. 

– Det var tråkigt att vi inte 
gick till final och alla blev nog 
väldigt besvikna, men det 
var ändå en jättebra erfaren-
het. Många som besökte vår 
monter blev imponerade av 
vår idé och prins Daniel var 
en av dem, berättar Rasmus 
Andersson, en av företagets 
fem representanter. 

Närmare 750 gymnasieele-
ver från hela Sverige ställde 
ut hela 200 olika affärsidéer 
under ett och samma tak och 
det blev två intensiva dagar i 
Stockholm.

Nu laddar eleverna från 
Ale gymnasium upp inför 
studenten den 30 maj och hur 
det blir med Slaskrens UF får 
framtiden utvisa.

– Vi har inte bestämt än hur 
vi ska göra med UF-företaget 
i fortsättningen. Nu är det 
mycket inför studenten och 
alla är rätt slut efter mässan i 
Stockholm, säger Rasmus.

JOHANNA ROOS

Ale, Nödinge, Brf Aleäng 
Ljusa, luftiga, vackra lägenheter med stora balkonger
i söderläge. Småstadskänsla med närhet till citypuls!

Tomtvisning: kl. 11-13 på Torkels Kulle, Backa Säteri
Kontakt: Claes Hellström, tel. 0707-14 80 50
claes.hellstrom@lansfast.se

Ale, Nödinge, Östra Ängarne - Villor

1-planshus. Service, skolor och köpcentrum i närområdet.
Tomtvisning: kl.11-13 på Mejerivägen, Nödinge
Kontakt: Daniel Folke, tel. 0733-37 30 93
daniel.folke@peab.se
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Välkommen på visning

Nära till friluftsliv
och badplatser

Är ditt vardagsrum stort nog för en brottningsmatch med barnen 
eller drömmer du om något nytt att möta sommaren i? Vi har ett 
stort utbud av nybyggda bostäder i Ale, några är planerade att 

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

När passar ett nytt hem ditt liv?

peabbostad.se

Välkommen på visning 19 maj.
Läs mer om ditt nya hem på peabbostad.se
 

Kungligt besök. Prins Daniel besökte SM i ung företagande i Stockholm förra veckan och blev 
imponerad av idén bakom Slaskrens UF från Ale gymnasium. 

– Men Slaskrens UF vann inga priser på SM

Imponerade 
på prinsen

SLASKRENS UF
Slaskrens UF har utvecklat en 
behållare som gör att man slipper 
ofräscha diskhoar med matrester 
och morots- och potatisskal slasken. 
Slaskrensen gör att man lätt kan 
skölja av tallrikar under kranen utan 
att matrester hamnar i diskhon. 
UF-företaget består av: Niklas 

Karlsson, Marcus Hansson, Sophia 
Axelsson, Rasmus Andersson och 
Michael Hintze
Utmärkelser: Vann titeln ”bästa 
UF-företag” på UF-mässan Våga vara 
egen 2013 och gick vidare till SM i 
Stockholm. 
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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 BJÖRBÄCK EKEKULLEN 150 BOAREA CA 139 M²
4 ROK TOMTAREA 2412 M² ACCEPTERAT PRIS 2 195 000
KR VISAS ON 15/5 17:00-18.00  RING OCH BOKA
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42

FRILIGGANDE VILLA - NOL/RYD
Ett arkitektritat hus med spännande planlösning. För dig
som söker skönt/ostört naturläge. Välskött stall med 2 boxar
samt garage.
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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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Vi skapar förutsättningar för nya vägvanor genom Västsvenska paketet

Jag åker mest 
spårvagn till jobbet, 

men tar bilen när 
jag handlar.

Anna Holmström

Jag åker helst tåg  
för det är så skönt att 
sitta och se sig om, 

men jag samåker med 
min man i bilen ibland.

Magdalena Hansson

Jag har funderat på 
det där en del och för 
ungefär ett år sedan 

sålde jag bilen.

Jens Hermansson

Ja, jag tar inte bilen 
lika mycket nu när 

vi har trängselskatt.

Annica Ridell

I stan åker jag  
spårvagn, men jag tar 
bilen till mitt extrajobb  

i Landvetter.

Youssouf Mahamat

Hur 
streetsmart

är du?
En i varje bil håller inte i längden. Inte om Göteborgsregionen ska 
ha bra miljö och få plats att växa. Men om fler väljer olika sätt att 

åka till jobbet så löser det sig. Vi gick ut på stan och frågade 
– kan du variera dina resor?

Gå in på nyavagvanor.se och kolla 
hur du kan variera dina resor.

ÄLVÄNGEN. Provtag-
ningarna som gjorts 
längs strandlinjen vid 
Carlmarks tidigare 
industriområde visade 
höga föroreningshalter 
av framför allt tjära. 

Nu avvaktar Ale kom-
mun Naturvårdsverkets 
och Länsstyrelsens 
beslut om sanering.

Konsekvenserna vid ett even-
tuellt skred kan bli allvarliga 
eftersom föroreningarna då 
kommer ut i vattentäkterna. 

Arbetet med att sanera 
marken längs älven i Göta 

Älvdalen har pågått under 
flera år och bland annat har 
föroreningar avlägsnats i 
Bohus och Surte. 

Nu är även huvudstudien 
gällande de provtagningar 
som tagits i Älvängen klar och 
slutredovisningen har lämnats 
till Länsstyrelsen. 

– Det visade sig vara väl-
digt förorenat, i första hand 
av tjära som kommer från 
när man impregnerade rep. 
Kommer föroreningarna ut i 
vattnet vid ett skred kan man 
tvingas stänga vattenintagen i 
både Kungälv och Göteborg. 
Det får stora konsekvenser 

och man tar inga risker utan 
stänger så fort det händer 
något, säger Karin Bleching-
berg, projektledare.

Nu inväntar man besked 
från Länsstyrelsen samt 
Naturvårdsverket om till-
stånd och bidrag för att 
sanera marken, något som Ale 
kommun beräknar kommer 
att kosta mellan 110 och 180 
miljoner kronor. 

– Vi vet inte när vi kan 
vänta oss besked, kanske till 
hösten. Kommunen gör också 
en ansvarsutredning som för-
modligen blir klar i sommar.

JOHANNA ROOS

– Höga halter tjära längs strandlinjen i Älvängen
Inväntar beslut om sanering

Vigerne Invest

SÄLJSTART ETAPP 2!

Kontakta Mäklare: 

2-3 rok från 
1 195 000 kr 

Visning 

kl 13-15
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KILANDA. Kilanda Marknad 
fortsätter att locka mycket folk.

Arrangörerna hade dock 
önskat sig en ännu större 
tillströmning av besökare.

Onsdagens intensiva regnande 
fi ck förmodligen en del 
potentiella marknadsgäster att 
stanna hemma.

Det finns vissa dagar på året som det 
alltid borde vara vackert väder. Kristi 
himmelsfärds dag till exempel vilket 
arrangörerna till Kilanda Marknad 
– Guntorps SMU, Kilanda Byalag, 
Kilanda IF, Kilanda kyrka, LRF och 
Ryds IF – säkerligen vill skriva under 
på. Vårvädret är inte sällan nyckfullt 
och svårbedömt. Tisdagen bjöd på årets 
varmaste dag, onsdagen på årets hittills 
regnigaste och torsdagen blev någonting 
mitt emellan.

– Vi räknade in 1 300 betalande. Det 
skulle kunna ha varit betydligt fler, säger 
Leif Karlsson som trots allt var nöjd 
med marknadsdagen.

– Absolut! Allting gick som planerat 
och besökarna såg ut att trivas, säger 
Leif som redan nu ser fram emot 
25-årsjubileet 2014.

En gudstjänst i Kilanda kyrka utgjorde 
startskottet för Kilanda Marknad – 
Öppen gård. Klockan elva skedde den 
officiella invigningen under ledning av 
Björn Sundelid. Vid detta enda tillfälle 

gjorde sig också regnet påmint, en skur 
som ytterligare förstärkte behovet av 
stövlar. Resterande tid var det faktiskt 
uppehåll och en synnerligen behaglig 
temperatur.

– Ett perfekt marknadsväder 
egentligen, konstaterade Bengt 
Borgström som i vanlig ordning höll 
öppet hus i Säteriet.

– Mjölkroboten krånglar, men det är 
ingen idé att stressa upp sig. Det är roligt 
att Kilanda kan ståta med ett evenemang 
som lockar så många människor och att vi 
år efter år kan behålla vår dragningskraft, 
förklarade Bengt.

I den gamla kvarnbyggnaden stod 
hantverkarna tätt intill varandra och 
sålde diverse olika ting. Där fanns också 
Starrkärr-Kilanda Hembygdsförening 
representerade med en modell över hur 
området såg ut för drygt 100 år sedan.

Hantverk erbjöds även inne i Kilanda 
gamla skola och ute på gårdsplanen fanns 
Röda Korset på plats med loppisbord. 
Det mesta var således sig likt.

Ett 40-tal personer tog del av den 
musikaliska underhållning som gospel.
kom framförde i kyrkan.

MARKNADSBESÖKARE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Ett vattentätt markna
– Och nästa år stundar 25-årsjubileum i Kilanda

Ludvig och Molly tog en paus från djuren.
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Louise Marmkvist, Thomas Olesen och Elisabeth Andersson gräddade våffl or för Guntorps 
SMU:s räkning.

dskoncept

Ludvig Fredlund, 2 år, satt upp på en gammal 
traktor.

Anders, Inga-Lill, Anna, Frank och Jack, alla med efternamnet Lorentzon, kom från 
Alingsås för att gå poängpromenaden på Kilanda Marknad.

Björn Sundelid invigningstalade.

FLER BILDER
www.alekuriren.se
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ALAFORS. Nedräkning-
en har börjat.

På lördag är det änt-
ligen premiärdags för 
”Dansen på Furulund”.

– Vi tycker om vår 
pjäs och hoppas att 
publiken ska uppskatta 
den precis lika mycket 
som vi gör, säger det 
strävsamma radarpa-
ret Kent Carlsson och 
Christel Olsson-Lind-
strand som gjort både 
manus och regi.

I år fyller Ahlafors IF 100 år. 
Som ett inslag i jubileumsfi-
randet arrangeras en musi-
kalisk teaterföreställning i 
föreningens vackra folkpark. 
”Dansen på Furulund” är ett 
samarbete mellan Ahlafors 
IF och Teatervinden.

– Första gången som jag 
besökte Furulundsparken, 

och det var många år sedan 
ska erkännas, så uttryckte jag 
en önskan om att någon gång 
få göra en teater här. Nu har 
drömmen blivit verklighet, 
berättar Christel Olsson-
Lindstrand.

Föreställningen kommer 
att bjuda publiken på ögon-
blicksbilder från det gångna 

seklet, 1913 och fram till 
idag.

– Det blir en lång pjäs, 
skrattar Kent som har svårt 
att dölja den entusiasm han 
just nu känner.

– Detta är en produktion 
som skiljer sig från det vi 
gjort tidigare. Vi kan utlova 
mycket musik, många gamla 
örhängen som går igen, dans 
och en hel del roliga episoder 
från en svunnen tid.

Är läget under kontroll?
– Vi känner oss trygga 

och förväntansfulla. Vi har 
varit väldigt nöjda med den 
senaste tidens repetitioner 
och ser fram emot att få 
komma igång, säger Kent.

– Du vill alltid ha en vecka 
till att repetera på, det spelar 

ingen roll när premiären 
äger rum. Stressen gör sig 
alltid påmind. Självklart är 
det nervöst, men det hör 
till. Det ska bli jätteroligt 
att få möta publiken, inflikar 
Christel Olsson-Lindstrand.

Totalt blir det 18 föreställ-
ningar i Furulundsparken 
under maj, juni och augusti. 
Premiären är utsåld, men det 
finns biljetter kvar till övriga 
föreställningar.

– Vi erbjuder förköp, men 
det går precis lika bra att lösa 
sin biljett direkt vid entré-
luckan i Furulund, avslutar 
Kent Carlsson.

– Kent och 
Christel är 
förväntansfulla

Kent Carlsson och Christel Olsson-Lindstrand är manusförfattare och tillika regissörer till 
den musikaliska teaterföreställningen ”Dansen på Furulund” som har premiär nu till helgen.

Premiärdags för ”Dansen på Furulund”

VÄSTERLANDA. I tis-
dags bjöd Lilla Edets 
kommun in till frukost-
möte på Thorskogs 
Slott. 

Ett 25-tal företagare 
och kommunala tjäns-
temän fi ck utöver en 
läcker buffé njuta av en 
slottspark i vårskrud.

Lotta Johansson och hennes 
kollegor hälsade välkommen 
och redogjorde för slottets 
historia och dess framtids-
planer.

– Slottet är ute till försälj-
ning, men det har det varit 
tidigare och ändå stannat i 
familjen Jonssons ägo. Åter-

står att se hur det blir den här 
gången. En sak som är säker 
är i alla fall att verksamhe-
ten kommer att utvecklas. 
Vi behöver bygga fler rum, 
förnya konferensrummen 
och bygga ut relaxavdel-
ningen. Det är emellertid 
inte fråga om någon spaan-
läggning, den marknaden är 
redan överetablerad, förkla-
rade Lotta Johansson.

Lotta Johansson redo-
gjorde för de olika verksam-
hetsområden som Thorskogs 
Slott i första hand lutar sig 
mot; konferenser, privatgäs-
ter samt bröllop.

– Under perioden maj-
oktober har vi 45 bröllop 
bokade.

Vidare beskrev hon vad 
som personifierar Thorskogs 
Slott.

– Det är ett värdskap i 
världsklass!

Nästa frukostmöte äger 
rum måndagen den 20 maj i 
Folkets Hus.

JONAS ANDERSSON

Slottsfrukost
för företagare

Företagare och kommunala representanter med fokus på 
näringslivsfrågor bjöds in till frukostmöte med efterföl-
jande rundvandring på Thorskogs Slott.

Lotta Johansson, vice vd 
Thorskogs Slott.

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.

HÅLSTENSVÄGEN 4, Ä

www.mecaalvangen.se

Ä L V Ä N G E N

VÅR-
ERBJUDANDE

BILVÅRDSHINK

140:-
Peter Johlund 
Säljare Liv och Pension 
0520-49 49 09

Peter Frisk Jovander 
Företags- och Lantbruks- 
rådgivare, Bank, 0520-49 49 53

Vi hjälper dig med 
företagets Bank-, Liv- 
och Pensionslösningar.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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STÖDFÖRENINGEN VAKEN bankgiro 5344-4923 
Märk: ”Moldavien”

Följ insamlingen på alekuriren.se – vägen mot 6000 Euro

Här fi nns plats för fl er partners

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

För femte året i rad 
genomförs en insamling till 
förmån för Europas fattigaste 
barn i Moldavien. Situationen 
är fortsatt mycket akut i 
landet. Ett fåtal lever gott, 
det stora fl ertalet i missär. 
Övergången från kommunism 
till demokrati har varit 
smärtsam. Korruptionen är 
påtaglig i Moldavien och 
arbetslösheten hög. Värst 
drabbade är barn till föräldrar 
som inte kan försörja varken 

sig själva eller sin familj. 
Dessa barn försöker lokala 
myndigheter, socialtjänsten 
med fl era, att hjälpa efter 
bästa förmåga. Problemet är 
att det saknas resurser och 
den lilla kommunen Budesti 
som Ale har lärt känna är 
mycket utsatt. Varje sommar 
försöker volontärer, frivilliga 
lärare och socialarbetare att 
kartlägga de 100 fattigaste 
barnen. Dessa erbjuds ett 
sommarläger om tio dagar, 

där de får mat, utbildning 
och en chans att repa mod. 
Denna verksamhet har det 
saknats pengar till. Genom 
vår insamling i Ale har 
lägerverksamheten kunnat 
fortsätta. I år blir det femte 
gången som vi fi nansierar en 
av de viktigaste insatserna i 
Budesti kommun.

Insamlingens mål är att 
samla in motsvarande 6000 
Euro. Pengarna går oavkortat 
till sommarlägret i Budesti. 

Våra tidigare insamlingar har 
hjälpt över 500 barn.

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

Avstå något annat onödigt 
till helgen och ägna istället 
Europas fattigaste barn 
en tanke, de är bara på tre 
timmars avstånd...

Sätt in ett bidrag och följ 
insamlingen på alekuriren.se

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

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

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

arbeten och barnen lämnas då ensamma hemma 
– i veckor!

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

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

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

MMMMMOOOOOLLLLLDDDDDAAAAAVVVVVIIIIIEEEEENNNNNSSSSS BBBBBAAAAARRRRRNNNNN BBBBBEEEEEHHHHHÖÖÖÖÖVVVVVEEEEERRRRR OOOOOSSSSSSSSSS!!!!!
Ge ditt bidrag till bg 5344-4923 (Stödföreningen VAKEN). Märk ”Moldavien”

0 10TKR 20TKR 30TKR 40TKR 50TKR 60TKR 70TKR 80TKR 90TKR

100
TKR

Insamlingen har hittills inbringat 26.700 kr till utsatta barn i Moldavien. Tack för din insats!

EUROPAS
FATTIGASTE



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

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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KÄRRA. Genom att 
utnyttja matchens 
första och sista anfall 
tog Ahlafors IF tre nya 
poäng borta mot Kärra 
Klareberg.

Under närmast hor-
ribla väderförhållanden 
bjöd båda lagen på god 
fotbollsunderhållning.

Flera gulsvarta 
spelare visar gryende 
storform och gladde 
AIF-tränaren.

Efter en mardrömslik serie-
inledning med 
tre raka förlus-
ter har Ahla-
fors IF:s herrar 
nu tagit full 
pott de senaste 
två matcherna. Bortamatchen 
mot Kärra hade precis kommit 
igång när Jihad Nashabat fick 
ta emot ett inspel från Ali El-
Refaei på högerkanten. Med 
ett välplacerat avslut i målvak-
tens bortre burgavel fick gul-
svart en drömstart redan i den 
andra spelminuten.

Regnet öste ner och även 

vinden gjorde förutsättning-
arna på Klarebergsvallen 
särskilt svåra att bemästra. 
Det skapades ändå många 
kvalificerade målchanser, de 
flesta stod på AIF:s konto och 
hade ofta Jihad Nashabat som 
avsändare. I första halvlekens 
sista sekund fick Ali El-Refaei 
ett friläge, men 0-1 stod sig.

Samme man hade sedan 
ett skott i ribbans undersida 
20 minuter in på andra halv-
lek. Lika frustrerande var det 
för anfallaren Peter Antons-
son som brände flera solklara 

lägen och det 
fanns en oro att 
hemmalaget till 
sist skulle nå en 
kvittering.

– Vi skapade 
tillräckligt med chanser för att 
kunna avgöra matchen, men 
det ville sig inte. Tur att det 
inte straffade sig, sa Niclas 
Elving som på nytt gjorde 
en stark insats till vänster på 
mittfältet.

Det blev till slut inbytte 
Moha Abdulrazek som fick 
trycka dit 0-2 med matchens 

sista avslut.
Resultatet var odiskuta-

belt. Ahlafors var det över-
lägset bästa och vassaste laget. 
Edwin Pearson och Johan 
Elving visade återigen hur väl 
de fungerar tillsammans på 
innermittfältet.

– Vi har fått ett annat kant-
spel när Niclas (Elving) och 
Ali (El-Refaei) har kommit 
igång. Mycket handlar om att 
vi har fått Johan Elving rätt-
vänd i banan, då kommer bol-
larna rätt från hans fötter. Idag 
borde vi självklart ha avgjort 

tidigare, men vi vinner och 
killarna har förstått vad som 
krävs för att göra det i årets 
serie, summerade AIF-träna-
ren Lars-Gunnar Hermans-
son nöjt kvällen.

Vid ställningen 0-1 och tio 
minuter kvar att spela friläges-
räddade AIF:s suveräne mål-
vakt Andreas Skånberg. En 
parad som sannolikt räddade 
trepoängaren.
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FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Stångenäs – Edet FK 2-0 (1-0)

Kärra – Ahlafors IF
Mål: Jihad Nashabat, Moha Abdulra-
zek. Matchens kurrar: Edwin Pear-
son 3, Jihad Nashabat 2, Andreas 
Skånberg 1.

Stångenäs – Edet FK 2-0
Matchens kurrar:

Division 5 Västergötland V
Sollebrunn – Skepplanda 2-2 
(0-0)
Mål SBTK: Emil Frii (straff), 
Jonathan Westlund.
Matchens kurrar: Jonathan 
Westlund 3, Emil Rydén 2, Mattias 
Johansson 1.

Division 6 D Göteborg
Nol IK – Nödinge SK 0-6 (0-1)
Mål NSK: Rahel Faraj 2, Kajin Talat 2, 
Kalle Hamfeldt, Bernhard Hadenäs.
Matchens kurrar NIK: Jonny 
Stenström 3, Magnus Källvik 2, 
Patrik Åsén 1. Matchens kurrar NSK: 
Kalle Hamfeldt 3, Rahel Faraj 2, 
Kajin Talat 1.

Älvängen – Surte 3-1 (0-1)
Mål ÄIK: Oscar Gärdéus, Tim 
Webster, Niklas Pålsheden.
Matchens kurrar ÄIK: Filip 
Jonemark 3, Jonathan Franzén 
2, Mattias Ögren 1. SIS: Lars 
Pedersen 3, Andreas Werder 2, John 
Landstedt 1.

Division 6 Trollhättan
Trollhättans FF – Alvhem 1-2 (1-1)
Mål AIK: Jimmy Lidén 2.

Alvhem – Upphärad 2-1 (0-0)
Mål AIK: Tomas Nilsson, Emil 
Larsson.

Lödöse/Nygård – Västerlanda 
3-1 (2-0)
Mål LNIK: Peter Eriksson, Felix 
Johansson, Amir Shaat.

Trollhättan Syr. – Lödöse/Nygård 
4-1 (1-1)
Mål LNIK: Amir Shaat.

Division 2 Västergötland S, dam
Borås GIF – Skepplanda 5-1 (1-0)
Mål SBTK: Emelie Johansson.

Lödöse/Nygård – IFK Ulricehamn 
1-5 (1-3)
Mål LNIK: Pia Brunberg.

Division 3 B Göteborg damer
Kållereds SK – Ahlafors IF 0-1
Mål AIF: Ann-Sofie Johannesson. 
Matchens kurrar: Ann-Sofie 
Johannesson 3, Moa Johansson 2, 
Malin Hult 1.
Kommentar: Ahlafors IF stal en 
trepoängar borta mot Kållered. Det 
ansåg till och med AIF-tränaren, Ola 
Holmgren.
– Ja, det här var vi egentligen inte 
värda, men så är det i fotboll. Det 
brukar jämna ut sig över en säsong. 
Idag hade vi stolpe in och en duktig 
målvakt i Ann-Sofie Johannesson 
som också satte straffsparken som 
gav oss poängen.
Göteborgs SIS – Ahlafors IF 5-0 
(2-0)
Matchens kurrar: Moa Johansson 
3, Ann-Sofi e Johannesson 2, Sofi e 
Jigfelt 1.
Kommentar: Det blev återigen 
en 5-0-förlust mot Göteborgs 
Studenter som redan i premiären 
avvisade AIF:s damer. På grund av 
en oförklarlig serieindelning möt-
tes lagen redan på nytt.
– Det är seriens bästa lag och 
det är synd att vi fi ck möta dem 
två gånger i vår. Till hösten hade 
vi haft bättre chans, säger AIF-
tränaren Ola Holmgren.

Division 3 NV Götaland

vs
SKOFTEBYNS IF

Lördag 18 maj kl 15
SJÖVALLEN

SVENSKA STENHUS 
ARENA

AHLAFORS IF

www.ahlaforsif.se

Matchvärd

Tis 14 maj kl 19.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Säven/Hol

Tor 16 maj kl 19.00
Surte IP

Surte – Lundby

Tor 16 maj kl 19.00
Gläntevi
Alvhem – 

Västerlanda

Fre 17 maj kl 19.00
Nolängen

Nol – Hälsö

Fre 17 maj kl 19.00
Sjövallen

AIF dam – Wobbler

Lör 18 maj kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – Skoftebyn

Lör 18 maj kl 15.00
Forsvallen

Skepplanda – Göta

Sön 19 maj kl 14.00
Forsvallen

SBTK dam – Edet

Sön 19 maj kl 18.00
Vimmervi

Nödinge – Hyppeln

FOTBOLL I ALE

ÄLVÄNGEN. I lördags 
var det åter dags för 
Veterancross.

Ett 40-tal deltagare 
mötte upp på 
Paradisbanan.

– Att få träffas och 
prata gamla minnen 
är det viktigaste med 
den här dagen, säger 
Janne Johansson i 
arrangörskommittén.
Den äldre generationen må 
ha gjort sitt i tävlingssam-
manhang, men passionen 
och intresset för crossåk-
ningen finns där fortfarande. 
I lördags samlades ett 40-tal 

entusiaster på Paradisbanan 
för att umgås och visa upp 
sina gamla cyklar.

– Årets höjdpunkt enligt 
många. Vi har fantastiskt 
roligt när vi träffas, berättar 
Janne som själv fanns med i 
startfältet.

Vid två olika tillfällen 
visade deltagarna upp sig för 
publiken. Det handlade dock 
inte om att komma först i 
mål.

– Tävlandet är ett avslutat 
kapitel, nu kör vi bara för att 
det är skoj, säger Janne.

Om det blir en sjunde 
Veterancrossträff nästa vår 
återstår att se.

– Det är mycket arbete 
som ligger bakom samtidigt 
som vi vet att arrangemanget 
är väldigt uppskattat, både av 
deltagare och publik, avslu-

tar Janne Johansson. 
JONAS ANDERSSON

Veteraner möttes på Paradisbanan

Hasse Svensson från Nol på sin gamla LT-cross.

Erling Andersson, Älvängen, valde innerspår i kurvan.

Ett 40-tal deltagare hade anmält sitt intresse till lördagens 
Veterancross på Paradisbanan i Älvängen.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

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

Ahlafors har hittat vinnarstilen

Jihad Nashabat slog till re-
dan efter 90 sekunder. 0-1 
stod sig till 94:e minuten 
då Moha Abdulrazek satte 
tvåan.

TEXT OCH BILD

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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SOLLEBRUNN. 
Underläge som 
hämtades upp två 
gånger om.

Dessutom fi ck 
gästerna spela med en 
man mindre på banan i 
drygt en halvlek.

Med tanke på 
det får Skepplanda 
BTK:s oavgjorda 
resultat borta mot 
Sollebrunn ses som en 
styrkedemonstration.

Det brukar av tradition 
bjudas på jämna kamper 
när Sollebrunn och SBTK 
drabbar samman på Nya 
Bjärkevi. Onsdagskvällens 

tillställning utgjorde inget 
undantag.

– Jag tycker det var en 
match som vi förde. Med 
fullt manskap hela vägen så 
hade vi vunnit. Det är jag 
nästan överty-
gad om, säger 
gästernas lag-
kapten Oscar 
Frii.

N y f ö r -
värvet från 
Älvängens IK, Patric Skån-
berg, hade ett gyllene till-
fälle att ge Skepplanda led-
ningen i slutet av den första 
halvleken. I vreden över sitt 
missade läge skrek Skånberg 
ut sin frustration, något som 
rättskiparen fann olämpligt 

och visade därför ut den 
kvickfotade yttermittfälta-
ren.

SAIK:s ledningsmål kom 
i början av den andra akten 
då Andreas Larssons skott 

gick i en båge 
över Skepp-
landas burväk-
tare Markus 
Samuelsson.

K v i t t e -
ringen satte 

Emil Frii på straff sedan 
Tobias Ottosson blivit ned-
dragen av en motståndarför-
svarare.

Hemmalaget återtog led-
ningen i den 67:e minuten. 
Undermålig markering på 
en hörna bäddade för 2-1-

målet.
Slutresultatet fastställde 

Jonathan Westlund, två 
minuter före slutet, då 
han bugade in Oscar Friis 
välriktade frispark.

– Det kändes rättvist i 
det läget. Vi kunde dock 
förlorat då Sollebrunn fick 
en sista chans i matchen, 
men ”Mackan” gjorde en bra 
räddning, förklarar Oscar.

För SBTK väntar nu 
dubbla hemmamatcher i 
veckan, Säven/Hol på tisdag 
och derby mot Göta BK på 
lördag.

SBTK kryssade mot SAIK

Jonathan Westlund blev 
poängräddare för Skepplanda 
BTK borta mot Sollebrunn i 
onsdags. Matchen slutade 2-2.
Arkivbild: Jonas Andersson

– Westlund ordnade kvitteringen

FOTBOLL
Division 5 Västergötland västra
Sollebrunns AIK – Skepplanda 2-2

PÅ FORSVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

NOL. Nödinge SK 
bygger nytt och 
konturerna ser mycket 
intressanta ut.

Torsdagens 
utklassning av Nol var 
ett styrkebesked.

– Vi blir bättre 
och bättre, det är 
nästan ett helt nytt 
lag, konstaterar 
tvåmålsskytten Rahel 
Faraj.

Matchen på Nolängen 
påverkades självklart av att 
hemmalaget fick Pierre 
Wigeborn utvisad redan 
efter fem minuter. Nödinge 
fick ett stort bollinnehav, men 
spelade utan spets och med 
för dålig rörelse. Spelmotorn 
Kalle Hamfeldt, en av 
planens giganter lyckades 

dock till sist sätta notoriske 
målskytten Kajin Talat i fritt 
läge. 1-0 efter en halvtimmes 
spel var rättvist, men det 
skulle komma mer.

– Vi bestämde oss för 
att gå rakare mot mål i 
andra halvlek. Det blev för 
omständigt i 
inledningen, 
säger NSK-
t r ä n a r e n 
M a g n u s 
O l o f s s o n 
som kunde njuta under de 
avslutande 45 minuterna.

Rahel Faraj satte tvåan på 
ett läckert distansskott direkt 
efter paus, Kajin Talat spädde 
på med 3-0 och Bernhard 
Hadenäs placerade in fyran 
– allt under loppet av en 
kvart. Kalle Hamfeldt och 
Rahel Faraj gjorde de två 

sista målen. 
– I andra halvlek kom vi 

rätt, allt stämde och vi fick 
självförtroende av målen. 
Det ser intressant ut. Vi 
har fått många nya spelare 
som har höjt kvalitén. Kalle 
Hamfeldt och Raid Juma 

är redan två 
nyckelspelare, 
säger Rahel 
Faraj.

Det är bara 
att stämma 

in. Nödinge har många 
skickliga bollspelare med en 
hög högstanivå. Får dessa 
medvind kan NSK bli svåra 
att besegra.

– Vi har sagt att vi ska vara 
med och hugga i toppen. 
Det målet ligger fast. 
Hittills i år har vi använt 26 
spelare. Förutsättningarna 

är fantastiska och nu börjar 
A-laget att forma sig. Det 
ska bli spännande att se hur 
långt vi kan gå, säger Magnus 
Olofsson.

I Nollägret finns det 
också mycket att fundera 
på. Laget skapade i princip 
bara en farlighet under 90 
minuter och såg tröttkört ut 
redan från avspark. Jonny 
Stenström och Magnus 
Källvik var nästan ensamma 
om att kvittera ut ett godkänt 
betyg.

Roligt att notera var att 
derbypubliken nådde 150 
personer. Det är årets bästa 
publiksiffra i Ale under 2013 
– hittills.

Fler bilder på alekuriren.se

Nödinge SK krossade Nol i derbyt

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Nol IK – Nödinge SK 0-6 (0-1)

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

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

LÖRDAG 1 JUNI

OBS!
Du som är eller har varit involverad 
i Ahlafors IF: Glöm inte att anmäla 

Dig till 100-årskalaset i Furulundsparken.
Anmälan och info på 

www.ahlaforsif.se

I samarbete med:

ALAFORS. Hon har 
29 års erfarenhet 
som ridande polis i 
Stockholm, varv 22 år 
med samma häst.

I lördags hade 
Ulla-Carin Carlsson 
Lindkvist kommit till 
Östergårds ridklubb för 
att lära deltagarna om 
säkerhet.

Sammanlagt kom 28 
deltagare till ”säker-häst-
träningen” på Östergårds 

ridklubb i lördags.
Vi vill göra lite annorlunda 

saker och det var väldigt 
intressant och roligt med 
aktiviteterna i lördags. Syftet 
med att bjuda in ridande 
polisen Ulla-Carin Carlsson 
Lindkvist var att lära oss om 
säkerhet när man rider, säger 
Lotta Tolkki, medlem i 
ridklubben. 

Hon berättar att 
deltagarna bland annat 
fick prova att rida över 
hinderbommar gjorda av 

ballonger för att bättre förstå 
att hästar inte tänker som 
människor. 

Oroar man sig för att det 
ska smälla så känner hästen 
det, men den förstår inte 
varför. Vi fick även lära oss 
hur man ska tänka i trafiken 
och hon fick oss att slappna 
av. Det var väldigt lärorikt 
och roligt att så många kom.

Ulla-Carin Carlsson 
Lindkvist berättade även 
om hur det är att jobba som 
ridande polis och om gången 

då hon höll en riduppvisning 
för drottning Silvia. 

Östergårds ridklubb i 
Alafors är en liten klubb som 
anordnar bland annat kurser, 
träningar och clearround-
hoppningar. Det bedrivs 
ingen ridskoleverksamhet, 
men många evenemang är 
öppna för vem som helst att 
delta i.

Ulla-Carin Carlsson Lindkvist, ridande polis med 29 års erfaren-
het, tränade säkerhet med deltagarna på Östergårds ridklubb.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Östergårds ridklubb fi ck besök av ridande polis

Kalle Hamfeldt och Rahel 
Faraj jublar efter ett av sex 
mål på Nolängen.
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SOLLEBRUNN. 
Underläge som 
hämtades upp två 
gånger om.

Dessutom fi ck 
gästerna spela med en 
man mindre på banan i 
drygt en halvlek.

Med tanke på 
det får Skepplanda 
BTK:s oavgjorda 
resultat borta mot 
Sollebrunn ses som en 
styrkedemonstration.

Det brukar av tradition 
bjudas på jämna kamper 
när Sollebrunn och SBTK 
drabbar samman på Nya 
Bjärkevi. Onsdagskvällens 

tillställning utgjorde inget 
undantag.

– Jag tycker det var en 
match som vi förde. Med 
fullt manskap hela vägen så 
hade vi vunnit. Det är jag 
nästan överty-
gad om, säger 
gästernas lag-
kapten Oscar 
Frii.

N y f ö r -
värvet från 
Älvängens IK, Patric Skån-
berg, hade ett gyllene till-
fälle att ge Skepplanda led-
ningen i slutet av den första 
halvleken. I vreden över sitt 
missade läge skrek Skånberg 
ut sin frustration, något som 
rättskiparen fann olämpligt 

och visade därför ut den 
kvickfotade yttermittfälta-
ren.

SAIK:s ledningsmål kom 
i början av den andra akten 
då Andreas Larssons skott 

gick i en båge 
över Skepp-
landas burväk-
tare Markus 
Samuelsson.

K v i t t e -
ringen satte 

Emil Frii på straff sedan 
Tobias Ottosson blivit ned-
dragen av en motståndarför-
svarare.

Hemmalaget återtog led-
ningen i den 67:e minuten. 
Undermålig markering på 
en hörna bäddade för 2-1-

målet.
Slutresultatet fastställde 

Jonathan Westlund, två 
minuter före slutet, då 
han bugade in Oscar Friis 
välriktade frispark.

– Det kändes rättvist i 
det läget. Vi kunde dock 
förlorat då Sollebrunn fick 
en sista chans i matchen, 
men ”Mackan” gjorde en bra 
räddning, förklarar Oscar.

För SBTK väntar nu 
dubbla hemmamatcher i 
veckan, Säven/Hol på tisdag 
och derby mot Göta BK på 
lördag.

SBTK kryssade mot SAIK

Jonathan Westlund blev 
poängräddare för Skepplanda 
BTK borta mot Sollebrunn i 
onsdags. Matchen slutade 2-2.
Arkivbild: Jonas Andersson

– Westlund ordnade kvitteringen

FOTBOLL
Division 5 Västergötland västra
Sollebrunns AIK – Skepplanda 2-2

PÅ FORSVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

NOL. Nödinge SK 
bygger nytt och 
konturerna ser mycket 
intressanta ut.

Torsdagens 
utklassning av Nol var 
ett styrkebesked.

– Vi blir bättre 
och bättre, det är 
nästan ett helt nytt 
lag, konstaterar 
tvåmålsskytten Rahel 
Faraj.

Matchen på Nolängen 
påverkades självklart av att 
hemmalaget fick Pierre 
Wigeborn utvisad redan 
efter fem minuter. Nödinge 
fick ett stort bollinnehav, men 
spelade utan spets och med 
för dålig rörelse. Spelmotorn 
Kalle Hamfeldt, en av 
planens giganter lyckades 

dock till sist sätta notoriske 
målskytten Kajin Talat i fritt 
läge. 1-0 efter en halvtimmes 
spel var rättvist, men det 
skulle komma mer.

– Vi bestämde oss för 
att gå rakare mot mål i 
andra halvlek. Det blev för 
omständigt i 
inledningen, 
säger NSK-
t r ä n a r e n 
M a g n u s 
O l o f s s o n 
som kunde njuta under de 
avslutande 45 minuterna.

Rahel Faraj satte tvåan på 
ett läckert distansskott direkt 
efter paus, Kajin Talat spädde 
på med 3-0 och Bernhard 
Hadenäs placerade in fyran 
– allt under loppet av en 
kvart. Kalle Hamfeldt och 
Rahel Faraj gjorde de två 

sista målen. 
– I andra halvlek kom vi 

rätt, allt stämde och vi fick 
självförtroende av målen. 
Det ser intressant ut. Vi 
har fått många nya spelare 
som har höjt kvalitén. Kalle 
Hamfeldt och Raid Juma 

är redan två 
nyckelspelare, 
säger Rahel 
Faraj.

Det är bara 
att stämma 

in. Nödinge har många 
skickliga bollspelare med en 
hög högstanivå. Får dessa 
medvind kan NSK bli svåra 
att besegra.

– Vi har sagt att vi ska vara 
med och hugga i toppen. 
Det målet ligger fast. 
Hittills i år har vi använt 26 
spelare. Förutsättningarna 

är fantastiska och nu börjar 
A-laget att forma sig. Det 
ska bli spännande att se hur 
långt vi kan gå, säger Magnus 
Olofsson.

I Nollägret finns det 
också mycket att fundera 
på. Laget skapade i princip 
bara en farlighet under 90 
minuter och såg tröttkört ut 
redan från avspark. Jonny 
Stenström och Magnus 
Källvik var nästan ensamma 
om att kvittera ut ett godkänt 
betyg.

Roligt att notera var att 
derbypubliken nådde 150 
personer. Det är årets bästa 
publiksiffra i Ale under 2013 
– hittills.

Fler bilder på alekuriren.se

Nödinge SK krossade Nol i derbyt
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I samarbete med:

ALAFORS. Hon har 
29 års erfarenhet 
som ridande polis i 
Stockholm, varv 22 år 
med samma häst.

I lördags hade 
Ulla-Carin Carlsson 
Lindkvist kommit till 
Östergårds ridklubb för 
att lära deltagarna om 
säkerhet.

Sammanlagt kom 28 
deltagare till ”säker-häst-
träningen” på Östergårds 

ridklubb i lördags.
Vi vill göra lite annorlunda 

saker och det var väldigt 
intressant och roligt med 
aktiviteterna i lördags. Syftet 
med att bjuda in ridande 
polisen Ulla-Carin Carlsson 
Lindkvist var att lära oss om 
säkerhet när man rider, säger 
Lotta Tolkki, medlem i 
ridklubben. 

Hon berättar att 
deltagarna bland annat 
fick prova att rida över 
hinderbommar gjorda av 

ballonger för att bättre förstå 
att hästar inte tänker som 
människor. 

Oroar man sig för att det 
ska smälla så känner hästen 
det, men den förstår inte 
varför. Vi fick även lära oss 
hur man ska tänka i trafiken 
och hon fick oss att slappna 
av. Det var väldigt lärorikt 
och roligt att så många kom.

Ulla-Carin Carlsson 
Lindkvist berättade även 
om hur det är att jobba som 
ridande polis och om gången 

då hon höll en riduppvisning 
för drottning Silvia. 

Östergårds ridklubb i 
Alafors är en liten klubb som 
anordnar bland annat kurser, 
träningar och clearround-
hoppningar. Det bedrivs 
ingen ridskoleverksamhet, 
men många evenemang är 
öppna för vem som helst att 
delta i.

Ulla-Carin Carlsson Lindkvist, ridande polis med 29 års erfaren-
het, tränade säkerhet med deltagarna på Östergårds ridklubb.
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Östergårds ridklubb fi ck besök av ridande polis

Kalle Hamfeldt och Rahel 
Faraj jublar efter ett av sex 
mål på Nolängen.
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ÄLVÄNGEN. Efter fyra 
raka matcher utan vinst 
vände det för Älvängens 
IK i derbyt mot Surte.

Segerglädjen 
grumlades dock av 
det faktum att Johan 
Wester drabbades av ett 
benbrott.

– Verkligen tråkigt och 
jag lider verkligen med 
honom, sade en dämpad 
ÄIK-tränare i Peter 
”Erra” Eriksson efter 
matchen.

Det var två formsvaga lag 
som möttes på Älvevi i 
torsdags. Gästerna hade som 
tabelljumbo inför derbyt bara 
skrapat ihop en futtig poäng 
och ÄIK var också i starkt 
poängbehov efter några svaga 
veckor.

Surte tog oväntat 
kommandot genom att göra 
0-1 efter knappa kvarten. 
Målet inprickat av Andreas 
Werder.

Den andra halvleken var 
tio minuter gammal när 
olyckan var framme för Johan 
Wester. I en juste närkamp 
ville det sig inte bättre än att 
både sken- och vadben gick 
av. Ambulans tillkallades och 
matchen avbröts under en 
dryg halvtimme.

– Fruktansvärt olyckligt. 
Nu är det tolv veckor i gips 
som väntar för Johan och 
den här säsongen är därmed 
spolierad, säger Peter 
Eriksson.

När spelet återupptogs 
fortsatte hemmalaget sin jakt 
på kvittering. 
Till slut 
kom också 
utdelningen. 
1-1 fixade 
O s c a r 
Gärdéus i den 71:a minuten. 
Strax därefter kom 2-1 genom 
Tim Webster. Slutresultatet 

satte Niklas Pålsheden med 
minuten kvar av ordinarie tid.

– Förhopp-
ningsvis kan 
det lossna nu, 
säger Eriksson 
vars mannar 
åker till 

Hovgårdsvallen på torsdag 
för att möta IK Zenith.

JONAS ANDERSSON
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ALAFORS. Ett sällskap 
på nio personer 
från Trollhättans 
Idrottshistoriska Sällskap 
besökte Ale i förra 
veckan. Det var ingen 
mindre än Sven-Eric 
”Stinsen” Andersson, 
känd idrottsprofil och 
tillika tidningsskribent 
i trestadsområdet, som 
hade tagit initiativ till 
utflykten. Totalt besöktes 
sex idrottsplatser i 
Västergötland samt den nya 
handbollshallen i Alingsås.

– Vi är ett gäng som 
träffas och promenerar 
varje torsdag. Förutom 
att vi tillhör Trollhättans 
Idrottshistoriska Sällskap 
så har vi också en annan 
gemensam nämnare och det 
är att vi har spelat fotboll i 
IFK Trollhättan, förklarar 
”Stinsen” som på egen hand 
hade planerat rutten.

Resan startade 
på Kamratgården i 
Trollhättan, första stoppet 
blev Åsevi (Åsaka SK), 
därefter gjordes studiebesök 

på i tur och ordning 
Gerdskenvallen (Gerdskens 
BK), Mjörnvallen (Alingsås 
IF), Sjövallen (Ahlafors IF), 
Forsvallen (Skepplanda 
BTK) och Ekaråsen (Edet 
FK).

– Sjövallen och 
Forsvallen är verkliga pärlor 
som ni i Ale kan vara stolta 
över, sade ”Stinsen” varpå 
övriga deltagare nickade 
instämmande.

JONAS ANDERSSON

Idrottskamrater stannade till i Ale

Nio medlemmar från Trollhättans Idrottshistoriska Sällskap på idrottsplatsresa. Här 
ses gänget vid Sjövallen i Alafors. Från vänster: Bengt Rosendahl, Stinsen Andersson 
(sekreterare i TIHS), John Axel-Zandhoff, Allan Johansson, Lars Wennberg, Bengt 
Renholm (glasögon), Bo Johansson, Jan Myrin och Hasse Rosendahl (ordförande i TIHS).

NÖDINGE. Bohus 
Taekwon-do fortsätter 
att växa och är nu uppe 
i 60 hela medlemmar. 

I Stenungsund Open 
tog klubben fyra guld, 
fem silver och sex 
brons. 

Till helgen hoppas 
man på fl er framgångar 
i Talent Open som går i 
Lisebergshallen.

Intresset för sporten 
visade sig vara enormt 
då Bohus Taekwon-do 
startade i mars förra året. 

När man i november hade 
fått 45 medlemmar var 
tränaren Hidajet Hadzic 
överväldigad. Nu består 
klubben av hela 60 barn 
och unga och träningarna 
pågår flera dagar i 
veckan i Nödingeskolans 
gymnastiksal. 

Nu har man börjat 
skörda framgångar, senast 
i Stenungsund Open som 
avgjordes den 20 mars där 
klubben kammade hem fyra 
guld, fem silver och sex brons 
och hamnade på en 6:e plats 
av sammanlagt 22 klubbar. 

Även Ale Taekwon-do klubb 
deltog i tävlingen och kom på 
21:a plats med två brons.

Just nu ligger 
medlemmarna i Bohus 
Taekwon-do i hårdträning 
inför nästa stora utmaning 

 Talent Open, som avgörs i 
Lisebergshallen nu på söndag 
den 19 maj. Klubben ställer 
då upp med 25 tävlande 
mellan 8 och 14 år. 

– Vi kommer att ge allt 
i den här tävlingen, säger 
Hidajet Hadzic, som är en av 
fem tränare. 

JOHANNA ROOS

Laddar upp. Bohus Taekwon-do har siktet inställt på vinst i helgens stora tävling, Talent 
Open som avgörs i Lisebergshallen nu på söndag. Tränarna Hidajet Hadzic och Lora Timany 
backar upp de tävlande. 

Siktar på vinst
– Bohus Taekwon-do tävlar i Talent Open

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

Nu är Vårserien igång!
DAMMEKÄRR.  I tors-
dags hölls den första 
av fem deltävlingar i 
Vårserien och arrangör 
var OK Alehof. 

Sammanlagt deltog 
omkring 500 oriente-
rare upp till 16 år och 
hemmaklubben kamma-
de hem fi na placeringar.

Vårserien, som arrangerats 
ända sedan 70-talet, är ett bra 
tillfälle för unga orienterare 
att få känna på att tävla. 

Serietävlingen består 
av fem deltävlingar där de 

tre bästa resultaten läggs 
samman i varje klass. 

Till den första som 
gick i Dammekärr på 
Kristi Himmelsfärd hade 
328 ungdomar från hela 
Göteborgsregionen anmält 
sig, men slutligen kunde 
deltagarna räknas till 
omkring 500. 

Ida Bengtsson från OK 
Alehof vann klassen damer 
10, där klubbkamraterna 
Julia Wallberg och Elina 
Reinholdsson kom trea 
respektive fyra. Filip 
Klingberg kom på andra 

plats i klassen herrar 12 
och Alfred Johansson 
kammade hem en femteplats 
av sammanlagt 19 startande i 
klassen herrar 10.

Det blev en lyckad 
tävlingsdag med perfekt 
löparväder, säger Karl 
Modig, som tillsammans 
med Sofia Johansson var 
tävlingsledare. 

Nästa deltävling går nu på 
lördag i Fontin i Kungälv.

Den första av fem deltävlingar i Vårserien arrangerades av OK Alehof på Kristi Himmelsfärd. 

– 500 unga orienterare kom till start i Dammekärr
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Dyrköpt derbyseger för ÄIK

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Älvängen – Surte IS FK 3-1 (0-1)

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se



ALAFORS. Premiär på årets 
hittills varmaste dag.Motions-
dansen i Furulundsparken kunde 
inte inletts på ett bättre sätt.

125 personer svängde runt i 
vårvärmen till tonerna av Trip-
pix.
När Ahlafors IF hälsade välkommen till 
årets första motionsdans var väderleken 
den bästa tänkbara. Det var kortärmat 
som gällde för många dansare, åtmins-
tone inledningsvis.

– Fantastiskt skönt och underbart att 
danssäsongen är igång, förklarade en av 
de gäster som lokaltidningen pratade 
med.

Trippix stod på scenen och bjöd på 
en blandad repertoar. Turerna varie-
rade som sig bör när det handlar om 
motionsdans. Tre gamla och en modern 
är arrangörens koncept.

– Vi kunde inte önska oss en bättre 
premiärkväll. Nu hoppas vi att den goda 
tillströmningen av dansare fortsätter 
under våren. Vi arrangerar motionsdans 
varje tisdagskväll fram till den 18 juni 
då vi tar sommaruppehåll, berättar Ing-
Britt Karlsson som hade tagit plats 
i caféet tillsammans med Marianne 
Andersson.

I pausen ringlade sig kön lång då 
så gott som alla besökare ville förse 
sig med förfriskningar i form av kaffe, 
dricka och smörgås. Efter drygt tjugo 
minuter återupptog Trippix spelandet 
och dansgolvet fylldes åter av dansanta 
par.

Diggarna, Rent Drag, Ros-Maries, 
C-laget, Duo Blå och Levin´s är de 
orkestrar som står på tur att inta Furu-
lundsparken.

JONAS ANDERSSON
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Kontrasternas stad Lund
3 dagar i Skåne

Grand Hotel Lund ★★★★  
Bo på stans  exklusiva och äldsta hotell som 
ligger mitt i centrum och dess charmiga och 
eleganta byggnad från 1800-talet har utsikt 
över Stadsparken.
Ankomst: Fredagar t.o.m. 21/6 och 16/8-20/12 2013. 

Pris per person i dubbelrum

1.399:-
Pris utan reskod 1.549:- 

Grand Hotel Lund

Sommarsemester

endast 1.849:- 
Valfri 23/6-8/8 2013. 

Endast slutstädning.

Schleswig-Holsteins sjöar
4 dagar i Sielbec k, Tyskland

Hotel zum Uklei ★★★

I det backiga landskapet mellan Kiel och Lübeck ligger ert hotell 
charmigt placerat mellan sjöarna Kellersee och Ukleisee. Här 
finns möjligheter för att njuta av utsikten över vattnet och gå på 
upptäcktsfärd i den vackra naturen.

Ankomst: Valfri 1/6-20/12 2013. 

Pris per person i dubbelrum

1.399:-
Pris utan reskod 1.549:-

 
endast 1.799:- 

Den tjeckiska kurorten
6 dagar i Mariánske Láznê

★★★★

Önskar ni att uppleva det auten-
tiska Tjeckien så hittar ni både 
vacker natur och ett flertal kul-
turella sevärdheter i denna del 
av landet. Det 4-stjärniga Golf 
Hotel Morris är en bekväm bas 
för er semester och hotellet 
ligger blott några få kilometer 
från Mariánske Láznê, som är 
en kurort belägen i det väst-
liga Böhmen, också känt som 
Marienbad.  Byn ligger i ber-
gen på 600 meters höjd och 
har i många år varit berömd 
för sina läkande mineralkällor. 
Här i denna vackra by har också 
personligheter som självaste 
Goethe och Chopin haft sin tid. 

Pris per person i dubbelrum

från 2.299:-

Ankomst: Valfri t.o.m. 
10/12 2013. 
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Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Premiär på årets varmaste dag
– Motionsdansen i Furulund är igång

Årets första motionsdans lockade 125 
besökare till Furulundsparken. För mu-
sikunderhållningen svarade Trippix.

ALAFORS. Under söndagar i maj 
testar Nol-Alafors kulturfören-
ing ett nytt spännande koncept 
– lunchteater med fri entré och 
öppet café.

På menyn står ”Den star-
kare”, ett klassiskt drama av 
August Strindberg.

– Responsen har varit god och 
vi ser fram mot de två söndagar 
som återstår, säger skådespe-
larna Jenny Korhonen och Ylva 
Lind.
I caféet småpratar publiken runt borden. 
Allt är som vanligt. Det är öppet café och 
Pelarteatern bjuder på kaffe och nybakta 
bullar. Här sitter äldre och yngre besö-
kare och väntar på föreställningen ”Den 
starkare”. Plötsligt åker dörren upp och 
en kvinna störtar in på caféet. Publiken 
hamnar mitt i elden och blir en del av 
dramat. Vid ett av borden sitter en tidi-
gare bekant till kvinnan. Något har skurit 
sig mellan dem och tonen är inte särskilt 
hjärtlig. Å andra sidan är det bara en av 
dem som pratar. Kvinnan vid bordet 

talar bara genom ett målande kropps-
språk. Vad hon tycker är ändå inte svårt 
för publiken att uppfatta. Det uppstår en 
spänning i lokalen när alla närvarande 
känner att de deltar i föreställningen. 
Mikael Lindström är kypare och serverar 
gästerna påfyllning.

Det är tveklöst ett häftigt koncept som 
Pelarteatern testar.

August Strindbergs drama ”Den star-
kare” är ett makt-
spel som har ett allt 
annat än ett tydligt 

budskap. Vem som har makten i samta-
let mellan kvinnorna, där det uppenbart 
finns en laddning som härstammar från 
en för dem båda betydande man, varierar 
under pjäsens gång. Det är en spännande 
resa att följa maktspelet och upptäcka 
hur en som sitter tyst ändå kan avgå med 
”segern”.

Pelarteatern spelar ”Den starkare” 
ytterligare två söndagar i maj och är väl 
värd en halvtimmes paus från vårsolan-
det, kaffe ska vi ju ändå dricka!

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

LÖRDAG 25 MAJ
Surte Glasbruksmuseum kl 11-14

Välkommen till årets grönaste marknad!
Köp, byt eller sälj växter, 

trädgårdsprylar och hantverk.
Bruksongar har kaffeservering 
och det är fri entré till museet.

Dessutom
Kl 11, 12 och 13 visar Lisbeth Karlsson 

servettcopage och du kan se 
en utställning med färdiga alster.

Monica demonstrerar knypplingsteknik 
och visar färdiga verk.

Aktiviteterna sker i samarbete med ABF

Arrangörer: Kulturföreningen Bruksongar och Odlaklubben Väst. 
För mer info: surtemarknad.blogspot.se

Jenny Korhonen och Ylva Lind spelar huvudrollerna i ”Den starkare” som spelas 
på Pelarteatern i Alafors under söndagar i maj. Frivillig entré och gratis kaffe med 
tilltugg. Ett nytt spännande koncept som kallas lunchteater.

Ett drama mitt i cafét
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dansen i Furulundsparken kunde 
inte inletts på ett bättre sätt.

125 personer svängde runt i 
vårvärmen till tonerna av Trip-
pix.
När Ahlafors IF hälsade välkommen till 
årets första motionsdans var väderleken 
den bästa tänkbara. Det var kortärmat 
som gällde för många dansare, åtmins-
tone inledningsvis.

– Fantastiskt skönt och underbart att 
danssäsongen är igång, förklarade en av 
de gäster som lokaltidningen pratade 
med.

Trippix stod på scenen och bjöd på 
en blandad repertoar. Turerna varie-
rade som sig bör när det handlar om 
motionsdans. Tre gamla och en modern 
är arrangörens koncept.

– Vi kunde inte önska oss en bättre 
premiärkväll. Nu hoppas vi att den goda 
tillströmningen av dansare fortsätter 
under våren. Vi arrangerar motionsdans 
varje tisdagskväll fram till den 18 juni 
då vi tar sommaruppehåll, berättar Ing-
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Kontrasternas stad Lund
3 dagar i Skåne

Grand Hotel Lund ★★★★  
Bo på stans  exklusiva och äldsta hotell som 
ligger mitt i centrum och dess charmiga och 
eleganta byggnad från 1800-talet har utsikt 
över Stadsparken.
Ankomst: Fredagar t.o.m. 21/6 och 16/8-20/12 2013. 

Pris per person i dubbelrum

1.399:-
Pris utan reskod 1.549:- 

Grand Hotel Lund

Sommarsemester

endast 1.849:- 
Valfri 23/6-8/8 2013. 

Endast slutstädning.

Schleswig-Holsteins sjöar
4 dagar i Sielbec k, Tyskland

Hotel zum Uklei ★★★

I det backiga landskapet mellan Kiel och Lübeck ligger ert hotell 
charmigt placerat mellan sjöarna Kellersee och Ukleisee. Här 
finns möjligheter för att njuta av utsikten över vattnet och gå på 
upptäcktsfärd i den vackra naturen.

Ankomst: Valfri 1/6-20/12 2013. 

Pris per person i dubbelrum

1.399:-
Pris utan reskod 1.549:-

 
endast 1.799:- 

Den tjeckiska kurorten
6 dagar i Mariánske Láznê

★★★★

Önskar ni att uppleva det auten-
tiska Tjeckien så hittar ni både 
vacker natur och ett flertal kul-
turella sevärdheter i denna del 
av landet. Det 4-stjärniga Golf 
Hotel Morris är en bekväm bas 
för er semester och hotellet 
ligger blott några få kilometer 
från Mariánske Láznê, som är 
en kurort belägen i det väst-
liga Böhmen, också känt som 
Marienbad.  Byn ligger i ber-
gen på 600 meters höjd och 
har i många år varit berömd 
för sina läkande mineralkällor. 
Här i denna vackra by har också 
personligheter som självaste 
Goethe och Chopin haft sin tid. 

Pris per person i dubbelrum

från 2.299:-

Ankomst: Valfri t.o.m. 
10/12 2013. 
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ing ett nytt spännande koncept 
– lunchteater med fri entré och 
öppet café.

På menyn står ”Den star-
kare”, ett klassiskt drama av 
August Strindberg.

– Responsen har varit god och 
vi ser fram mot de två söndagar 
som återstår, säger skådespe-
larna Jenny Korhonen och Ylva 
Lind.
I caféet småpratar publiken runt borden. 
Allt är som vanligt. Det är öppet café och 
Pelarteatern bjuder på kaffe och nybakta 
bullar. Här sitter äldre och yngre besö-
kare och väntar på föreställningen ”Den 
starkare”. Plötsligt åker dörren upp och 
en kvinna störtar in på caféet. Publiken 
hamnar mitt i elden och blir en del av 
dramat. Vid ett av borden sitter en tidi-
gare bekant till kvinnan. Något har skurit 
sig mellan dem och tonen är inte särskilt 
hjärtlig. Å andra sidan är det bara en av 
dem som pratar. Kvinnan vid bordet 

talar bara genom ett målande kropps-
språk. Vad hon tycker är ändå inte svårt 
för publiken att uppfatta. Det uppstår en 
spänning i lokalen när alla närvarande 
känner att de deltar i föreställningen. 
Mikael Lindström är kypare och serverar 
gästerna påfyllning.

Det är tveklöst ett häftigt koncept som 
Pelarteatern testar.

August Strindbergs drama ”Den star-
kare” är ett makt-
spel som har ett allt 
annat än ett tydligt 

budskap. Vem som har makten i samta-
let mellan kvinnorna, där det uppenbart 
finns en laddning som härstammar från 
en för dem båda betydande man, varierar 
under pjäsens gång. Det är en spännande 
resa att följa maktspelet och upptäcka 
hur en som sitter tyst ändå kan avgå med 
”segern”.

Pelarteatern spelar ”Den starkare” 
ytterligare två söndagar i maj och är väl 
värd en halvtimmes paus från vårsolan-
det, kaffe ska vi ju ändå dricka!

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

LÖRDAG 25 MAJ
Surte Glasbruksmuseum kl 11-14

Välkommen till årets grönaste marknad!
Köp, byt eller sälj växter, 

trädgårdsprylar och hantverk.
Bruksongar har kaffeservering 
och det är fri entré till museet.

Dessutom
Kl 11, 12 och 13 visar Lisbeth Karlsson 

servettcopage och du kan se 
en utställning med färdiga alster.

Monica demonstrerar knypplingsteknik 
och visar färdiga verk.

Aktiviteterna sker i samarbete med ABF

Arrangörer: Kulturföreningen Bruksongar och Odlaklubben Väst. 
För mer info: surtemarknad.blogspot.se

Jenny Korhonen och Ylva Lind spelar huvudrollerna i ”Den starkare” som spelas 
på Pelarteatern i Alafors under söndagar i maj. Frivillig entré och gratis kaffe med 
tilltugg. Ett nytt spännande koncept som kallas lunchteater.

Ett drama mitt i cafét
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ÄLVÄNGEN. Ur jord och 
Eld är namnet på Rep-
slagarmuseets som-
marutställning, som 
invigs söndagen den 26 
maj.

En härlig blandning 
av smide och keramik 
med keramikern Mirja 
Brimse samt smeden 
Moa Brimse, båda från 
Lerum. 

Mirja och Moa är mor 
och dotter som på ett 
skickligt och komplet-
terande sätt utnyttjar 
de två urkrafterna jord 
och eld för att skapa 
undersköna ting. 

Mirja Brimse är uppvuxen 
på Gotland, med en mor 
som var krukmakare, så leran 
har alltid varit närvarande i 
hennes liv och hon var ofta 
i krukmakeriet och hjälpte 
sin mamma. Mirja har leran 
i blodet så att säga. Som ung 
hade hon dock andra planer 
än att bli keramiker, men 
efter många stickspår fast-
nade hon ändå för leran.

Sedan 1992 har hon 
jobbat heltid med detta 
material.  Efter alla dessa 
år är Mirja fortfarande för-
undrad och fascinerad över 
lerans alla möjligheter. Mirja 
tycker leran är ett under-
bart material att jobba med, 
tänjbart förlåtande, men det 
kan också vara bångstyrigt. 
Enligt japanerna tar det 
minst tio år att lära sig dreja. 

Hon har gått många kurser 
men är i stort sett självlärd.

Vardag och fest
Fåglar har alltid fascinerat 
Mirjam och inspiration har 
hon fått från afrikansk och 
indiansk konst. Mirjam till-
verkar brukskeramik som 
man blir glad av. Färgglada 
och spralliga föremål som 
man kan använda både till 
vardags och fest såsom fro-
diga vackra fat, tekannor, 
koppar och krukor samt färg-
sprakande fåglar för trädgår-
den med mera. Hon arbetar 
huvudsakligen i stengods.

Mirja är dag med i Kor-
pens lustgård i Alingsås (som 
är ett hantverkskollektiv) 
och på sommaren i Falkäng-
ens hantverksby i Hällekis. 
Mirja brukar också delta i 
olika hantverksmässor, bland 
annat i Hjo och i Båstad. Så 
ni som får mersmak efter 
denna utställning, vet vart ni 
ska åka. 

Mångsidigt material
Mirja flyttade så småningom 
till Lerum där dottern Moa 
Brimse växte upp. Med en 
sådan mor som Mirja fick 
Moa tidigt smak för ska-
pande. Tidigt blev hon dock 
varse att järn och inte lera var 
hennes material. 

– Att få forma ett så fantas-
tiskt och mångsidigt material 
med redskap som inte för-
ändrats sedan urminnes tider 
är fantastiskt. Järnets alla 

nyanser är för mig underbart 
vackert, säger Moa Brimse.

När Moa fick kontakt med 
smeden och sin blivande 
mentor Hans Gunnar Olaus-
son tog resan fart. Med hans 
stora hjälp och många tips 
kom hon vidare till Säter-
gläntan, Hemslöjdens gård i 
Insjön, Dalarna, I Säterglän-
tan studerade hon folkligt 
smide i två år. Hon smidde 
ett antal gravkors, grin-
dar, koskällor, grytställ och 
mycket mer.

De senaste åren har Moa 
arbetat heltid, samtidigt som 
hon har studerat på heltid – 
grafisk produktion med digi-
talt tryck och webbdesign. 
Så mycket fritid har hon 
inte just nu. När det blir tid 
över hittar vi henne i smed-
jan på Kolborydgård utanför 
Lerum.

Mor och dotter har länge 
pratat om att ha en utställ-
ning tillsammans och nu blir 
det äntligen av på Repsla-
garmuseet. Förhoppnings-
vis blir det fler utställningar 
framöver.

På vernissagedagen är 
både Moa och Mirja närva-
rande så då går det bra att 
ställa frågor om teknik och 
material eller passa på att 
köpa någon fin present till 
försommarens festligheter 
som student, konfirmation 
bröllop med mera.

Utställningen pågår till 
och med den 18 augusti.

❐❐❐

Sommarutställning invigs 
på Repslagarmuseet
– Smide och keramik visas upp

Ur jord och Eld, med keramikern Mirja Brimse samt smeden Moa Brimse, är namnet på den 
sommarutställning som invigs på Repslagarmuseet i Älvängen söndagen den 26 maj.

Torget 2, Kungälv. www.farshatt.se   

Fars Hatt:  
Morsdagsmiddag

3 rätter 355:-
Söndagen den 26 maj. 
Förrätt, varmrätt, hemlagad 
dessertbuffé och kaffe.

Två sittningar. Egen buffé  
och lekrum för barnen. 

Boka bord: 0303-109 70.

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF BJUDER IN TILL
FOTBOLLSSKOLA PÅ SJÖVALLEN
17 - 20 juni kl 09.00-13.00.
Flickor och pojkar födda 00-06

Välkommen till Ahlafors IF:s fotbollsskola som även i år 
arrangeras på härliga Sjövallen. En skön och kul start på 
sommarlovet!
 
Även i år samarbetar vi med Vakna som kommer att köra 
”värderingsövningar” mellan bollpassen.

Under veckan kommer vi också att få besök av spelare från 
IFK Göteborg.

För att orka hela dagen serveras lunch i form av varm mat. 

Alla deltagare får ett paket med fotboll, t-shirt och 

Ahlafors IF står också för skjuts till och från Himlaskolan samt 
Ahlafors Fria Skola dessa dagar.

Kostnad: 300:- som sätts in på AIF:s bankgirokonto: 5437-5142

SISTA ANMÄLNINGSDAG 5 juni, AVGIFT 300 kr
Anmälan och frågor till Carolin Larsson.
E-post: carolin.larsson@skf.com
Mobil: 0703 –67 23 78

www.ahlaforsif.se

Dessa frågor behöver vi ha svar på vid anmälan:
- Barnets namn och ålder
- T-shirtstorlek
- Skall barnet hämtas/lämnas på fritids?
- Eventuella allergier
-  Får barnet bada under uppsikt av vuxen i 

samband med fotbollsskolan?
-  Får barnet vara med på bild på internet? 

ahlaforsif.se, sociala medier etc
- Förälders namn, mobil samt e-post 
- Övrigt
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0303-444 000Kyrka för Fairtrade

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

Vårfest 
med familjegudstjänst 

där barnkören gNola sjunger.

Efter gudstjänsten flyttar vi oss 
ut i trädgården, där blir det 
korvgrillning, tipspromenad 

och lekar mm.

Nols kyrka
Söndagen 19/5 kl 11.00

Vårkonsert
Starrkärrs kyrka 16 maj 19.00

Damkören Vox feminale och 
sångare ur Jawa musik 

sjunger vårsånger under ledning av 
Johanna Werder och Sabina Nilsson. 

Fri entré.

Våravslutnings-
konsert

Starrkärrs kyrka 22 maj 18.00
Nya barnkören från Älvängen

sjunger  under ledning av 
Karin Bäckman och Sabina Nilsson.

Musikgudstjänst
Starrkärrs kyrka 19 maj 18.00
Nya Motettensemblen sjunger 

sånger vid pingst.

Fri entré.

NÖDINGE. Alve 
Henriksson och Anton 
Csongrádi går i klass 2 
Gul på Nödingeskolan.

På väg hem från 
skolan kom de på den 
briljanta idén – att 
sälja fi ka till förmån för 
Världens Barn.

När bostadsrättsföreningen 
i Nödinge skulle ha städdag 

tyckte Alve Henriksson och 
Anton Csongrádi att tillfället 
för fikaförsäljning var det 
bästa tänkbara. De gjorde 
slag i saken, fixade allting 
själva med att skriva lappar 
som de delade ut i området, 
tryckte upp affischer och 
ställde fram bord och stolar. 
Responsen från grannarna 
lät inte vänta på sig. Det 

såldes kaffe, saft och bullar 
som aldrig tidigare.

– Det blev en förtjänst på 
848 kronor. Pengar som vi 
nu har skickat till Världens 
Barn, berättar grabbarna för 
lokaltidningen.

Alve och Anton räknar 
med att göra om samma sak 
på höstens städdag.

JONAS ANDERSSON

Sålde fi ka för Världens Barn

– Alve och Anton tog saken i egna händer

Alve Henriksson och Anton Csongrádi passade på att sälja fi ka när det arrangerades 
vårstädning hemma i bostadsområdet i Nödinge. Förtjänsten blev 848 kronor, pengar som de 
har skickat till Världens Barn. Ett beundransvärt initiativ!

50 medlemmar fick en 
säregen upplevelse vid sin 
resa till Skövde nyligen. Upp 
på Billingen vid Simsjön har 
major Bernhard Englund 
skapat ett Skansen i minia-
tyr. Framför allt har han 
åskådliggjort hur de indelta 
soldaterna levde. Här finns 

också ett ryttmästarboställe 
som tillbyggt rymmer ett 
museum med många kle-
noder. Nämnas kan det 
skrivbord som gjordes till 
Karl XII vid 11 års ålder och 
sedan byggdes på när prin-
sen växte.

Major Englund gav en 

målande redogörelse av Sve-
riges stormaktshistoria. Det 
var också fascinerande att 
höra hur anläggningen hade 
kommit till och utökats. När 
ryttmästarbostället var fär-
digt invigdes det av kungen, 
som fyrade av en salut. Varje 
år besöks anläggningen av 
15 000 personer. Besöket 
avslutades med att vi intog 
en riklig buffé i ståndsmässig 
miljö.

Den 17 maj går 
fredagsvandringen runt 
Alvhems golfbana och den 
24 vandrar vi i Säveåns 
dalgång. Den 31 maj åker 
vi ut till Lövön utanför 
Rörtången.

Lennart Mattsson

Medlemmar från SPF Alebygden på plats vid Simsjön i Skövde där Major Bernhard Englund 
föreläste om Sveriges stormaktshistoria.

Det kom en inbjudan till 
en medlemskryssning med 
båten Galaxy till Åbo. Inbju-
dan stod i Veteranen (SPF-
tidningen). Då resan gick 
den 22-23/4 tyckte vi att det 
passade oss att åka med och 
fira våra 150 år. Tyvärr var 
det inga fler här ifrån som 
åkte med.

Förbundet hade chartrat 
båten och kallade äventy-
ret Kasta Loss med SPF, ett 
digert program var ordnat 
och möjlighet fanns att vara 
aktiv under hela resan. Vi 

bjöds på välkomstdrink och 
SPF:s förbundsordförande 
Karl Erik Olsson hälsade 
välkommen med ett uppfris-
kande tal. Därefter var det 
show med Dance Factory 
och efter det tog Streaplers 
över och spelade upp till dans 
resten av natten. Det var dags 
att ta hytten i besittning för 
någon timmas vila. Frukost 
nästa dag serverades från kl 
05.00.

Inte kan man tro att det 
var 1 200 pensionärer som 
var med på båten. Klockan 

11 startade ett mässprogram 
med åtskilliga utställare, 
längst köer var det vid Bengt 
Frithiofssons vinprovning 
samt “Gör om mig” där sex 
sminköser gjorde sitt bästa 
för att få oss att se bättre ut...

Dagen gick med diverse 
hållpunkter, till exempel 
dansskola och seminarier. 
Streaplers spelade upp till 
dans tills det var dags att 
lämna båten. En fantastiskt 
välordnad resa tycker två 
glada deltagare från Ale.

Olle Magnusson

Medlemskryssning till Åbo

LÖDÖSE. Lödösetraktens 
Hembygdsförening ord-
nade gökotta med vandring 
i Bredhult Tunge och 19 
morgonpigga vandrare 
kom. Vi besökte de gamla 
torpruinerna Gretatorpet, 
Kampetorpet och Sörby. 
Vid Kampetorpets gamla 
husruin intogs morgonfi-
kan. Där fanns fortfarande 
de gamla syrenbuskarna 

och gammeldags påskiljor 
kvar. Därefter gick vi mot 
Sörby och passerade en 
riktig ”kvestekula”.

På hemvägen hörde 
några deltagare göken. De 
gamla torpen har ingått 
i en studiecirkel som 
Hembygdsföreningen haft 
under hösten och vintern. 
Vi tackar våra guider Bir-
gitta Johansson och Bertil 

Kannerholt för denna 
härliga promenad.

Kommande aktiviteter 
som anordnas av Hem-
bygdsföreningen är växt-
bytardag tisdagen 21 och 
våffelkvällen 18 juni och 
båda äger rum vid Valla-
Marias stuga vid Lindvägen 
Lödöse.

Barbro Sandström

Gökotta i Lödöse

NÖDINGE FÖRSAMLING
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Surte kyrka. Gudstjänst för 
Stora och små kl.11.oo H Hultén
Utdelning av Barnens bibel. 
Kyrkkaffe
 
Helluntaimessu Surten 
kirkossa klo 13.00. 
Pappi Lisa Sorvoja. Kanttori 
Vladimir  Masko.
Laulusolisti Reima Killström
 

Bohus Servicehus
Musikgudstjänst kl.15.oo 
H Hultén. Vladimir Masko 
spelar ”Årstiderna” av Peter 
Tjaikovskij. Kyrkkaffe
 
Nödinge kyrka
Mässa k.17.oo H Hultén. Medv. 
Blåsensemblen Larmet
Kyrkkaffe i vapenhuset.

Gudstjänster den 19 maj

Onsdagsträff 22 maj kl 14.00
Surte församlingshem. Vårfest med
vårsånger och hemlig gäst.
Fika. Alla är välkomna!

SKEPPLANDA. I tisdags 
var det säsongsavslut-
ning i SPF:s Skepplanda-
Hålandas bingo med goda 
smörgåsar och kaffe. 42 
spelare hade trotsat solen 
och infunnit sig i Skepp-
landa bygdegård, förmod-
ligen i hopp om att få en 

eller fler.
I pausen efter fem 

spelade brickor njöt vi av 
räksmörgåsar från Molins 
Café. Efter avslutade spel 
önskade vi varandra trevlig 
sommar och att vi ses igen 
den 3 september.

Laila Magnusson

Bingoavslutning i Skepplanda

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
Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 19/5 kl 10, 
Mässa Broman. Hålanda för-
samlingshem sönd 19/5 kl 12, 
Mässa Broman. S.t Peder sönd 
19/5 kl 11, Konfi rmationsmäs-
sa Skredsvik. Månd 20/5 kl 18, 
Veckomässa OBS! Måndag! 
Ale-Skövde, se övriga. Tunge, 
se övriga.

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

Nödinge församling
Torsd 16/5 kl 18, Nödinge 
kyrka Mässa R Bäck. 19/5 
Pingstdagen kl 11, Surte kyrka 
Gudstjänst för Stora och Små 
H Hultén. Kl 13, Surte kyr-
ka Finsk gudstjänst L Sorvo-
ja. Kl 15, Bohus Servicehus 
Musikgudstjänst H Hultén. 
Kl 17, Nödinge kyrka Mäss-
sa med ”blåensemblen Lar-
met” H Hultén. Månd 20/5 kl 
18.30, Nödinge församlings-
hem Mässa Reine Bäck. Tisd 
21/5 kl 11, Backavik Guds-
tjänst H Hultén.

Filadelfi aförsamlingen, Bo-
hus pingstkyrka
Onsd 15/5 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 19/5 kl 
11, Gudstjänst Leif Karlsson 
och sång. Onsd 22/5 kl 19, 
Sång bibelläsning och bön.

Smyrnaförsamlingen i Älv-
ängen
Tisd 14/5 kl 8-9, Bön. Onsd 
15/5 kl 18-19, Bön. Kl 19, 
Pingst Ledarutveckling. Torsd 
16/5 kl 10-12.30, SmyrnaCa-
féet. Kl 15, Andakt på Soläng, 
Lödöse. Fred 17/5 kl 19.30, 
Greenhouse (åk 7 och uppåt). 
Kl 20.30, Effect – Öppet hus 
& Café för ungdomar. Fred – 
Sönd   Hobbyläger på Bock-
aberg, anmälan och frågor 
till Elias Berg, 0709-996101.  
Sönd 19/5 kl 11, Pingstdags-
gudstjänst, Nisse Bergman 
predikar och berättar om Lä-
karmissionens arbete, sång 
och musik av Rickard Niklas-
son. Kyrkkaffe. Tisd 21/5 kl 
8-9, Bön. Kl 14, Bibelsamtals-
gruppen – terminsavslutning.

Guntorps missionskyrka
Onsd 15/5 kl 18.30, Spårar & 
UpptäckarScout. Tisd 21/5 kl 
19, Projektgrupp I Krokstorp. 
Onsd 22/5 kl 18.30, Tonår & 
ÄventyrarScout.

Starrkärr-Kilanda
församling
Torsd 16/5 Starrkärrs kyrka 
kl 19, Vårkonsert, se annons. 
Sönd 19/5 Älvängens kyrka kl 
11, Mässa, Lars Ingvarsson. 
Nols kyrka kl 11, Familjeguds-
tjänst, Nordblom. Se annons. 
Starrkärrs kyrka kl 18, Musik-
gudstjänst, Lars Ingvarsson. 
Se annons. Månd 20/5 Kilan-
da kyrka kl 19, Mässa, Blom-
gren. Onsd 22/5 Starrkärrs 
kyrka kl 18, Vårkonsert, se an-
nons.

Surte missionsförsamling
Onsd 15/5 kl 15, Onsdags-
träff. Vårfest. Onsd 15/5 kl 
18:30, Tonår; Fågeldammar-
na. Onsd 15/5 kl 21, Inneban-
dy i Surteskolan. Välkommen 
att vara med! Torsd 16/5 kl 19, 
Ekumenisk kör övar i Surte 
församlingshem. Sönd 19/5 kl 
11, Pingstdagsgudstjänst. Per 
Kjellberg. Nattvard. Enkelt 
fi ka. Församlingsmöte efter-
åt. Månd 20/5 kl 19, Musik-
kåren, Lerum Surte Sympho-
nic Band, övar. Onsd 22/5 kl 
18:30, Tonår; Cykling. Onsd 
22/5 kl 21, Innebandy i Sur-

teskolan. Välkommen att vara 
med! Sena ändringar i detta 
program kan inträffa.
www.surtemissionskyrka.se är 
alltid uppdaterad.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, Isac-
son. Månd kl 23, Högmässa, 
Nordblom. Tisd kl 10, Hög-
mässa, Westergaard. Tisd kl 
13, Suomenkielinen. Onsd kl 
10, Högmässa, Nordblom.

Åsbräcka kyrka
Tisd kl 8, Julotta, Wester-
gaard.

Smyrnaförsamlingen i Älv-
ängen
Tisd 14/5 kl 8-9, Bön. Onsd 
15/5 kl 18-19, Bön. Kl 19, 
Pingst Ledarutveckling. Torsd 
16/5 kl 10-12.30, SmyrnaCa-
féet. Kl 15, Andakt på Soläng, 
Lödöse. Fred 17/5 kl 19.30, 
Greenhouse (åk 7 och uppåt). 
Kl 20.30, Effect – Öppet hus 
& Café för ungdomar. Fred – 
Sönd   Hobbyläger på Bock-
aberg, anmälan och frågor 
till Elias Berg, 0709-996101. 
Sönd 19/5 kl 11, Pingstdags-
gudstjänst, Nisse Bergman 
predikar och berättar om Lä-
karmissionens arbete, sång 
och musik av Rickard Niklas-
son. Kyrkkaffe. Tisd 21/5 kl 
8-9, Bön. Kl 14, Bibelsamtals-
gruppen – terminsavslutning.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Jordfästningar
Ruth Johansson. I Skepp-
landa kyrka hölls tisdagen 7 
maj begravningsgudstjänst 
för Ruth Johansson, Skepp-
landa. Offi ciant var kommi-
nister Bengt Broman.

Gunvor Olsson. I Starr-
kärrs kapell hölls onsdagen 
8 maj begravningsgudstjänst 
för Gunvor Olsson, Älv-
ängen. Offi ciant var kom-
minister Else Blomgren.
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SURTE. Lördag den 25 maj är det återigen 
dags för Trädgårdsmarknad i Surte. Glas-
bruksmuseets parkering förvandlas till en 
prunkande oas för en dag. Samtidigt är det 
Bruksongars dag med aktiviteter inne på 
museet och våffelkafé i hyttan. 

Trädgårdsmarknaden har blivit en årlig 
tradition. Lisebergs trädgårdsdagar i all 
ära, men gemytet och stämningen på par-
keringen bakom museet är något alldeles 
speciellt. Här samlas varje år ett gäng 
entusiaster med sina plantor, sticklingar, 
frösådder eller annat trädgårdsrelaterat och 
delar med sig av sina erfarenheter. Här kan 
besökare göra fynd och träffa hobbyodlare, 
hantverkare och konstnärer i bakluckorna 
på marknaden. 

Kulturföreningen Bruksongar arrangerar 
sin årliga Bruksongars dag då de visar upp 
sitt museum. En del av ABF:s kursverksam-
het kommer att demonstreras. Lisbeth 
Karlsson kommer att visa hur decopage 
går till (hur man dekorerar krukor och 
annat med fina bilder). Monica Bertling 
som är textillärare, kommer att sitta med 
knyppeldyna och visa hur det går till.

❐❐❐

Lördagen den 25 maj arrangeras Trädgårds-
marknad på Glasbruksmuseets parkering i 
Surte.

Älvängenskolans årliga basar till förmån 
för ett barnhem i Bolivia blev återigen 
mycket lyckad. Skolan rapporterar om ett 
totalt insamlat belopp om 53 840 kronor. 
Behållningen går oavkortat till ett barn-
hem i Vida Neuva i Bolivia. Basaren var 
Älvängenskolans 31:a i ordningen.

Lyckad Boliviabasar

Blomster, krukor 
och spets i Surte

TEATERVINDEN GER:Dansen på Furulund
Premiär lör 18 maj kl 19

Furulundsparken, Alafors

Sön: 19 maj
Tors-sön: 23-26 maj
Tors-fre: 30-31 maj
Tors-sön: 6-9 juni
Lör-sön 17-18 aug
Tors-sön 22-25 aug

Vardagar är speltiden kl 19
Lör-sön kl 17

Biljetter köpes hos 

Allans i Älvängen, 

Nödinge bibliotek samt 

vid entrén

Vuxen: 180:-

Under 18: 80:-

ÖVRIGA SPELDATUM

AHLAFORS IF

1913 100 ÅR
2013

Manus & regi: Kent Carlsson och Christel Olsson-Lindstrand.

Här är namnen på dem som vann 
två biljetter vardera till lördagens 
premiärföreställning av ”Dansen 
på Furulund”:
Roland Karlsson, Kungälv
Carl-Olof Wall, Hålanda
Roland Gustavsson, Nygård
Inga-Lis Augustsson, Hålanda
Gerd Karlsson, Alvhem

Sven-Olof Ottersten, Ed
Gunilla Konradsson, Älvängen
Agneta Turesson, Nol
Mats Johansson, Bohus
Gunnar Wiik, Alafors

Alekuriren ber att få gratulera 
vinnarna. Biljetterna kommer 
med posten.

Vi vann teaterbiljetter!

Bli månadsgivare i dag. 
Ring 020-59 59 59 eller 
besök cancerfonden.se
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0303-444 000Kyrka för Fairtrade

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

Vårfest 
med familjegudstjänst 

där barnkören gNola sjunger.

Efter gudstjänsten flyttar vi oss 
ut i trädgården, där blir det 
korvgrillning, tipspromenad 

och lekar mm.

Nols kyrka
Söndagen 19/5 kl 11.00

Vårkonsert
Starrkärrs kyrka 16 maj 19.00

Damkören Vox feminale och 
sångare ur Jawa musik 

sjunger vårsånger under ledning av 
Johanna Werder och Sabina Nilsson. 

Fri entré.

Våravslutnings-
konsert

Starrkärrs kyrka 22 maj 18.00
Nya barnkören från Älvängen
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Karin Bäckman och Sabina Nilsson.

Musikgudstjänst
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Gul på Nödingeskolan.
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skolan kom de på den 
briljanta idén – att 
sälja fi ka till förmån för 
Världens Barn.

När bostadsrättsföreningen 
i Nödinge skulle ha städdag 

tyckte Alve Henriksson och 
Anton Csongrádi att tillfället 
för fikaförsäljning var det 
bästa tänkbara. De gjorde 
slag i saken, fixade allting 
själva med att skriva lappar 
som de delade ut i området, 
tryckte upp affischer och 
ställde fram bord och stolar. 
Responsen från grannarna 
lät inte vänta på sig. Det 

såldes kaffe, saft och bullar 
som aldrig tidigare.

– Det blev en förtjänst på 
848 kronor. Pengar som vi 
nu har skickat till Världens 
Barn, berättar grabbarna för 
lokaltidningen.

Alve och Anton räknar 
med att göra om samma sak 
på höstens städdag.

JONAS ANDERSSON

Sålde fi ka för Världens Barn

– Alve och Anton tog saken i egna händer

Alve Henriksson och Anton Csongrádi passade på att sälja fi ka när det arrangerades 
vårstädning hemma i bostadsområdet i Nödinge. Förtjänsten blev 848 kronor, pengar som de 
har skickat till Världens Barn. Ett beundransvärt initiativ!
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resa till Skövde nyligen. Upp 
på Billingen vid Simsjön har 
major Bernhard Englund 
skapat ett Skansen i minia-
tyr. Framför allt har han 
åskådliggjort hur de indelta 
soldaterna levde. Här finns 

också ett ryttmästarboställe 
som tillbyggt rymmer ett 
museum med många kle-
noder. Nämnas kan det 
skrivbord som gjordes till 
Karl XII vid 11 års ålder och 
sedan byggdes på när prin-
sen växte.

Major Englund gav en 

målande redogörelse av Sve-
riges stormaktshistoria. Det 
var också fascinerande att 
höra hur anläggningen hade 
kommit till och utökats. När 
ryttmästarbostället var fär-
digt invigdes det av kungen, 
som fyrade av en salut. Varje 
år besöks anläggningen av 
15 000 personer. Besöket 
avslutades med att vi intog 
en riklig buffé i ståndsmässig 
miljö.

Den 17 maj går 
fredagsvandringen runt 
Alvhems golfbana och den 
24 vandrar vi i Säveåns 
dalgång. Den 31 maj åker 
vi ut till Lövön utanför 
Rörtången.

Lennart Mattsson

Medlemmar från SPF Alebygden på plats vid Simsjön i Skövde där Major Bernhard Englund 
föreläste om Sveriges stormaktshistoria.

Det kom en inbjudan till 
en medlemskryssning med 
båten Galaxy till Åbo. Inbju-
dan stod i Veteranen (SPF-
tidningen). Då resan gick 
den 22-23/4 tyckte vi att det 
passade oss att åka med och 
fira våra 150 år. Tyvärr var 
det inga fler här ifrån som 
åkte med.

Förbundet hade chartrat 
båten och kallade äventy-
ret Kasta Loss med SPF, ett 
digert program var ordnat 
och möjlighet fanns att vara 
aktiv under hela resan. Vi 

bjöds på välkomstdrink och 
SPF:s förbundsordförande 
Karl Erik Olsson hälsade 
välkommen med ett uppfris-
kande tal. Därefter var det 
show med Dance Factory 
och efter det tog Streaplers 
över och spelade upp till dans 
resten av natten. Det var dags 
att ta hytten i besittning för 
någon timmas vila. Frukost 
nästa dag serverades från kl 
05.00.

Inte kan man tro att det 
var 1 200 pensionärer som 
var med på båten. Klockan 

11 startade ett mässprogram 
med åtskilliga utställare, 
längst köer var det vid Bengt 
Frithiofssons vinprovning 
samt “Gör om mig” där sex 
sminköser gjorde sitt bästa 
för att få oss att se bättre ut...

Dagen gick med diverse 
hållpunkter, till exempel 
dansskola och seminarier. 
Streaplers spelade upp till 
dans tills det var dags att 
lämna båten. En fantastiskt 
välordnad resa tycker två 
glada deltagare från Ale.
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LÖDÖSE. Lödösetraktens 
Hembygdsförening ord-
nade gökotta med vandring 
i Bredhult Tunge och 19 
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Vid Kampetorpets gamla 
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kan. Där fanns fortfarande 
de gamla syrenbuskarna 

och gammeldags påskiljor 
kvar. Därefter gick vi mot 
Sörby och passerade en 
riktig ”kvestekula”.

På hemvägen hörde 
några deltagare göken. De 
gamla torpen har ingått 
i en studiecirkel som 
Hembygdsföreningen haft 
under hösten och vintern. 
Vi tackar våra guider Bir-
gitta Johansson och Bertil 

Kannerholt för denna 
härliga promenad.

Kommande aktiviteter 
som anordnas av Hem-
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Pappi Lisa Sorvoja. Kanttori 
Vladimir  Masko.
Laulusolisti Reima Killström
 

Bohus Servicehus
Musikgudstjänst kl.15.oo 
H Hultén. Vladimir Masko 
spelar ”Årstiderna” av Peter 
Tjaikovskij. Kyrkkaffe
 
Nödinge kyrka
Mässa k.17.oo H Hultén. Medv. 
Blåsensemblen Larmet
Kyrkkaffe i vapenhuset.

Gudstjänster den 19 maj

Onsdagsträff 22 maj kl 14.00
Surte församlingshem. Vårfest med
vårsånger och hemlig gäst.
Fika. Alla är välkomna!

SKEPPLANDA. I tisdags 
var det säsongsavslut-
ning i SPF:s Skepplanda-
Hålandas bingo med goda 
smörgåsar och kaffe. 42 
spelare hade trotsat solen 
och infunnit sig i Skepp-
landa bygdegård, förmod-
ligen i hopp om att få en 

eller fler.
I pausen efter fem 

spelade brickor njöt vi av 
räksmörgåsar från Molins 
Café. Efter avslutade spel 
önskade vi varandra trevlig 
sommar och att vi ses igen 
den 3 september.

Laila Magnusson

Bingoavslutning i Skepplanda

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
Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 19/5 kl 10, 
Mässa Broman. Hålanda för-
samlingshem sönd 19/5 kl 12, 
Mässa Broman. S.t Peder sönd 
19/5 kl 11, Konfi rmationsmäs-
sa Skredsvik. Månd 20/5 kl 18, 
Veckomässa OBS! Måndag! 
Ale-Skövde, se övriga. Tunge, 
se övriga.

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

Nödinge församling
Torsd 16/5 kl 18, Nödinge 
kyrka Mässa R Bäck. 19/5 
Pingstdagen kl 11, Surte kyrka 
Gudstjänst för Stora och Små 
H Hultén. Kl 13, Surte kyr-
ka Finsk gudstjänst L Sorvo-
ja. Kl 15, Bohus Servicehus 
Musikgudstjänst H Hultén. 
Kl 17, Nödinge kyrka Mäss-
sa med ”blåensemblen Lar-
met” H Hultén. Månd 20/5 kl 
18.30, Nödinge församlings-
hem Mässa Reine Bäck. Tisd 
21/5 kl 11, Backavik Guds-
tjänst H Hultén.

Filadelfi aförsamlingen, Bo-
hus pingstkyrka
Onsd 15/5 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 19/5 kl 
11, Gudstjänst Leif Karlsson 
och sång. Onsd 22/5 kl 19, 
Sång bibelläsning och bön.

Smyrnaförsamlingen i Älv-
ängen
Tisd 14/5 kl 8-9, Bön. Onsd 
15/5 kl 18-19, Bön. Kl 19, 
Pingst Ledarutveckling. Torsd 
16/5 kl 10-12.30, SmyrnaCa-
féet. Kl 15, Andakt på Soläng, 
Lödöse. Fred 17/5 kl 19.30, 
Greenhouse (åk 7 och uppåt). 
Kl 20.30, Effect – Öppet hus 
& Café för ungdomar. Fred – 
Sönd   Hobbyläger på Bock-
aberg, anmälan och frågor 
till Elias Berg, 0709-996101.  
Sönd 19/5 kl 11, Pingstdags-
gudstjänst, Nisse Bergman 
predikar och berättar om Lä-
karmissionens arbete, sång 
och musik av Rickard Niklas-
son. Kyrkkaffe. Tisd 21/5 kl 
8-9, Bön. Kl 14, Bibelsamtals-
gruppen – terminsavslutning.

Guntorps missionskyrka
Onsd 15/5 kl 18.30, Spårar & 
UpptäckarScout. Tisd 21/5 kl 
19, Projektgrupp I Krokstorp. 
Onsd 22/5 kl 18.30, Tonår & 
ÄventyrarScout.

Starrkärr-Kilanda
församling
Torsd 16/5 Starrkärrs kyrka 
kl 19, Vårkonsert, se annons. 
Sönd 19/5 Älvängens kyrka kl 
11, Mässa, Lars Ingvarsson. 
Nols kyrka kl 11, Familjeguds-
tjänst, Nordblom. Se annons. 
Starrkärrs kyrka kl 18, Musik-
gudstjänst, Lars Ingvarsson. 
Se annons. Månd 20/5 Kilan-
da kyrka kl 19, Mässa, Blom-
gren. Onsd 22/5 Starrkärrs 
kyrka kl 18, Vårkonsert, se an-
nons.

Surte missionsförsamling
Onsd 15/5 kl 15, Onsdags-
träff. Vårfest. Onsd 15/5 kl 
18:30, Tonår; Fågeldammar-
na. Onsd 15/5 kl 21, Inneban-
dy i Surteskolan. Välkommen 
att vara med! Torsd 16/5 kl 19, 
Ekumenisk kör övar i Surte 
församlingshem. Sönd 19/5 kl 
11, Pingstdagsgudstjänst. Per 
Kjellberg. Nattvard. Enkelt 
fi ka. Församlingsmöte efter-
åt. Månd 20/5 kl 19, Musik-
kåren, Lerum Surte Sympho-
nic Band, övar. Onsd 22/5 kl 
18:30, Tonår; Cykling. Onsd 
22/5 kl 21, Innebandy i Sur-

teskolan. Välkommen att vara 
med! Sena ändringar i detta 
program kan inträffa.
www.surtemissionskyrka.se är 
alltid uppdaterad.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, Isac-
son. Månd kl 23, Högmässa, 
Nordblom. Tisd kl 10, Hög-
mässa, Westergaard. Tisd kl 
13, Suomenkielinen. Onsd kl 
10, Högmässa, Nordblom.

Åsbräcka kyrka
Tisd kl 8, Julotta, Wester-
gaard.

Smyrnaförsamlingen i Älv-
ängen
Tisd 14/5 kl 8-9, Bön. Onsd 
15/5 kl 18-19, Bön. Kl 19, 
Pingst Ledarutveckling. Torsd 
16/5 kl 10-12.30, SmyrnaCa-
féet. Kl 15, Andakt på Soläng, 
Lödöse. Fred 17/5 kl 19.30, 
Greenhouse (åk 7 och uppåt). 
Kl 20.30, Effect – Öppet hus 
& Café för ungdomar. Fred – 
Sönd   Hobbyläger på Bock-
aberg, anmälan och frågor 
till Elias Berg, 0709-996101. 
Sönd 19/5 kl 11, Pingstdags-
gudstjänst, Nisse Bergman 
predikar och berättar om Lä-
karmissionens arbete, sång 
och musik av Rickard Niklas-
son. Kyrkkaffe. Tisd 21/5 kl 
8-9, Bön. Kl 14, Bibelsamtals-
gruppen – terminsavslutning.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Jordfästningar
Ruth Johansson. I Skepp-
landa kyrka hölls tisdagen 7 
maj begravningsgudstjänst 
för Ruth Johansson, Skepp-
landa. Offi ciant var kommi-
nister Bengt Broman.

Gunvor Olsson. I Starr-
kärrs kapell hölls onsdagen 
8 maj begravningsgudstjänst 
för Gunvor Olsson, Älv-
ängen. Offi ciant var kom-
minister Else Blomgren.
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SURTE. Lördag den 25 maj är det återigen 
dags för Trädgårdsmarknad i Surte. Glas-
bruksmuseets parkering förvandlas till en 
prunkande oas för en dag. Samtidigt är det 
Bruksongars dag med aktiviteter inne på 
museet och våffelkafé i hyttan. 

Trädgårdsmarknaden har blivit en årlig 
tradition. Lisebergs trädgårdsdagar i all 
ära, men gemytet och stämningen på par-
keringen bakom museet är något alldeles 
speciellt. Här samlas varje år ett gäng 
entusiaster med sina plantor, sticklingar, 
frösådder eller annat trädgårdsrelaterat och 
delar med sig av sina erfarenheter. Här kan 
besökare göra fynd och träffa hobbyodlare, 
hantverkare och konstnärer i bakluckorna 
på marknaden. 

Kulturföreningen Bruksongar arrangerar 
sin årliga Bruksongars dag då de visar upp 
sitt museum. En del av ABF:s kursverksam-
het kommer att demonstreras. Lisbeth 
Karlsson kommer att visa hur decopage 
går till (hur man dekorerar krukor och 
annat med fina bilder). Monica Bertling 
som är textillärare, kommer att sitta med 
knyppeldyna och visa hur det går till.

❐❐❐

Lördagen den 25 maj arrangeras Trädgårds-
marknad på Glasbruksmuseets parkering i 
Surte.

Älvängenskolans årliga basar till förmån 
för ett barnhem i Bolivia blev återigen 
mycket lyckad. Skolan rapporterar om ett 
totalt insamlat belopp om 53 840 kronor. 
Behållningen går oavkortat till ett barn-
hem i Vida Neuva i Bolivia. Basaren var 
Älvängenskolans 31:a i ordningen.

Lyckad Boliviabasar

Blomster, krukor 
och spets i Surte

TEATERVINDEN GER:Dansen på Furulund
Premiär lör 18 maj kl 19

Furulundsparken, Alafors

Sön: 19 maj
Tors-sön: 23-26 maj
Tors-fre: 30-31 maj
Tors-sön: 6-9 juni
Lör-sön 17-18 aug
Tors-sön 22-25 aug

Vardagar är speltiden kl 19
Lör-sön kl 17

Biljetter köpes hos 

Allans i Älvängen, 

Nödinge bibliotek samt 

vid entrén

Vuxen: 180:-

Under 18: 80:-

ÖVRIGA SPELDATUM

AHLAFORS IF

1913 100 ÅR
2013

Manus & regi: Kent Carlsson och Christel Olsson-Lindstrand.

Här är namnen på dem som vann 
två biljetter vardera till lördagens 
premiärföreställning av ”Dansen 
på Furulund”:
Roland Karlsson, Kungälv
Carl-Olof Wall, Hålanda
Roland Gustavsson, Nygård
Inga-Lis Augustsson, Hålanda
Gerd Karlsson, Alvhem

Sven-Olof Ottersten, Ed
Gunilla Konradsson, Älvängen
Agneta Turesson, Nol
Mats Johansson, Bohus
Gunnar Wiik, Alafors

Alekuriren ber att få gratulera 
vinnarna. Biljetterna kommer 
med posten.

Vi vann teaterbiljetter!

Bli månadsgivare i dag. 
Ring 020-59 59 59 eller 
besök cancerfonden.se



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

Bond stickmaskin med resår-
tillsats. Ouppackad, 600:-
tel. 0702-64 02 90

Säljes ny mobiltelefon
Samsung Galaxy Ace olåst. 
Garanti till 2015-02-27.
tel. 0706-48 26 47

Fälgar med däck 175-70-13. 
Slitna däck. Bra fälgar till Golf. 
400:-. Bilradio nästan ny, 300:-
Finns i Älvängen.
tel. 0736-18 17 29

Ford hjul 195 R15. Alufälgar, 
bra däck.
tel. 031-98 03 04

UTHYRES

3 boxplatser i Skepplanda 
uthyres från 1 juli 2013 i stall 
byggt 2005. Kontakta Maria på
tel. 070-66 32 383 eller maila
stallma@live.se

Ö HYRA

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

Skötsam kvinna med ordnad 
ekonomi, önskar hyra ett mindre 
hus för åretruntboende.
tel. 0709-99 39 87
Jeanette

Önskas hyra husbil v24 & 25. Ca 
10/6-23/6 och gärna med lång-
bädd. Ett par i Nödinge.
tel. 0705-87 91 97

ÖVRIGT

Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser. 
Peter Bergqvist
tel. 0761 - 74 30 99

Vi söker någon som mot betal-
ning kan tänka sig att hämta 
vårat stallgödsel. Det är blandat 
med halm,torv och spån. Tippar 
på en ca: 15-20 m3. Stallet ligger 
i Alafors.
tel. 0736-77 62 71

FRAMÅT KILLE PÅ 15 ÅR 
SÖKER SOMMARJOBB
Hej, jag är en framåt kille på 15 
år som söker sommarjobb under  
hela sommaren 2013 i Ale eller 
Gbg, har goda kunskaper & refe-
rens från lantbruk, traktorer, 
gräsklippning. Ser fram emot att 
just du företagare hör av dej så 
vi kan träffas.
tel. 0705-26 23 80
el. 0705-26 23 90

Texta tydligt:
Familj – Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett 
adresserat och frankerat kuvert. 

Prylbörs – För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. 

Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställ-
ningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag kl 12, till...
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen, Märk kuvertet "Familj"
Vi tar inte emot privatannonser på telefon, 
fax eller e-mail.
Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni 
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.
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Prylbörsen (40:-)

Säljes
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Grattis (100:-)
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FamiljÖverraska med en annons!
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Hyr65plus.se - Använd 
rotavdraget - 50% på arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, golv,  
mur & putsarbeten, el-behörighet, 
städ & trädgård. Anlita en senior 
hos oss! Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57

Bygga och renovera inomhus 
eller utomhus. 
Använd rotavdraget, 50% 
på arbetskostnaden. 
Momsregistrerad, F-skatt sedel 
och försäkringar finns.
Gå in på vår hemsida för att läsa 
en del av vad vi erbjuder.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44

Madsen & Partners erbjuder 
juridiskrådgivning inom bland 
annat familjerätt, affärsjuridik 
och fastighetsrätt.
just nu erbjuder vi en första 
rådgivningstimme på vårt kontor 
för 500 kronor inklusive moms. 
För mer information besök
www.madsenpartners.se eller
tel. 031 - 799 61 59
Vi erbjuder en första 
kostnadsfri rådgivning per 
telefon / e-post.

Utbyte av köksluckor.
Marknadens bästa priser.
Västkustkök
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, vykort, 
prydnadssaker m.m. samt 
dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

Skrotbilar köpes och hämtas 
även lastbilar och traktorer. 
Kontant betalning.
tel. 0738-01 35 20
el. 0768-07 42 42

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
stenspräckning med Simplex. 
Anläggning och skötsel samt 
mossrivning av gräsmattor. 
Trädfällning, beskärning av träd 
och buskar. Våra fordon och 
maskiner håller hög standar för 
miljöns skull.
tel. 0768-81 60 10

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja rotavdraget. 
Vi utför allt inom branchen. 
I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel i 
Älvängen. Öppettider: Mån-Fre: 
16-18, Lörd: 10-13.  Återförsäljare 
för Interkakel, Stigs kakel & FF's 
Kakel. Har flyttat till Garveriv. 10. 
Sväng in vid Utby maskin/röda 
korset ner mot 45:an.
Tel. 0303-74 60 41
el. 0706-36 78 41

Sprutlack av kök
Fräsning: dekorspår, 
nytillverkning av köksluckor. 
F-skatt finnes.
tel. 076-07 48 695

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. Över 
15 års erfarenhet inom branschen.
Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

Vi utför service / 
reparationer på din bil.
Montering & balansering – 
Hjulskifte – Däckförvaring - 
Kamremsbyte/kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 Alvhem
tel. 0520-655 181

Vi fixar allt inom trädfällning, 
undanröjning, trädgårdsarbete 
och snöröjning. Stort som smått.  
Låga priser. Använd ROT/RUT 
avdrag 50%. F-skatt & försäkring 
finns.
tel. 0765-76 17 29

Seniorbolaget.se
RUT-/ROT-avdrag direkt på 
fakturan. Vi hjälper dig med 
städning, hemtjänst, snickerier, 
målning, bokföring, läxhjälp mm
tel. 0303-103 60
Ulf Österman

Fönsterputs och städ
Det är vi som utför städ, flyttstäd, 
fönsterputs mm. i Ale med 
omnejd. Ansvarsförsäkring 
samt kollektivavtal. Innehar 
F-skattesedel.
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se

Van skogshuggare
Allt från buskar till träd. 
Låga priser. F-skatt. Försäkrad.
tel. 0705-77 27 81
gunnar@skogsuggare.se

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

Välkomna till Hundfixarn
Vi tar emot hundar på dagis, även 
pensionat. Passa på att klippa/
trimma er hund samtidigt då 
hunden är hos oss. Vi har trim 
med utbildad personal. Alltid bra 
priser och bra service.
tel. 0701-52 21 96
el. 0760-46 63 34
www.hundfixarn.se

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.

tjänstertjännnssstttteeeerrrrrrrtttjäntjänjjjjtttt äääääääännnnnnnnnnnäääääät äääätjänn

Vem känner du 
   som snart fyller?

Vi tackar alla besökare som 
även i år kom till Kilanda 
marknad. Tack för att Ni 
stod ut med parkerings-
kaoset och nerstänkta bilar, 
samt långt att gå. TACK 
även alla hantverkare, 
utställare, ansvariga arrang-
örer med sina medarbetare 
samt familjerna Borgström 
och Järkil som upplåtit sin 
mark.     Marknadskommíttén

Tack till alla medhjälpare, 
spelmän, sångare och besö-
kande som gjorde vår drag-
spelsstämma till ett oför-
glömligt minne. Outtagna 
vinster blå lott nr 70.
Gul lott nr 45 och 113.
tel. 0303-74 71 31

Rune & Gunilla Hansson
Bengt & Ingrid Tilly

Tack! Till alla goa fd. 
arbetskamrater på Klocka-
reängen för den fina presen-
ten. Önskar er alla en härlig 
sommar! Många kramar

Emma

Tack

Grattis sötaste 
Rayan

På 3-årsdagen den 14/5
Älskar dig mamma & pappa

Grattis
Joel

på 1-årsdagen 17/5
Puss & kram från
Mamma & Pappa

Våran prinsessa fyller år!
Grattis
Elina

på din 2-årsdag den 18 maj!
Massa pussar å kramar 

Mamma & Pappa

Grattis
Agnes

10 år 16 maj
Kramar från

Mamma & Pappa

Grattis
Evelina Svalin

1 år den 14/5
Många grattiskramar från

Mormor, Morfar
Farmor, Farfar

Prins
Valle

Fyller 4 år!
15/5 blir han

stora killen. Grattis!
Vi älskar dig!

Mamma, Pappa, Ejo

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen. Bortrest.

Kerstin Grund

All ev uppvaktning på min 
födelsedag 29 maj undanbe-
des vänligen. Bortrest.

Holmfrid Ranebjörk

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen. Bortrest.

Anna-Greta Holmqvist
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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

Bond stickmaskin med resår-
tillsats. Ouppackad, 600:-
tel. 0702-64 02 90

Säljes ny mobiltelefon
Samsung Galaxy Ace olåst. 
Garanti till 2015-02-27.
tel. 0706-48 26 47

Fälgar med däck 175-70-13. 
Slitna däck. Bra fälgar till Golf. 
400:-. Bilradio nästan ny, 300:-
Finns i Älvängen.
tel. 0736-18 17 29

Ford hjul 195 R15. Alufälgar, 
bra däck.
tel. 031-98 03 04

UTHYRES

3 boxplatser i Skepplanda 
uthyres från 1 juli 2013 i stall 
byggt 2005. Kontakta Maria på
tel. 070-66 32 383 eller maila
stallma@live.se

Ö HYRA

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

Skötsam kvinna med ordnad 
ekonomi, önskar hyra ett mindre 
hus för åretruntboende.
tel. 0709-99 39 87
Jeanette

Önskas hyra husbil v24 & 25. Ca 
10/6-23/6 och gärna med lång-
bädd. Ett par i Nödinge.
tel. 0705-87 91 97

ÖVRIGT

Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser. 
Peter Bergqvist
tel. 0761 - 74 30 99

Vi söker någon som mot betal-
ning kan tänka sig att hämta 
vårat stallgödsel. Det är blandat 
med halm,torv och spån. Tippar 
på en ca: 15-20 m3. Stallet ligger 
i Alafors.
tel. 0736-77 62 71

FRAMÅT KILLE PÅ 15 ÅR 
SÖKER SOMMARJOBB
Hej, jag är en framåt kille på 15 
år som söker sommarjobb under  
hela sommaren 2013 i Ale eller 
Gbg, har goda kunskaper & refe-
rens från lantbruk, traktorer, 
gräsklippning. Ser fram emot att 
just du företagare hör av dej så 
vi kan träffas.
tel. 0705-26 23 80
el. 0705-26 23 90

Texta tydligt:
Familj – Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett 
adresserat och frankerat kuvert. 

Prylbörs – För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. 

Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställ-
ningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag kl 12, till...
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen, Märk kuvertet "Familj"
Vi tar inte emot privatannonser på telefon, 
fax eller e-mail.
Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni 
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.
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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

Välkomna till Hundfixarn
Vi tar emot hundar på dagis, även 
pensionat. Passa på att klippa/
trimma er hund samtidigt då 
hunden är hos oss. Vi har trim 
med utbildad personal. Alltid bra 
priser och bra service.
tel. 0701-52 21 96
el. 0760-46 63 34
www.hundfixarn.se

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.
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Vem känner du 
   som snart fyller?

Vi tackar alla besökare som 
även i år kom till Kilanda 
marknad. Tack för att Ni 
stod ut med parkerings-
kaoset och nerstänkta bilar, 
samt långt att gå. TACK 
även alla hantverkare, 
utställare, ansvariga arrang-
örer med sina medarbetare 
samt familjerna Borgström 
och Järkil som upplåtit sin 
mark.     Marknadskommíttén

Tack till alla medhjälpare, 
spelmän, sångare och besö-
kande som gjorde vår drag-
spelsstämma till ett oför-
glömligt minne. Outtagna 
vinster blå lott nr 70.
Gul lott nr 45 och 113.
tel. 0303-74 71 31

Rune & Gunilla Hansson
Bengt & Ingrid Tilly

Tack! Till alla goa fd. 
arbetskamrater på Klocka-
reängen för den fina presen-
ten. Önskar er alla en härlig 
sommar! Många kramar

Emma

Tack

Grattis sötaste 
Rayan

På 3-årsdagen den 14/5
Älskar dig mamma & pappa

Grattis
Joel

på 1-årsdagen 17/5
Puss & kram från
Mamma & Pappa

Våran prinsessa fyller år!
Grattis
Elina

på din 2-årsdag den 18 maj!
Massa pussar å kramar 

Mamma & Pappa

Grattis
Agnes

10 år 16 maj
Kramar från

Mamma & Pappa

Grattis
Evelina Svalin

1 år den 14/5
Många grattiskramar från

Mormor, Morfar
Farmor, Farfar

Prins
Valle

Fyller 4 år!
15/5 blir han

stora killen. Grattis!
Vi älskar dig!

Mamma, Pappa, Ejo

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen. Bortrest.

Kerstin Grund

All ev uppvaktning på min 
födelsedag 29 maj undanbe-
des vänligen. Bortrest.

Holmfrid Ranebjörk

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen. Bortrest.

Anna-Greta Holmqvist
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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

199KR/MÅN

Gäller i Älvängen

ALLA MÄNNISKOR, ALLA ÅLDRAR!
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