
Ladies Club väntar i Lilla 
Edet.

Ladies i fokus 
i Lilla Edet
LILLA EDET. 16 
kvinnliga företagare 
har gått samman.
Tillsammans med 
Folkets Hus arrangerar 
de nu Ladies Club.
En rosa tjejkväll med modevisning, 
mingel, skönhet och bubbel. Nu 
på fredag arrangeras Ladies Club i 
Folkets Hus i Lilla Edet.

Läs sid 31

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Älvängen

Nr 20  |  vecka 21  |   2013  |  År 18  |  100% täckning  |

Alltid gratis 
tandkontroll
på din hund/katt/kanin

11.00
Ale Torg

299:-
Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00

Solstol
Gäller så långt lagret räcker.

www.axums.se

Ord. pris 399:-

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

JUBILEUMSPRIS
DIDRIKSONS 100 ÅR

Priset gäller endast ons 22/5-måndag 27/5
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DIDRIKSONS ODYSSEY REGNSET
Regnset med 5000m vattenpelare. Jacka och byxa.
Dam stl 36-44 i svart,vit,ljusblå,ljuslila
Herr stl S-XXL i svart & marin
ORD. PRIS 1299 KR NU 799KR

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

Papricaloppet: Gratis för alla barn 3-12 år

i samarbete
med

2013

Nu går 
Dansen i Furulund

Premiären av Teatervindens senaste bygdespel "Dansen i Furulund" hade en bejublad premiär i lördags och nu har 100-årsjubileet för Ahlafors IF startat på 
allvar. Föreställningen belyser en viktig del av föreningens verksamhet, festplatsen Furulundsparken.          Läs sid 40
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Lödöse 0520-66 00 10
Gäller t o m 16/6-13

/hg
999000Grillad 

rostbiff
Ord.pris 
24.90:-/hg

Vår egen 
potatissallad /hg

999000 Ord.pris 
6.90:-/hg



I lördags var det premiär 
för "Dansen i Furulund". 
Föreställningen är 

en del i Ahlafors IF:s 
100-årsjubileum och utgår 
från medlemmarnas egna 
berättelser om vad som har 
hänt i föreningens anrika 
festplats. Furulundsparken 
har varit en viktig näring 
för AIF:s verksamhet. Att 
dansbanan nu står som 
skådeplats för ett bygdespel 
känns inte mer än rätt. 
För alebor i allmänhet och 
ahlaforsare i synnerhet 
fi nns det ofta en relation 
till Furulundsparken. 
Historierna är många och 
innehåller både glädje och 
sorg. Jag kommer aldrig 
att glömma när Thore 
Skånberg, dåvarande 
ordförande i Ahlafors IF, 
informerade lokaltidningen 
om branden som tillintet-
gjorde hela dansbanan julen 
2004. Föreningens alla 
krafter sattes på prov och ett 
knappt halvår senare fanns 
en ny rotunda att dansa upp 
på. Idag vet vi att Ahlafors 
IF inte är en 100-åring som 
behöver väckas till liv. Den 
sprudlar av verksamhet och 
Furulundsparken är fi nare än 
någonsin. Nu fungerar den 
dessutom alldeles utmärkt 
som scen för Teatervindens 
skådespel om seklet som 
gått. Jag hann inte dit för 
att själv bevittna premiären, 

men efter att ha hört om den 
lyckade premiären så känns 
det faktiskt ganska skönt att 
ha det framför sig.

Lördag 1 juni hälsas TV-
laget med kända profiler 
välkomna till Ahlafors IF och 
Sjövallen. Målet är självklart 
att skapa en folkfest och bjuda 
in fler än bara de närmast 
sörjande att delta i firandet. 
Det bör ju vara ett tämligen 
stort nöje att se Patrik Sjö-
berg sparka boll i samma 
lag som Robert Prytz. Om 
Sjöberg hoppade högt så var 
Prytz en mästare på skott i 
samma höjdledd... Det blir 
ett spektakel, men också ett 
intressant möte med alla 
tidigare profiler i AIF som 
numera tillhör Oldtimers. 
Många av dem har min gene-
ration bara hört talas om, 
även om matchformen säkert 
inte är som förr hos det stora 
flertalet hoppas jag att vi får 
se en udd av talang som kan 
fortsätta förstärka bilden av 
svunna framgångar.

Lokaltidningen är sedan 
ett antal år engagerad i 
insamlingen "Europas fat-
tigaste barn". Vi skrev ett tre-
årsavtal för att garantera en 
långsiktighet i stödet till att 
hjälpa de mest utsatta barnen 
i den lilla moldaviska 
kommunen Budesti. 

Tunga partners i arbetet har 
också varit Smyrna Second 
Hand, Starrkärrs församling, 
Nolskolan och Ahlafors Fria 
skola. Någonstans fanns ju 
en förhoppning att behoven 
skulle minska i ett land som 
till och med deltar i Eurovi-
sionsfestivalen, men tyvärr 
är det inte så. Tillsammans 
med generösa bidragsgivare 
såväl företag som alebor har 
vi alltid lyckats få ihop dryga 
6000 Euro. I år har det gått 
trögare, men friskvårdsföre-
taget Sportlife gav mig nytt 
hopp då de i veckans tidning 
lovar att skänka 50 kr för 
varje person som provträ-
nar nu på söndag. Om du 
inte tidigare har förstått 
meningen med att träna så 
har du nu ett starkt skäl. 
Träna för Europas fattigaste 
barn!

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

En 100-åring som inte 
behöver väckas till liv

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

Jessica Ljunggren
Grafisk formgivare
0303-33 37 31
jessica@alekuriren.se

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

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

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

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

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

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

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

Annonsmottagning 
Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

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

sista veckan varje månad, 19 800 ex.
Tidningen produceras av Alekuriren AB.

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

Tryck 
Bold Printing Borås 2009.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

Mer än bara tidning
Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av 
Sveriges flitigast lästa lokaltidningar. 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 hemsidespro-
duktion – det är en ny gren i vår verksamhet där vi gärna 
vill vara med och räkna på uppdragen. 
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PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

Allt för häst, ryttare, hund och katt

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Elimförsamlingen Alafors
Anordnar

LOPPIS
för utsatta barn i Kongo och Kenya

Lördagen den 25 maj kl 10-13
Smedjebacken 2, Alafors

Välkomna!

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 

Årsmöte
TISDAG DEN 4 JUNI   
BOHUSHALLEN

KL 19.00

Varmt välkommen

WWW.OHLSSONSREKOND.SE   
TEL: 0703 46 44 33

BILREKOND
ÄVEN BÅTAR & HUSVAGNAR

INVÄNDIG REKOND PÅ KÖPET
OM DU BOKAR FÖRE 31 MAJ

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.

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

PRO Lödöse/Nygård

Danser på
Locktorp  2013

28/5 - TOMMY
DANIELSSONS

14/6 - HOBBYGÄNGET

9/8 - SVIDARNA

Välkomna till Locktorps 
festplats i Nygård kl 17-21.
Vid regn i Alegården, Nygård.
Pris 80:- Tag med kaffekorg.

TILL SALU
Triumf glasscafé 

i Kungälv 
Kontakta Kent R Olsson 

tel 031-350 25 20

www.exitpartner.se

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder & 
mattor till Alelampan 

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54
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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
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utan skriftligt medgivande. 
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vända sig någon annanstans än till just lokaltidningen. 
Tala gärna med oss om webb-tv, film- och hemsidespro-
duktion – det är en ny gren i vår verksamhet där vi gärna 
vill vara med och räkna på uppdragen. 

alekuriren  |   nummer 20  |   vecka 21  |   2013LEDARE2

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

Allt för häst, ryttare, hund och katt

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Elimförsamlingen Alafors
Anordnar

LOPPIS
för utsatta barn i Kongo och Kenya

Lördagen den 25 maj kl 10-13
Smedjebacken 2, Alafors

Välkomna!

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 

Årsmöte
TISDAG DEN 4 JUNI   
BOHUSHALLEN

KL 19.00

Varmt välkommen

WWW.OHLSSONSREKOND.SE   
TEL: 0703 46 44 33

BILREKOND
ÄVEN BÅTAR & HUSVAGNAR

INVÄNDIG REKOND PÅ KÖPET
OM DU BOKAR FÖRE 31 MAJ

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.

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

PRO Lödöse/Nygård

Danser på
Locktorp  2013

28/5 - TOMMY
DANIELSSONS

14/6 - HOBBYGÄNGET

9/8 - SVIDARNA

Välkomna till Locktorps 
festplats i Nygård kl 17-21.
Vid regn i Alegården, Nygård.
Pris 80:- Tag med kaffekorg.

TILL SALU
Triumf glasscafé 

i Kungälv 
Kontakta Kent R Olsson 

tel 031-350 25 20

www.exitpartner.se

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder & 
mattor till Alelampan 

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

ÄLVÄNGEN. Många läsare har hört 
av sig angående den "osynliga" 
vägdelaren i Älvängen.

Särskilt vid tät dimma har det 
uppmärksammats vilken olycksrisk 
den innebär i nuvarande utformning.

– Det fi nns ett beslut om att förse 
dessa krockdämpare med ett gult 
refl exhölje, säger Bo Björklund, 
Trafi kverket.

Kritiken är befogad, men faran är upptäckt.
Vägdelarna eller krockdämparna som Tra-
fikverket har valt att kalla dem finns vid samt-
liga pendelstationer längs E45. Den upp-
märksamme bilisten har sett att de ser olika 
ut på respektive ort. Bo Björklund, chef för de 
övergripande projekteringsfrågorna, berättar 
att Trafikverket har tagit ett principbeslut om 
att dessa ska vara försedda med ett gult reflex-
hölje på hela sträckan mellan Agnesberg och 
Surte.

Mats Granath, projektledare för sträckan 
Älvägen-Nol, svarar i ett mejl till lokaltid-
ningen att vägdelaren kommer att vara åtgär-
dad enligt principbeslutet inom en månad.

Ett annat bekymmer som har dykt upp 
är sättningarna i vägen vid trafikplatsen i 
Nödinge och Nol.

–Ja, det är riktigt. Att vägen rör sig och 

skulle sätta sig räknade vi med, men inte 
riktigt i denna utsträckning. Vi kommer nu 
att göra noggranna mätningar och troligtvis 
får vi försöka åtgärda problemen, men det är 
inget garantijobb och kommer att kosta en 
del. Därför krävs det ett beslut av ekonomisk 
natur först, säger Bo Björklund.
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Vi har
nysorterad jord!

Drivhuset Högskolan Väst – Komvux Ale – erbjuder utbildning i

ENTREPRENÖRIELLT 
FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Att ha ett entreprenöriellt förhållningssätt innebär att vara nyfi ken och 
lösningsfokuserad och att ta vara på de möjligheter man ser och omsätta dessa 
till värdeskapande och genomförbara idéer. 
Målet med kursen är att deltagarna ska utveckla förståelse och 
erfarenheter för vad ett entreprenöriellt förhållningssätt är och vad det kan 
innebära för individen. Man skall också utveckla teoretiska och 
erfarenhetsbaserade kunskaper i hur man startar och driver ett företag.

Utbildningen
Den bygger på kurserna Entreprenörskap samt
Personlig försäljning 1 och är på heltid.

Målgrupp
Deltagare från Ale och Lilla Edets kommuner. Utbildningen är en
grundkurs och inga förkunskaper krävs.

Omfattning
Kursen startar 26/8 2013 och består av 10 veckors studier med
2 kursträffar i veckan (en dag i Ale och en dag i Trollhättan) och
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Drivhuset Högskolan Väst Trollhättan – Komvux Ale

Anmälan 
Hemsida: www.ale.se / komvux    

Frågor
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FÖRETAGARE 
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VID HÖGSKOLAN VÄST
Komvux Ale
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vägdelare utan refl ex
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jekteringsfrågorna i Bana Väg i Väst.
Arkivbild: Allan Karlsson

Tipspromenad på Kungsgården
Söndag 26 maj - Starttid: 10.30-13.00
Vuxen: 20:-, Barn: 10:-
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Välkomna!

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se



En enig Samhällsbygg-
nadsnämnd ställde sig 
i torsdags den 16 maj 

bakom ordföranden Jan A. 
Pressfeldts (AD) förslag att 
göra Ledetvägen trafi ksäker. 
Nämnden beslöt aktuali-
sera den Trafi kutredning av 
Ledetvägen som gjordes av 
Vägverket Konsult 2006-
07-10, men som aldrig ledde 
till beslut och som bland 
annat innebär enkelriktning 
av Ledetvägen i höjd med 
Furulundsvägen respektive 
Björkvägen. Vidare beslöts 
att snarast uppta förhand-
lingar med Trafi kverket i 
syfte att, efter iordnings-
ställandet av vägen med ny 
gång- och cykelbana, Ale 
kommun övertar Ledetvä-
gen från staten/Trafi kverket 
och att framföra till Västtra-
fi k att nämndens åsikt är att 
enkelriktningen av kollek-
tivtrafi ken bör genomföras 
omgående. 
I ljuset av vad vi nu ser 
är det helt oförklarligt att 
tidigare nämnd inte sett till 
att genomföra de trafiksä-
kerhetshöjande åtgärder som 
Trafikutredningen 2006-
07-10 kom fram till men 
nu dammar vi av den och 
genomför den! Mycken ilska 
bland ortsbefolkningen och 
många olyckstillbud hade 
kunnat avvärjas för länge 
sedan.

Att busschaufförerna 
tröttnat på den urusla tra-
fiksituationen är förståeligt 
men den frivilliga enkel-
riktningen av busstrafiken 
som gjordes för ett 10-tal 
år sedan upphävdes inför 
starten av tågpendeln den 
9 december 2012 eftersom 
Västtrafik och Nobina, som 
kör busstrafiken, krävde 
busstrafik i båda riktningar 
för att kunna leverera 

kvartstrafik. Det var trafik-
planerare från Västtrafik och 
Nobina som kom fram till 
detta olycksaliga förslag som 
beklagligtvis accepterades av 
kommunens trafikplanerare. 

Jag har också informerats 
om att det inför 9 december 
överenskoms med Nobina  
att deras chaufförer skulle 
utrustas med walkie talkies 
för att kunna kommunicera 
för att slippa mötas på tra-
fikfarligt sätt uppe i backen 
så jag blir milt sagt förvånad 
att läsa att chaufförerna inte 
utrustats med detta och inte 
ens hade en aning om detta. 
Chaufförerna borde nog ta 
ett snack med sin trafikled-
ning på Nobina.

Efter vårt beslut kan 
den statliga Ledetvägen 
förhoppningsvis snart att 
övergå till att bli kommunal, 
vägen kommer att rustas upp 
och enkelriktas. 

Det är alltid ett bekym-
mer att ha en statlig väg mitt 
i ett samhälle eftersom alla 
beslut om sådan väg görs 
av staten och inte av kom-
munen. Visst, kommunen 
får överta driften men vi 
rår över vägen i framtiden. 
Förhandlingarna med staten, 
det vill säga Trafikverket 
startar omgående men det 
kan ta sin tid, i bästa fall kan 
det juridiska bli klart strax 
efter årsskiftet. Vi försöker 
dock snabbt få en överens-
kommelse med Västtrafik 
och Nobina att återgå till 
enkelriktad busstrafik vilket 
dock kräver omläggning av 
tidtabellerna. Men vi tycks 
ju ha busschaufförerna och 
deras skyddsombud med oss 
så det blir väl en lätt match!?

Jan A. Pressfeldt (AD) 
Ordförande Samhällsbygg-

nadsnämnden tillika Trafiknämnd
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Kent Hagman, Göteborg
– Spela minigolf. Fiska och bada.

Ammi Westlund, Skepplanda
– Jag ska åka till Öland.

Christer Johansson, Älvängen
– Jag ska utomlands och åka till 
min sommarstuga i Västervik.

Jacob Ranebjörk, Älvängen
– Jag ska bara vara hemma, och 
bada såklart.

Anna Borgenstierna, Nol
– Jag ska vara på landet, och gå på 
ett stort bröllop.

Vad ska du göra på 
semestern?

Sammanställt av 
Vendela Berndtsson och 

Hannele Andersson.

Regeringen inför två 
nya karriärtjänster för 
lärare från och med 

1 juli i sommar. Den ena 
kallas förstelärare, den andra 
kallas särskilt yrkesskicklig 
lärare med forskarutbildning 
(lektor). Syftet är att göra 
läraryrket mer attraktivt och 
säkra god undervisning för 
elever. Huvudmän skapar, 
utformar och tillsätter 
tjänsterna. 

För att underlätta refor-
men har regeringen inrättat 
ett statsbidrag som ersätter 
huvudmäns kostnader för 
löneökningen. Huvudmän 
ansöker om bidrag hos 
Skolverket. Staten avsätter 
880 miljoner kronor per år 
för att huvudmännen ska 
anställa dessa kvalificerad 
lärare. Detta gäller båda för 
friskolor och kommunala 
skolor. 

Tanken med tjänsten 

som förstelärare är att redan 
yrkesskickliga lärare ska 
kunna ta ett steg vidare i 
karriären samtidigt som 
de fortsätter att undervisa. 
Tjänsten innebär en löne-
ökning med i snitt 5 000 
kronor i månaden. En yrkes-
skicklig lärare med forskar-
utbildning (lektor) ska i snitt 
ge 10 000 kronor mer. För-
utom att förbättra elevernas 
resultat ska förstelärare och 
lektor också arbeta med att 
utveckla skolans verksam-
het. Försteläraren ska bland 
annat coacha andra lärare 
och stödja lärarstudenter 
under sitt introduktionsår. 
Lektorn ska bland annat 
bedriva egen forskning och 
vara huvudansvarig för ämne 
och driva ämnesövergri-
pande projekt. 

Den framtida tillgången 
till lärare är under hårt 
tryck. Med stora pensions-

avgångar och där varannan 
lärare överväger att byta 
yrke är denna satsning 
mycket viktig för att ge 
lärare ytterligare karriär-
möjligheter och därmed 
förhoppningsvis en vilja att 
stanna längre inom sitt yrke. 
Genom att säkra en hög kva-
litet på lärarna får eleverna 
en förbättrad undervisning 
och därmed ökade förutsätt-
ningar att nå de nationella 
målen och goda resultat. 

Glädjande är att de 
moderatstyrda kommunerna 
Ale, Alingsås, Vänersborg, 
Vårgårda och Lerum toppar 
listorna med högst antal 
sökta platser för förstelärare. 
De S-styrda kommunerna 
ligger något sämre till i sina 
ansökningar. Detta visar att 
våra moderatledda kommu-
ner i Norra Älvsborg inser 
att läraren är den enskilt vik-
tigaste avgörande faktorn för 

Så många karriärtjänster blir det i Norra Älvsborg

VÄSTLÄNKEN I NORDSTAN! 

SAMRÅDSUTSTÄLLNING OM

Västlänken är en planerad tågtunnel under centrala Göteborg. Den 
ska binda samman pendeltågtrafi ken till genomgående linjer och 
ge nya stationer i staden. 

Den 28 maj–1 juni fi nns Trafi kverket på plats i Nordstan i Göteborg  
med en samrådsutställning, för att berätta om vår del i projektet. Hur 
kommer arbetet att gå till? Var går tunneln? Hur ser tidsplanen ut? 
Kom och ta del av utredningar, digitala modeller och information. 

Göteborg Stad, Västsvenska Paketet och Västtrafi k medverkar också.
Du kan naturligtvis lämna synpunkter och ställa frågor. Det är det samråd 
handlar om. Välkommen!

Vi fi nns på plats: 
tisdag–fredag kl 10–19 
lördag kl 10–17

skolans resultat. Därför ska 
lärare kunna belönas och ges 
möjlighet till karriärvägar. 

Skillnaderna mellan 
skolor med bra och dåliga 
resultat har ökat dramatiskt 
under den senaste tiden. Att 
förbättra likvärdigheten, 
stärka läraryrket och ha en 
långsiktig skolpolitik är de 
tre viktigaste områdena för 
att höja resultaten och kva-
liteten i den svenska skolan. 

Regeringen går i spetsen för 
att införandet av karriärsteg 
ska ses som ett verktyg för 
arbetsgivaren att kunna 
belöna de bästa lärarna. 

Camilla Waltersson Grönvall (M) 
Utbildningsutskottet 

Västra Götalands läns norra 

Mikael Berglund (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 

Ale Kommun

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

Vi arbetar med implantat 
och protetik från Välkomna!

Snabba beslut om 
Ledetvägen i Alafors
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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

– 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.

GARNVINDANS
VÄGFÖRENING HÅLLER

Faksimil Alekuriren vecka 
20, 2013.
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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.

GARNVINDANS
VÄGFÖRENING HÅLLER

Faksimil Alekuriren vecka 
20, 2013.

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

Bäbismys i Nödinge Babysign 
>> Fredag 24 maj kl 10.30 
Lär dig mer om babysign, ett 
teckenspråk för bäbisar som kan vara 
första steget till kommunikation.  
Ale bibliotek, Nödinge.  
Föranmälan 0303-330 216. 

Sagostunden om döden  lördag 25 maj  
är framflyttad till hösten

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.

Kulturskolans Vårkonsert
>> Torsdag 23 maj kl 19.00
Smyrnakyrkan, älvängen
Intresseföreningen delar ut stipendier! 
Fri entré

PÅ GÅNG I ALE

Maj

Studentexamen på Ale gymnasium 2013

Utsläppet för våra studenter är kl. 12.30 på innergården. Vid regn blir utsläppet på framsidan.
 
Parkeringen på Ale gymnasium är avstängd mellan kl. 06.30-11.00. 
Boende som har bilar stående på parkeringen, tänk på att flytta dem.
Café Magnifik och Komvux har stängt hela dagen. 
Biblioteket öppnar kl. 15.00.

Har ni ärende till Ale gymnasium tänk på att framkomligheten är begränsad mellan kl. 12.00–14.00.

Sommarlov = sommarlån  
på biblioteken i Ale
Nu kan alla barn och unga låna böcker över hela sommaren. 
Fråga efter sommarlån.
 
Har du kollat in biv.se?
Ale bibliotek har tillsammans med  nybildade Bibliotek i väst fått en 
gemensam hemsida.
På biv.se kan du få lästips, evenemangstips och förstås söka och 
beställa böcker.
Har du frågor om den nya hemsidan så hjälper vi dig gärna under 
bibliotekens öppettider.
Välkommen!
 

Pågående utställningar på biblioteken
Ale bibliotek, Nödinge
Ale kulturskola ställer ut konst och hantverk  ur vårens produktion.  
Pågår till 31 maj.
Rebecka Stålbrand ställer ut foto. Pågår till 31 maj.
Ale hembygdförening visar alster av virkade rutor. Pågår till 30 maj.

Skepplanda bibliotek
Emma Thorén ställer ut scrap och pyssel. Pågår till 4 juni.

Älvängens bibliotek
Sören Sparre
Retrospektiv debut. Måleri. Pågår till 29 maj.

Information om 
skolbarnomsorg till alla barn
 
Skolbarnomsorg erbjuds från och med hösten 2013 
till alla barn 6-12 år. Omsorgen erbjuds under 30 
timmar per vecka inklusive skoltid. Detta innebär 
att barn behåller sin plats på fritidshem även om 
du som vårdnadshavare är arbetssökande eller 
föräldraledig. Debitering sker enligt kommunens 
barnomsorgstaxa.
 
För de barn som inte har plats idag, men som 
önskar få en plats gäller att anmälan ska göras 
enligt kommunens anmälningsregler.
 
Anmälan kan göras på  www.ale.se  eller på särskild 
blankett, som finns på hemsidan för utskrift. 
Blanketten kan också fås hos administrationen
telefon 0303-330377 Karin Thorén

Furulundsdagen
3 juni kl 10-13
Välkommen till ”En dag i hälsans tecken” 
i Furulundsparken
Som vanligt är det PRO, SPF, Ale-kontakt och 
stödverksamhet, Röda Korset och Rådet för Hälsa och 
Trygghet som arrangerar.

PROBLEM?
Känner Du att Du eller någon anhörig har problem med alkohol eller 
andra droger är Du välkommen att kontakta oss (Du kan vara anonym) 
på telnr: 0303 37 12 84, onsdagar mellan kl. 9.00-10.30.
Vi som erbjuder behandling och råd- och stödsamtal arbetar som 
kuratorer på Vuxenenhetens öppenvård och finns i Surte.
 
Välkommen!
Ale kommun/Vuxenenheten

Torsdag 30 maj är det studentavslutning på Ale gymnasium

Nu öppnar snart två 
meröppna bibliotek i Ale  
– men först kommer det att vara stängt för 
renoveringar.

Biblioteken i Surte och Skepplanda kommer att bli 
de två första meröppna biblioteken i västsverige. 
Meröppet bibliotek innebär att låntagare med 
hjälp av ett speciellt lånekort själva kan komma in 
på biblioteken varje dag mellan 06.00 och 21.00. 
Personalöppet är det självklart fortfarande på 
ordinarie öppettider. För mer information, gå in på 
bibliotekets hemsida biv.se.

Surte bibliotek stänger för renoveringar 21 – 23 
maj. Invigning i Surte sker lördag 1 juni kl. 12.00.
Skepplanda bibliotek  stänger för renoveringar 
27 maj – 4 juni. Invigning i Skepplanda sker 
lördag 15 juni kl. 12.00.

PROGRAM
10.00 Välkommen – Lotti Klug
10.10 Tipspromenader - Femkamp –  
Boule - Lotterier
Tips om Picknickmat och annat
kommundietesterns Kristine och Jenny

Lätt/Sittgympa Äldrepedagog Carina Wallström
Underhållning - Rolf Rohden & Co
Kl 13.00 Avslutning
Arrangemanget är kostnadsfritt



ALAFORS. De togs bort 
inför vägutbyggnaden, 
men nu sätts milste-
narna och vägvisarna 
tillbaka.

En milstolpe i Bana 
Väg projektet som nu 
går mot sitt absoluta 
slut.

– Det känns bra att 
vi har kunnat sköta 
detta professionellt. De 
fyller en viktig kultur-
historisk roll, säger Bo 
Björklund, Trafi kverket.

Inför starten av Bana Väg i 
Väst, utbyggnaden av dub-
belspårig järnväg och fyr-
fältsväg mellan Göteborg 
och Trollhättan, övervakade 
Lödöse Museum förflytt-
ningen av fyra milstenar 
samt en vägvisare. Stenarna 
stod placerade i Alafors, Nol, 
Nödinge och vid Angereds-
bron.

– Det är fascinerande att 
tänka att de har stått där i 
flera hundra år. Milstenarna 
i Nol och Nödinge är från 

1754. Det är tveksamt om 
våra skyltar kommer hålla 
samma standard om 250 år, 
säger Bo Björklund och ler.

Under byggperioden har 
stenarna förvarats hos Kung-
älvs stenhuggeri. Lödöse 
Museum har sedan på upp-
drag av Länsstyrelsen utrett 
var de bäst återförs. I tisdags 
inleddes arbetet med att pla-
cera tillbaka dem. I Alafors 
hittades både en milsten 
och en vägvisarsten. Båda 
placerades i närheten av sin 
ursprungliga plats och kan 
ses mellan nya E45 och lokal-
vägen norr om cirkulations-
platsen.

I Nol kommer milstenen 

att hamna vid busshållplat-
sen Gallåsvägen längs lokal-
vägen. I Nödinge placeras 
milstenen i söder mellan 
lokalvägen och E45. Den 
sista placeras öster om vägen 
söder om Angeredsbron.

Endast tio meter från mil-
stenen i Alafors återfanns 
en vägvisarsten. Den visar 
riktningen mot Alingsås, 
Vänersborg och Göteborg 
eller som det står inristat på 
ena sidan; "Från Götheborg 
till Venersborg".
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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.

Vägvisare i Alafors som hänvisar till Alingsås, Vänersborg och Göteborg. Troligen från tidigt 
1800-tal, men exakt datum saknas.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Äkta milstolpar på plats

Milsten i Alafors från 1819.

Halvera 
antalet 
hjärtattacker
på tio år.

HJÄRTS JUKDOMARNA 
SKA BESEGRAS

0200 - 89 19 00
pg 90 91 92-7

www.hjart-lungfonden.se
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TRÄNA 
FÖR EUROPAS 

FATTIGASTE BARN!
SÖNDAG 26 MAJ 
I NÖDINGE, NOL OCH ÄLVÄNGEN
På söndag kan du som inte är medlem i Sportlife 

göra dig själv och Europas fattigaste barn 
i Moldavien en stor tjänst. 

Sportlife betalar 50 kr för alla 
som provtränar (gäller endast söndag 26/5). 

Pengarna går oavkortat till insamlingen 
för Europas fattigaste barn.

Ta med kupongen och kör ett pass på gymmet eller 
varför inte ett härligt gruppträningspass? 

Du som redan är medlem uppmanar vi att ta med 
en kompis till träningen på söndag!

JA, JAG VILL TRÄNA FÖR 
EUROPAS FATTIAGASTE BARN!

Namn: _______________________________

Telefon: ______________________________

Gäller 2013-05-26

(Klipp ut och ta med kupong).

Partners. Thomas Berggren, drogförebyggare och projektledare för Vakna, tackar Lars-Erik 
Eriksson, Svensk Fastighetsförmedling, för ett nytecknat samarbetsavtal.

Mäklare satsar på livsmiljön
– Stöder barn och unga i Ale genom Vakna

TEATERVINDEN GER:Dansen på Furulund
Furulundsparken, Alafors

– En musikalisk teaterföreställning

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

SPELDATUM

AHLAFORS IF

1913 100 ÅR
2013

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

Biljetter köpes hos Allans i Älvängen samt Nödinge bibliotek

Vuxen 180:- Under 18 år 80:-

Eller direkt i entrén om du vågar chansa...

Det drogförebyggande arbe-
tet som Ale kommun driver 
genom Vakna och Thomas 
Berggren har tidigare vunnit 
stort gehör hos det lokala 
näringslivet. ICA Kvantum 
säljer till exempel en Vakna-
påse till förmån för barn och 

unga i Ale. Pengarna förvaltas 
av Stödföreningen Vaken där 
föreningar kan söka ekono-
miska bidrag för att förverk-
liga nya aktiviteter.

– Jag har följt Thomas  
Berggren och Vaknas arbete 
på håll. Det känns bra att vi 

nu har hittat formerna för hur 
vi kan stötta insatserna som 
görs. Att vi kan erbjuda ett att-
raktivt samhälle för ungdomar 
är viktigt när föräldrarna ska 
välja bostad, säger Lars-Erik 
Eriksson som också driver 
mäklarkontor för kedjan i 
Kungälv och Torslanda.

– Det är alltid kul när 
näringslivet tar den här typen 
av initiativ. Vi behöver alla 
resurser vi kan få och kampen 
om ett bättre samhälle måste 
vi utkämpa gemensamt, säger 
Thomas Berggren.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

NÖDINGE. Boendemiljö i all ära, livsmiljön är det 
som avgör.

Lars-Erik Eriksson, Svensk Fastighetsförmed-
ling i Ale, funderade länge på hur han kunde bidra 
till att förbättra levnadsvillkoren lokalt.

– Jag kom fram till att Vaknas arbete för och 
med ungdomar i Ale är väldigt positivt och det vill 
vi gärna vara en del av, säger han.
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ÄLVÄNGEN. Efter 
fyra år som rektor på 
Aroseniusskolan slutar 
Carina Olsson.

Hög omsättning på 
rektorer är inte spe-
cifi kt för Ale kommun 
utan något man ser 
över hela GR-regionen, 
menar verksamhets-
chefen Joakim Östling, 
som berättar att man 
just nu håller på att se 
över hela rektorsupp-
draget. 

Sedan Carina Olsson till-
trädde som rektor på Arose-
niusskolan för fyra år sedan 
har mycket förändrats, till 
det bättre enligt skolinspek-
tionens rapport. 

Om skolan år 2008 
beskrevs som ett sjunkande 
skepp med bristande struk-
turer och rutiner talade den 
senaste rapporten till skolans 
fördel. 

Det var utmaningen som 
lockade Carina Olsson att 
söka tjänsten och det första 
halvåret fokuserade hon på 
att skapa hållbara rutiner och 
ordningsregler som skulle 
gälla för hela skolan. 

För ett par veckor sedan 
meddelade hon sin uppsäg-
ning eftersom hon tackat ja 
till en rektorstjänst på Eklan-
daskolan i Mölndal, där hon 

kommer att ansvara för års-
kurs 4-6. 

– Jag slutar av personliga 
skäl. Jag har trivts bra och 
anser mig ha lyckats bra 
med uppdraget. Nu fungerar 
organisationen, men man 
behöver jobba på att för-
bättra kulturen i skolan. 

Krävande yrkesroll
Carina Olsson är inte ensam 
om att söka sig vidare efter 
bara ett par år på rektors-
tjänsten och omsättningen 
på rektorer har under en tid 
varit hög i Ale kommun. 

– Detta är inget specifikt 
för Ale, utan något vi ser över 
hela GR-regionen. Rektors-
utbildningen är en grogrund 
för headhunting, man gör 
ett avstamp i samband med 
rektorsexamen och då blir 
det ofta förflyttningar, säger 
Joakim Östling, verksam-
hetschef för skolan. 

Han medger också att rek-
torstjänsten är ett krävande 
arbete och i och med de nya 
styrdokumenten har uppdra-
get blivit ännu större. 

– Man har fått större själv-
ständighet i vissa uppdrag 
samtidigt som pressen utifrån 
ökar. Som rektor har man ett 
oerhört stort mandat att ta 
beslut och baksidan är att det 
krävs mycket av personen. Vi 
har rektorer som sliter hårt 

och gör ett fantastiskt jobb. 
Nu har vi tittat över i stort 
sett hela rektorsuppdraget, 
något som ska slutföras inom 
kort. Som rektor måste man 
känna ymnighet i uppdragen.

Rekryteringen av en ny 
rektor till Aroseniusskolan 
är i startgroparna, men först 

ALE. Peter Madsen, 
verksamhetschef för 
grundskolan i Ale kom-
mun, slutar till hösten.

– Efter över 15 år 
i kommunen har det 
blivit dags att vidga 
vyerna och jag kommer 
istället att börja som 
grundskolechef i Udde-
valla kommun, berättar 
han.

Peter Madsen är redo för 
en ny utmaning och lämnar 
därför sin tjänst som verk-
samhetschef för grundskolan 
i Ale kommun.

– Jag hade börjat fundera 
på hur många år jag egent-
ligen arbetat, bott och gått i 
skolan i Ale och insett att det 
finns en värld utanför. Det 
var dags att vidga vyerna och 
jag behöver nya utmaningar. 

Till hösten tillträder han 
som grundskolechef i Udde-
valla kommun, men det är 
inte helt utan separations-
ångest som han tackar för sig 
och går vidare.

Nytt uppdrag
– Det blir roligt med ett nytt 
uppdrag, men självklart finns 
det mycket jag kommer att 
sakna, arbetskamraterna inte 
minst. Jag har alltid tyckt att 
det varit ett bra arbetsklimat 
i Ale med engagerade och 

duktiga människor. 
Innan arbetet med att 

rekrytera en ny person till 
tjänsten påbörjas kommer 
uppdraget att ses över.

– Vi ska titta på om man 
ska ändra någonting i upp-
draget. Jag kommer att pre-
sentera ett förslag för led-
ningsgruppen, men det är 
för tidigt att säga något ännu. 

Någon kommer vi att rekry-
tera, så långt är det klart, 
säger sektorschefen Annika 
Sjöberg.

Tackar för sig. Skälen till att Carina Olsson slutar som rektor på Aroseniusskolan uppger hon är personliga. Till hösten till-
träder hon som rektor på Eklandaskolan i Mölndal.

– Carina Olsson slutar till hösten

Aroseniusskolan får ny rektor

ska man ta fram ett underlag, 
något som ska göras i sam-
verkan med både elever och 
personal.

– Det är viktigt att även 
eleverna får vara delaktiga i 

att utforma kompetenskra-
ven, säger Joakim Östling, 
som försäkrar att det kommer 
att finnas en rektor på plats 
till höstterminsstarten. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Madsen tackar för sig
– Slutar som 
verksamhetschef 
för grundskolan

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Mot nya mål. Efter 15 år i Ale kommun har Peter Madsen, 
verksamhetschef för grundskolan, sagt upp sig. Till hösten 
antar han en ny utmaning som grundskolechef i Uddevalla 
kommun.

Gäller t o m 26 maj 2013, med reservation för slutförsäljning

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

MORS DAG!
ÖPPET 10.00-17.00

Stor 
Dahlia 95:-

Trädgårds 
Hortensia

199:-

Åre Chokladfabrik
”Världens bästa mamma”
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senaste rapporten till skolans 
fördel. 

Det var utmaningen som 
lockade Carina Olsson att 
söka tjänsten och det första 
halvåret fokuserade hon på 
att skapa hållbara rutiner och 
ordningsregler som skulle 
gälla för hela skolan. 

För ett par veckor sedan 
meddelade hon sin uppsäg-
ning eftersom hon tackat ja 
till en rektorstjänst på Eklan-
daskolan i Mölndal, där hon 

kommer att ansvara för års-
kurs 4-6. 

– Jag slutar av personliga 
skäl. Jag har trivts bra och 
anser mig ha lyckats bra 
med uppdraget. Nu fungerar 
organisationen, men man 
behöver jobba på att för-
bättra kulturen i skolan. 

Krävande yrkesroll
Carina Olsson är inte ensam 
om att söka sig vidare efter 
bara ett par år på rektors-
tjänsten och omsättningen 
på rektorer har under en tid 
varit hög i Ale kommun. 

– Detta är inget specifikt 
för Ale, utan något vi ser över 
hela GR-regionen. Rektors-
utbildningen är en grogrund 
för headhunting, man gör 
ett avstamp i samband med 
rektorsexamen och då blir 
det ofta förflyttningar, säger 
Joakim Östling, verksam-
hetschef för skolan. 

Han medger också att rek-
torstjänsten är ett krävande 
arbete och i och med de nya 
styrdokumenten har uppdra-
get blivit ännu större. 

– Man har fått större själv-
ständighet i vissa uppdrag 
samtidigt som pressen utifrån 
ökar. Som rektor har man ett 
oerhört stort mandat att ta 
beslut och baksidan är att det 
krävs mycket av personen. Vi 
har rektorer som sliter hårt 

och gör ett fantastiskt jobb. 
Nu har vi tittat över i stort 
sett hela rektorsuppdraget, 
något som ska slutföras inom 
kort. Som rektor måste man 
känna ymnighet i uppdragen.

Rekryteringen av en ny 
rektor till Aroseniusskolan 
är i startgroparna, men först 

ALE. Peter Madsen, 
verksamhetschef för 
grundskolan i Ale kom-
mun, slutar till hösten.

– Efter över 15 år 
i kommunen har det 
blivit dags att vidga 
vyerna och jag kommer 
istället att börja som 
grundskolechef i Udde-
valla kommun, berättar 
han.

Peter Madsen är redo för 
en ny utmaning och lämnar 
därför sin tjänst som verk-
samhetschef för grundskolan 
i Ale kommun.

– Jag hade börjat fundera 
på hur många år jag egent-
ligen arbetat, bott och gått i 
skolan i Ale och insett att det 
finns en värld utanför. Det 
var dags att vidga vyerna och 
jag behöver nya utmaningar. 

Till hösten tillträder han 
som grundskolechef i Udde-
valla kommun, men det är 
inte helt utan separations-
ångest som han tackar för sig 
och går vidare.

Nytt uppdrag
– Det blir roligt med ett nytt 
uppdrag, men självklart finns 
det mycket jag kommer att 
sakna, arbetskamraterna inte 
minst. Jag har alltid tyckt att 
det varit ett bra arbetsklimat 
i Ale med engagerade och 

duktiga människor. 
Innan arbetet med att 

rekrytera en ny person till 
tjänsten påbörjas kommer 
uppdraget att ses över.

– Vi ska titta på om man 
ska ändra någonting i upp-
draget. Jag kommer att pre-
sentera ett förslag för led-
ningsgruppen, men det är 
för tidigt att säga något ännu. 

Någon kommer vi att rekry-
tera, så långt är det klart, 
säger sektorschefen Annika 
Sjöberg.

Tackar för sig. Skälen till att Carina Olsson slutar som rektor på Aroseniusskolan uppger hon är personliga. Till hösten till-
träder hon som rektor på Eklandaskolan i Mölndal.

– Carina Olsson slutar till hösten

Aroseniusskolan får ny rektor

ska man ta fram ett underlag, 
något som ska göras i sam-
verkan med både elever och 
personal.

– Det är viktigt att även 
eleverna får vara delaktiga i 

att utforma kompetenskra-
ven, säger Joakim Östling, 
som försäkrar att det kommer 
att finnas en rektor på plats 
till höstterminsstarten. 
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Madsen tackar för sig
– Slutar som 
verksamhetschef 
för grundskolan
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Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Mot nya mål. Efter 15 år i Ale kommun har Peter Madsen, 
verksamhetschef för grundskolan, sagt upp sig. Till hösten 
antar han en ny utmaning som grundskolechef i Uddevalla 
kommun.
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Reseförsäkring som gäller för 
hela familjen både i Sverige 
och utomlands.

Utökat Reseskydd kan alla teckna som 
har hemförsäkring hos oss. Ring mig så 
berättar jag mer. 

Karin Larsson, 0520-49 49 73 
Säljare Privat Försäkring

lansforsakringar.se/alvsborg

ALE. Den borgerliga 
alliansens vallöfte att 
inga barngrupper i för-
skolan ska överstiga 18 
barn har ännu inte gett 
något resultat. 

I Ale går i genomsnitt 
17,5 barn per avdelning, 
men närmare en tred-
jedel av avdelningarna 
har mellan 21 och 25 
barn.

Utbildningsnämndens ord-
förande Elena Fridfelt (C) 
uttryckte redan i fjol att det 
skulle bli svårt att hinna nå 
målet under mandatperio-
den. Att minska barngrup-
perna i förskolan är ett lång-
siktigt vallöfte, menar hon. 

När skolan förra året bud-
geterades 27 miljoner kronor 
mer än året dessförinnan var 
förhoppningen att i första 
hand öka personaltätheten i 
förskolan. Med facit i hand 
fick satsningarna stå tillbaka 
för ökade kostnader.

– En del av de extra mil-
jonerna till skolan var tänkt 
att användas till att anställa 
fler förskolepedagoger och 
bygga fler förskolor, men de 
har tyvärr ätits upp av kost-
nadsökningar, bland annat 
interkommunala kostnader 
för gymnasiet och omför-

handlade lärarlöner. Därför 
har vi inte kunnat leverera 
så som det var tänkt, säger 
Elena Fridfelt. 

Hon berättar också att den 
förskola som skulle ha byggts 
på Norra Kilandavägen i 
Nödinge inte 
längre blir av i 
och med rotatio-
nen som blir när 
Ale gymnasium 
avvecklats. 

– Man tittar 
nu istället på nya 
förskolor i kom-
munens södra 
delar, men mer kan jag inte 
säga i nuläget. 

Ingen minskning
På Ales förskolor går i 
genomsnitt 17, 5 barn per 
avdelning, vilket kan jämfö-
ras med 17,6 i Västra Göta-
lands län och 16,9 i hela 
riket. Göteborg ligger på 
17,6, Kungälv på 16,2 och 
Lilla Edet på 18,5.

Utmärkande för Ale är att 
närmare en tredjedel (29 %) 
av avdelningarna har mellan 
21 och 25 barn, men i Lilla 
Edet är denna gruppstorlek 
ännu vanligare, hela 33 %. 
Det kan jämföras med 21 % i 
Västra Götalands län och 14 
% i riket totalt 

26 barn eller fler har 5 % 
av avdelningarna i Ale, vilket 
är högre än både Lilla Edet, 
Västra Götalands län och 
riket totalt. 

Inga barngrupper på över 
18 barn i förskolan lovade 

den borgliga 
alliansen för tre 
år sedan. Sedan 
2010 har anta-
let barngrupper 
med 26 barn 
eller fler istäl-
let ökat med 3 
procentenhe-
ter, medan det 

genomsnittliga antalet ligger 
kvar på exakt samma.

För småbarnsavdelningar 
är målet att inte ha fler än 12 
barn per avdelning. I Ale har 
över hälften av avdelning-
arna idag mellan 14 och 16 
barn. 

Hög kvalitet
I juni ska den nya budgeten 
tas och det återstår då att 
se hur mycket som satsas 
på skolan. Elena Fridfelt 
medger att man inte är nöjd 
med resultatet, men att Ale 
ändå håller en hög kvalitet på 
förskolan.

– Man ska inte tro att vi 
inte har en bra förskola i 
Ale, för det har vi. Vår fan-

– Över 20 barn på närmare en tredjedel av avdelningarna

Inga minskade barngrupper
tastiska, underbara personal 
kämpar på och gör ett jät-
tebra jobb. Vi har en verk-
samhet att vara stolta över. 
Kvalitetshöjningar pågår 

och just nu arbetar vi för att 
minska antalet timanställda 
till förmån för tillsvidarean-
ställningar. Målet att minska 
barngrupperna är ett lång-

siktigt vallöfte som vi jobbar 
vidare med.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Avdelningar, andel (%) med 26 
barn eller fl er
Ale: 5
Kungälv: 0
Lilla Edet: 3
Göteborg: 2
Västra Götaland: 3
Riket: 4

BARNGRUPPER I FÖRSKOLAN 2012
Antal barn per avdelning:
Ale: 17,5
Kungälv: 16,2
Lilla Edet: 18,5
Göteborg: 17,6
Västra Götaland: 17,6
Riket: 16,9

Avdelningar, andel (%) med 21-25 
barn
Ale: 29
Kungälv: 11
Lilla Edet: 33
Göteborg: 22
Västra Götaland: 21
Riket: 14

Vår fantastiska,
underbara personal 
kämpar på och gör
ett jättebra jobb.

Elena Fridfelt

ALE. Sträckan Jenny-
lund-Nödinge-Nol är 
klar.

Nu fortsätter ut-
byggnaden av Säkra 
Ridvägar i Ale.

– Älvängen-Skön-
ningared beräknas 
vara helt färdig i höst. 
I sommar ska även 
byggnation påbörjas 
för sträckan Grönnäs-
Alvhem, som även 
den ska vara klar till 
hösten. Detta innebär 
att vi får en ridbar 
led från Bohus till 
Alvhem, säger Peter 
Tifelt i styrelsen för 
Säkra Ridvägar i Ale.

Säkra Ridvägar i Ale är en 
förening som startades 
under våren 2010. Syftet 
med föreningen är att skapa 
en trygg och säker miljö för 
hästar och ryttare i kom-
munen. Det ska ske genom 
anläggande av ridleder och 
ridslingor skilda från trafik.

– Vi har tagit fram en 
särskild Alemodell som inte 
finns någon annanstans. 
Alemodellen utgörs av en 
basfunktion med allmänt 
tillträde för alla att få rida 
på ett allmänt ridledsnät 

som utformats och förlagts 
på så sätt att konflikter och 
konfrontationer med andra 
grupper i samhället undviks 
i de flesta fall. Allmän ridled 
i detta begrepp innebär att 
alla vistas på ridleden på 
hästens villkor, men själv-
klart handlar det också om 
ömsesidig respekt, säger 
Peter Tifelt.

– Genom att göra detta 
skapar vi samtidigt förut-
sättningar för att bevara 
Ales kulturhistoriska 
marker, främja en växande 
hästnäring, uppmuntra till 
hälsa och välbefinnande 
och öka kommunens attrak-
tionskraft, tillägger Tifelt.

Går utbyggnaden i den 
takt som ni hade förvän-
tat er?

– Visst blir man lite otålig 
emellanåt, men vi måste 
respektera att processen tar 
tid. Vi var aningen naiva 
och trodde att vägbygget 
skulle generera en hel del 
massor till vårt projekt. Så 
blev det inte, säger Peter 
Tifelt.

– Den dialog som vi för 
med politikerna och kom-
munens tjänstemän är 
suverän. Vi stämmer av så 
ofta vi kan utan att för den 
saken skull riskera att bli 

påträngande. Det är viktigt 
att vi lyssnar så att vi gör 
på rätt sätt. Robert Bladh 
är projektledare för bygg-
nationen och han brinner 
verkligen för detta. Jag vill 
också framhålla Kollanda 
Grus som gör ett fenome-
nalt arbete tillsammans 
med eleverna från Lärlings-
gymnasiet. 

När blir det aktuellt 
att påbörja arbetet på 
sträckan Nödinge-Älv-
ängen?

– Vi inväntar arbetet med 
översiktsplaneringen, först 
då vet vi hur dragningen 
ska bli.

JONAS ANDERSSON

www.klippstudion.se
Vard 10-19, lörd 10-15, sönd 11-15 • Ale Torg 0303-22 93 17 

Boka 1 timma ansiktsbehandling (590:-) och få

Gäller t.o.m. 21/6

PÅ KÖPET
VÄRDE 200:-

Säkra ridvägar byggs ut

Peter Tifelt ingår i styrelsen 
för Säkra Ridvägar i Ale.
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munens södra 
delar, men mer kan jag inte 
säga i nuläget. 

Ingen minskning
På Ales förskolor går i 
genomsnitt 17, 5 barn per 
avdelning, vilket kan jämfö-
ras med 17,6 i Västra Göta-
lands län och 16,9 i hela 
riket. Göteborg ligger på 
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eller fler istäl-
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ter, medan det 

genomsnittliga antalet ligger 
kvar på exakt samma.
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är målet att inte ha fler än 12 
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Frukt&Grönsakshuset
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www.alefruktogront.se | 0303-22 98 50

Välkommen till 

ALES NYA 
SALUHALL!

 - Vi har byggt om hela butiken!

FRUKT • BÄR • GRÖNSAKER • ROTFRUKTER • FÄRSKA KRYDDOR • OLJOR
BÖNOR & LINSER I LÖSVIKT • RIS • PASTA • KÖTT • FISK • KAFFE • THE • LÄSK • JUICE • BLOMMOR

PLANTOR • NATURGODIS • NÖTTER • STENUGNSBAKAT BRÖD • GLASS • FETAOST & OLIVER I LÖSVIKT

Livskvalité till lägsta pris!

VID ALE TORG, NÖDINGE

Gilla Frukt & 
Grönsakshuset 
på Facebook.
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SOMMAREN ÄR SNART HÄR!
Kom till oss på Nille

och låt dig inspireras!

Ale Torg, Nödinge

Vi på Nille älskar att fira – nu firar vi att 
sommaren är på väg, med priser som 
är så låga att du kan handla ännu mer. 
Kom in till oss och upptäck allt vi har, gå 
vilse bland hyllorna och låt dig inspireras 
av allt det fina vi har inför sommaren. 
Välkommen till oss!

Glas, fargade 12cl 10:-

Blockljus 7x12cm 49,90

BLOCKLJUS
7x10cm, Mimosa, 43h

10:-

Fågelbur med krok, H: 41cm 119:-

NÖDINGE. Ale kommuns 
satsning på en dator 
per elev har givit eko.

I förra veckan be-
sökte Lärarförbundets 
förbundsordförande, 
Eva-Lis Sirén, Nöding-
eskolan.

– Det är ett mycket 
intressant projekt som 
ger bra påverkan på 
elevernas resultat, 
säger Eva-Lis till Ale-
kuriren.

Det var Lärarförbundet Ale 
som hade initierat förbunds-
ordförandens besök. Det 
visade sig finnas ett ömsesi-
digt intresse ty Eva-Lis Sirén 
svarade omedelbart ja när 
inbjudan ställdes.

– Jag har följt satsningen 
på nära håll och deltog bland 
annat på Almedalsveckan där 
arbetet på Nödingeskolan 
lyftes fram som ett mycket 
gott exempel. Därför var det 
extra roligt att få komma hit 
och ta del av undervisningen 
i klassrummet, förklarar Eva-
Lis.

Fredrik Blomqvist, vice 
ordförande och huvud-
skyddsombud för Lärarför-
bundets lokalavdelning i Ale, 
som hade initierat mötet med 
Eva-Lis Sirén, säger så här 
om en till en-satsningen:

– Det räcker inte att sätta 
en dator i händerna på elev-
erna och tro att det löser allt. 
Lärarna måste få rätt förut-
sättningar och möjligheter 
för att använda datorerna i 

undervisningen genom till 
exempel fortsatt IT-stöd, 
kompetensutveckling och 
inspiration i olika former. 
Satsningen måste hela tiden 
vidareutvecklas.

Lärarförbundet har cirka 
230 000 medlemmar i Sve-
rige. Eva-Lis Sirén är ute 
minst en gång i veckan för 
att träffa lärare och elever 
runtom i landet.

– Det är viktigt att skapa 
sig en bild hur lärare och 
elever upplever sin vardag. 

Hur upplever du att 
arbetssituationen är inom 
den svenska skolan?

– Skolan har blivit något av 
ett politiskt slagfält där man 
ska visa musklerna på olika 
sätt. Vi behöver blocköver-

skridande tag, en samsyn över 
hur skolan ska utvecklas. Vi 
är inte förtjänta av ständiga 
reformeringar utan en lång-
siktig och hållbar utveckling. 
En annan utmaning är också 
att få fler att vilja bli lärare, 
säger Eva-Lis Sirén.

Fredrik Blomqvist ger sin 
syn på saken.

– På kort tid har det varit 
många reformer och tagits 
många beslut inom förskola 
och skola. Det har gått för 
fort, varit underfinansie-
rat och i flera fall varit för 
ogenomtänkt. Frustratio-
nen är stor bland lärarna då 
administrationen och doku-
mentationen markant har 
ökat. Tiden att genomföra 
grunduppdraget har mins-

kat. Det behöver rensas bland 
lärarnas arbetsuppgifter, så 
att de får mer tid till att bygga 
relationer, genomföra och 
planera sin undervisning. Då 
skapas förutsättningar att öka 
måluppfyllelsen och resulta-
ten.

Efter Eva-Lis Siréns besök 
hos klass 2 på Nödingeskolan 
fortsatte diskussionen om en 
till en-satsningen med berörd 
personal. Senare hölls även 
ett medlemsmöte där fokus 
låg på lärarnas arbetsbelast-
ning och hur de nya refor-
merna påverkat pedagogernas 
vardag.

Lärarförbundets ordförande besökte Ale

PÅ NÖDINGESKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lärarförbundets förbundsordförande Eva-Lis Sirén besökte Nödingeskolan i förra veckan för 
att få en fördjupad inblick i en till en-satsningen. Här är det Lavinia Karlsson som visar hur 
datorn tillämpas i undervisningen.

NÖDINGE. Invigningen 
av de meröppna bib-
lioteken i Surte och 
Skepplanda har dragit 
ut på tiden.

Nu är dock tiden inne.
Lördagen den 1 juni 

sker invigningen i Surte 
och lördag 15 juni är 
det Skepplandas tur.

Det som har försenat pro-
jektet har varit avsaknaden 
av hantverkare. Nu är snick-
arna emellertid igång för 
fullt. Under den här veckan 
kommer arbete att ske på 
Surte bibliotek vilket gör att 
verksamheten stänger 21-23 
maj.

– Viss renovering blir det, 
en del nya inventarier ska in 
och ny teknik ska kopplas till 
bibliotekssystemet. Det ska 
installeras ett nytt lås- och 
larmsystem, förklarar biblio-
tekschef Eva Bünger.

Skepplanda bibliotek 
kommer att hålla stängt för 
allmänheten 27/5-6/6.

– Skepplanda bibliotek 
har större ytor som ska fixas 
till därav att vi tvingas hålla 
stängt i närmare två veckor, 
säger Eva Bünger.

För att kunna använda ett 
meröppet bibliotek måste 
man ha ett särskilt lånekort. 
Med hjälp av kortet och en 
pinkod kan man använda 
biblioteken även tider då 
personal inte finns på plats. 
Åldersgränsen för ett kort är 
18 år.

– Korten kommer att 
fungera som vanliga låne-
kort på alla biblioteken, plus 
att de också kan öppna både 
Surte och Skepplanda biblio-
tek, avslutar Eva Bünger.

JONAS ANDERSSON

Eva Bünger, bibliotekschef 
i Ale.

– Först Surte och sedan Skepplanda

Meröppna
bibliotek invigs

Arrangeras av:

LÖRDAG 25 MAJ 
KL 11.45
START: ALE TORG

VINN EN BAGUETT 
UTANFÖR ICA

BOLLKASTNING

KORVGRILLNING OCH 
CHOKLADHJUL

ALE LIONS STÅR FÖR
FOLKTANDVÅRDEN 

GOODIEBAGS

 
INFORMERAR OM 
TANDHÄLSA

VINSTDRAGNING  
PÅ NUMMERLAPPARNA

TILL DE FÖRSTA 100
LÖPARNA

PASSA PÅ ATT PRATA MED 
LÄRLINGSGYMNASIET

”SMARTASTE VÄGEN TILL JOBB”

ANMÄLAN!
Föranmälan vuxen 100 kr

Glöm inte ange namn och adress på 
deltagarna ni anmäler.PAPRICALOPPET

3–12 år, start kl11

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

Loppet är 5,4 km
Gemensam uppvärmning kl 11.30. 

E LIONS

A
Föranmäl

Glöm inte ange nam
agarna ni a

as av:

MMERLAPPARN

Gemensam uppvärmning kl 10:45

Goodiebags och medalj till alla barn!

varloppet.se

– För alla människor i alla åldrar, gammal som ung

2013

Första pris dam och herrÅrskort på Sportlife
Värde: 4800kr

Du har väl 
inte glömt att 

anmäla 
dig?



alekuriren  |   nummer 20  |   vecka 21  |   201312

Er
bj

ud
an

de
n 

gä
lle

r s
å 

lå
ng

t l
ag

re
t r

äc
ke

r f
rå

n 
22

.m
aj

. V
i t

ar
 fö

rb
eh

ål
l o

m
 tr

yc
kf

el
.

Brödlåda  239:- | Skålset 3 pack 129:- | Burkset 3 pack 69:- 

SOMMAREN ÄR SNART HÄR!
Kom till oss på Nille

och låt dig inspireras!

Ale Torg, Nödinge

Vi på Nille älskar att fira – nu firar vi att 
sommaren är på väg, med priser som 
är så låga att du kan handla ännu mer. 
Kom in till oss och upptäck allt vi har, gå 
vilse bland hyllorna och låt dig inspireras 
av allt det fina vi har inför sommaren. 
Välkommen till oss!

Glas, fargade 12cl 10:-

Blockljus 7x12cm 49,90

BLOCKLJUS
7x10cm, Mimosa, 43h

10:-

Fågelbur med krok, H: 41cm 119:-

NÖDINGE. Ale kommuns 
satsning på en dator 
per elev har givit eko.

I förra veckan be-
sökte Lärarförbundets 
förbundsordförande, 
Eva-Lis Sirén, Nöding-
eskolan.

– Det är ett mycket 
intressant projekt som 
ger bra påverkan på 
elevernas resultat, 
säger Eva-Lis till Ale-
kuriren.

Det var Lärarförbundet Ale 
som hade initierat förbunds-
ordförandens besök. Det 
visade sig finnas ett ömsesi-
digt intresse ty Eva-Lis Sirén 
svarade omedelbart ja när 
inbjudan ställdes.

– Jag har följt satsningen 
på nära håll och deltog bland 
annat på Almedalsveckan där 
arbetet på Nödingeskolan 
lyftes fram som ett mycket 
gott exempel. Därför var det 
extra roligt att få komma hit 
och ta del av undervisningen 
i klassrummet, förklarar Eva-
Lis.

Fredrik Blomqvist, vice 
ordförande och huvud-
skyddsombud för Lärarför-
bundets lokalavdelning i Ale, 
som hade initierat mötet med 
Eva-Lis Sirén, säger så här 
om en till en-satsningen:

– Det räcker inte att sätta 
en dator i händerna på elev-
erna och tro att det löser allt. 
Lärarna måste få rätt förut-
sättningar och möjligheter 
för att använda datorerna i 

undervisningen genom till 
exempel fortsatt IT-stöd, 
kompetensutveckling och 
inspiration i olika former. 
Satsningen måste hela tiden 
vidareutvecklas.

Lärarförbundet har cirka 
230 000 medlemmar i Sve-
rige. Eva-Lis Sirén är ute 
minst en gång i veckan för 
att träffa lärare och elever 
runtom i landet.

– Det är viktigt att skapa 
sig en bild hur lärare och 
elever upplever sin vardag. 

Hur upplever du att 
arbetssituationen är inom 
den svenska skolan?

– Skolan har blivit något av 
ett politiskt slagfält där man 
ska visa musklerna på olika 
sätt. Vi behöver blocköver-

skridande tag, en samsyn över 
hur skolan ska utvecklas. Vi 
är inte förtjänta av ständiga 
reformeringar utan en lång-
siktig och hållbar utveckling. 
En annan utmaning är också 
att få fler att vilja bli lärare, 
säger Eva-Lis Sirén.

Fredrik Blomqvist ger sin 
syn på saken.

– På kort tid har det varit 
många reformer och tagits 
många beslut inom förskola 
och skola. Det har gått för 
fort, varit underfinansie-
rat och i flera fall varit för 
ogenomtänkt. Frustratio-
nen är stor bland lärarna då 
administrationen och doku-
mentationen markant har 
ökat. Tiden att genomföra 
grunduppdraget har mins-

kat. Det behöver rensas bland 
lärarnas arbetsuppgifter, så 
att de får mer tid till att bygga 
relationer, genomföra och 
planera sin undervisning. Då 
skapas förutsättningar att öka 
måluppfyllelsen och resulta-
ten.

Efter Eva-Lis Siréns besök 
hos klass 2 på Nödingeskolan 
fortsatte diskussionen om en 
till en-satsningen med berörd 
personal. Senare hölls även 
ett medlemsmöte där fokus 
låg på lärarnas arbetsbelast-
ning och hur de nya refor-
merna påverkat pedagogernas 
vardag.

Lärarförbundets ordförande besökte Ale

PÅ NÖDINGESKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lärarförbundets förbundsordförande Eva-Lis Sirén besökte Nödingeskolan i förra veckan för 
att få en fördjupad inblick i en till en-satsningen. Här är det Lavinia Karlsson som visar hur 
datorn tillämpas i undervisningen.

NÖDINGE. Invigningen 
av de meröppna bib-
lioteken i Surte och 
Skepplanda har dragit 
ut på tiden.

Nu är dock tiden inne.
Lördagen den 1 juni 

sker invigningen i Surte 
och lördag 15 juni är 
det Skepplandas tur.

Det som har försenat pro-
jektet har varit avsaknaden 
av hantverkare. Nu är snick-
arna emellertid igång för 
fullt. Under den här veckan 
kommer arbete att ske på 
Surte bibliotek vilket gör att 
verksamheten stänger 21-23 
maj.

– Viss renovering blir det, 
en del nya inventarier ska in 
och ny teknik ska kopplas till 
bibliotekssystemet. Det ska 
installeras ett nytt lås- och 
larmsystem, förklarar biblio-
tekschef Eva Bünger.

Skepplanda bibliotek 
kommer att hålla stängt för 
allmänheten 27/5-6/6.

– Skepplanda bibliotek 
har större ytor som ska fixas 
till därav att vi tvingas hålla 
stängt i närmare två veckor, 
säger Eva Bünger.

För att kunna använda ett 
meröppet bibliotek måste 
man ha ett särskilt lånekort. 
Med hjälp av kortet och en 
pinkod kan man använda 
biblioteken även tider då 
personal inte finns på plats. 
Åldersgränsen för ett kort är 
18 år.

– Korten kommer att 
fungera som vanliga låne-
kort på alla biblioteken, plus 
att de också kan öppna både 
Surte och Skepplanda biblio-
tek, avslutar Eva Bünger.

JONAS ANDERSSON

Eva Bünger, bibliotekschef 
i Ale.

– Först Surte och sedan Skepplanda

Meröppna
bibliotek invigs

Arrangeras av:

LÖRDAG 25 MAJ 
KL 11.45
START: ALE TORG

VINN EN BAGUETT 
UTANFÖR ICA

BOLLKASTNING

KORVGRILLNING OCH 
CHOKLADHJUL

ALE LIONS STÅR FÖR
FOLKTANDVÅRDEN 

GOODIEBAGS

 
INFORMERAR OM 
TANDHÄLSA

VINSTDRAGNING  
PÅ NUMMERLAPPARNA

TILL DE FÖRSTA 100
LÖPARNA

PASSA PÅ ATT PRATA MED 
LÄRLINGSGYMNASIET

”SMARTASTE VÄGEN TILL JOBB”

ANMÄLAN!
Föranmälan vuxen 100 kr

Glöm inte ange namn och adress på 
deltagarna ni anmäler.PAPRICALOPPET

3–12 år, start kl11

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

Loppet är 5,4 km
Gemensam uppvärmning kl 11.30. 

E LIONS

A
Föranmäl

Glöm inte ange nam
agarna ni a

as av:

MMERLAPPARN

Gemensam uppvärmning kl 10:45

Goodiebags och medalj till alla barn!

varloppet.se

– För alla människor i alla åldrar, gammal som ung

2013

Första pris dam och herrÅrskort på Sportlife
Värde: 4800kr

Du har väl 
inte glömt att 

anmäla 
dig?
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ÄLVÄNGEN. I samband 
med ombyggnaden 
av Göteborgsvägen 
förra året infördes 
väjningsplikt i norr-
gående riktning i höjd 
med Hardesjö bil – en 
förändring som inte 
alla noterat.

– Flera gånger har jag sett 
bilar som varit nära att 
krocka i korsningen för att 
man inte uppmärksammar 
väjningsplikten, säger en 
läsare som hörde av sig till 
Alekuriren. 

I det här fallet kunde 

skyltningen knappast vara 
tydligare, men det sägs att 
vanans makt är stor.

– Jag vill varna andra 
så att det inte händer en 
olycka, menar uppgiftsläm-
naren.

Beata Åhall, trafikin-
genjör Ale kommun, berät-
tar att Trafikverket eventu-
ellt ska förtydliga väljnings-
plikten med en målad linje, 
men inget är bestämt ännu. 

JOHANNA ROOS

Glöm inte
väjningsplikten!

NOL. Hastigheten på 
många fordon längs 
Folketshusvägen i Nol 
är skrämmande hög, 
menar Pär Aronsson, 
boende vid vägen. 

Att hastigheten är 
begränsad till 40 km/h 
informeras bilister om 
enbart från ett håll.

I samband med utbyggnaden 
av E45 sänktes hastigheten 
på Folketshusvägen från 50 
till 40, men kommer man 
norrifrån på E45 och tar av 
mot Nol visar skylten på bron 
60. Ingen ny information ges 
innan man kommer in på 

Folketshusvägen. Kommer 
man däremot söderifrån är 
det skyltat 40 precis innan 
rondellen.

Pär Aronsson bor i områ-
det och är ofta ute och pro-
menerar med sin hund längs 
vägen. Han vittnar om has-
tigheter som inte är förenliga 
med reglerna.

– Det är skrämmande hur 
fort vissa kör, inte bara pri-
vatpersoner utan även yrkes-
förare i stora bilar. I området 
vistas mycket barn och det är 
bara en tidsfråga innan det 
händer en olycka, menar han. 

Han uppmanar till att 
hålla nere hastigheten och 

efterlyser korrekt skyltning 
norrifrån för att undvika 
missförstånd. 

Enligt Beata Åhall, tra-
fikingenjör Ale kommun, 
kommer en 40-skylt att sättas 
upp även från norrgående 
riktning innan semestern. 

– Därefter kommer vi att 
göra mätningar och utifrån 
resultatet får vi diskutera om 
det behövs ytterligare åtgär-
der för att få ner hastigheten.

Höga hastigheter oroar. Hastighetsbegränsningen på Folketshusvägen i Nol är 40, något som 
inte alltid efterlevs, menar Pär Aronsson, boende i området. Dessutom saknas korrekt skylt-
ning när man svänger av E45 norrifrån.

I samband med ombyggnaden av Göteborgsvägen infördes 
väjningsplikt i höjd med Hardesjö bil.

Höga hastigheter och otydlig skyltning i Nol

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Flytta med Länsförsäkringar Länsdeklarerad betyder att
bostaden är besiktigad
innan försäljning.

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

ADRESS DRÄNGEDALEN 575 BOAREA CA 147 M² / 5 ROK
ENERGIPRESTANDA 85 KWH/M² ÅR TOMTAREA 4978 M²
ACCEPTERAT PRIS 2 695 000 KR VISAS SÖ 26/5 15.30-
16.15 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE LASSE
KNAVING TELEFON 0303-33 16 41

FRILIGGANDE VILLA - SKEPPLANDA
Vi kan nu erbjuda er ett mycket gediget och välbyggt hus
med fint, lantligt läge. Här bor du verkligen med naturen inpå
knuten och med en fin badsjö på bekvämt gångavstånd.
Huset håller genomgående en mycket hög standard med
spämnnande planlösning. Huset är i nyskick. Skall ses!!!
.

ADRESS GRÖNNÄS 265 BOAREA CA 141 M² / 6 ROK
ENERGIPRESTANDA 99 KWH/M² ÅR TOMTAREA 1823 M²
ACCEPTERAT PRIS 2 195 000 KR VISAS SÖ 26/5 13.30-
14.30 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE LASSE
KNAVING TELEFON 0303-33 16 41

FRILIGGANDE VILLA - SKEPPLANDA
Med fantastiskt läge strax väster om Skepplanda finner ni
detta välskötta enplanshus. Underbar trädgård med fruktträd
och trädgårdsland, ramas in av en rad vackra björkar. Härligt,
inglasat uterum som förlänger sommaren långt in på hösten.
Fristående garage och friggebod. Välkomna !

ADRESS KÄLLTORPSVÄGEN 18 BOAREA CA 141 M²
6 ROK ENERGIPRESTANDA 57 KWH/M² ÅR TOMTAREA
1591 M² PRIS 3 195 000 KR VISAS SÖ 26/5 11.30-12.30
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-33 16 41

FRILIGGANDE VILLA - BOHUS
Väldigt fint 1½-planshus med mycket bra, lantligt och
insynsskyddat läge. Helkaklat badrum, stort dubbelgarage.

– Siffrorna följer ganska tyd- ligt schemat för förra året. 

Ungdomsarbets lösheten 
brukar gå ner vid den här 
tiden på året, det är en allmän 
trend. Ungdomar som gick ut 
högskolan vid årsskiftet och 
som sökt jobb under våren 
har börjat få arbete nu och 
man ser en nergång i arbets-
lösheten. När vårterminen 
slutar kommer man förmod-
ligen att se en uppgång igen, 
säger Andreas Witt, verk-
samhetschef på Arbetsmark-
nadsenheten i Ale.

Ungdomsarbetslösheten 
har gått ner en procentenhet 
i både Ale och Lilla Edet. Sett 
till alla arbetslösa mellan 16 
och 64 år är antalet relativt 
oförändrat. 

JOHANNA ROOS

Fler ungdomar i arbete – arbetslösheten sjunker

ARBETSLÖSHET
Arbetslösa ungdomar (18-24 år) i 
april 2013 i % (mars månad inom 
parantes)
Kungälv: 7 (7,8) 
Lerum: 9,2 (10,3)
Ale: 14,7 (15,7)
Lilla Edet: 17,5 (18,5)
Alingsås: 16,5 (16,9)
Göteborg: 14,2 (15,1)
Hela riket: 16,5 (17,4)

Alla arbetslösa (16-64 år) i april 
2013 i % (mars månad inom 
parantes)
Kungälv: 3,7 (3,9) 
Lerum: 3,5 (3,5)
Ale: 6,0 (6,0)
Lilla Edet: 8,1 (8,1)
Alingsås: 7,3 (7,8)
Göteborg: 9,2 (9,4)
Hela riket: 8,5 (8,5)

ALE. Ungdomsarbetslösheten sjunker just nu i 
hela landet.

Det gäller även för Ale och Lilla Edet som båda 
sjönk en hel procentenhet från mars till april 
månad.
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I fredags var Nolskolans elever i årskurs 4 och 5 ute på en knappt två mil lång cykeltur. Väd-
ret var det bästa tänkbara, solsken och ingen vind att tala om. Cyklingen utgjorde det tredje 
delmomentet i Nolklassikern. Nu återstår endast Nolvarvet innan klassikern är fullbordad.

Text och bild: Jonas Andersson
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NÖDINGE. Den 27 april 
anordnades det ett bruksprov 
vid Ale BK. Bruksprov är en 
av Svenska Brukshundklub-
bens tävlingsgrenar. Grenen 
innehåller dels obligatoriska 
lydnadsmoment och dels ett 
specialmoment, som man 
själv väljer, i det här fallet var 
det spår lägre klass med åtta 
deltagare. Genomförandet 
sker både på en appellplan 
och i skog och mark. 

Att anordna spårtävlingar 
är en utmaning för bruks-
hundklubbarna då det krävs 
många funktionärer och bra 
spårmark. Först och främst 
behövs det en spårläggare 
för varje tävlande. Sedan två 
domare och två tävlingsle-
dare. Sedan behövs det två 
skrivare till lydnadsdelen, 
och så en tävlingssekreterare. 
De två tävlingsledarna Anki 
Mossberg och Kjell Asp-
lund hade i förväg preparerat 
de åtta spåren fördelade vid 
Lindåsen, där Ale BK håller 
till, och vid Dammekärr. Det 
är inte så många spårprov 
som anordnas varje år på 
grund av detta, och ofta är 
det fler som vill tävla än vad 
som finns platser, och delta-
gandet får då avgöras med 
lottning.   

Tävlingsdagen inleddes 
med spårprovet i skogen 
tidigt på morgonen, där hun-
darna med sina förare efter 
i lina skulle följa ett var sitt 
kilometerlångt spår av en 
person som gått där ca en 
timma innan. I spåret är trä-
pinnar utlagda som hunden 
ska markera eller ta upp och 
lämna till föraren. Sedan 
var det dags för lydnadsmo-
menten för de sju ekipagen 
som klarade av spårprovet. 
Momenten är linförighet, 
framförgående, inkallande, 
platsläggande, apportering, 
krypande, hopp sitt (hoppa 
över ett hinder, sitta ner på 
andra sidan och sedan på 
kommando hoppa tillbaka 
och sätta sig vid förarens 
sida), platsliggande med 
skott samt budföring med 
skott. Momenten sker både 
med och utan koppel.

På första plats kom Jes-
sica Sandström, Nödinge, 
som tävlar för Kungälvs 
Brukshundklubb, med sin 
Rottweiler Türingen s Vilda, 
505,25 poäng. På andra plats 
kom Monica Höglund, 
Vänersborgs BHK, med sin 
Flatcoated retriever Story-
teller s New Black Diamond 
(Alliz), 465.75 poäng, och på 

tredje plats kom Eva-Lena 
Pedersén, Alingsås BHK, 
med sin Australian shepherd 
Arelidsaussie Imala Hawk 
(Saga), 454.5 poäng. Alla tre 
ekipagen blev uppflyttade till 
högre klass. Hela resultatlis-
tan finns på Ale BKs hemsida 
www.alebk.se

Anna Frisk

Bruksprov vid Ale Brukshundklubb

Segrare! Jessica Sandström, Nödinge, som tävlar för Kung-
älvs Brukshundk lubb, med sin Rottweiler Türingens Vilda i 
lydnadsmomentet krypande.                        Foto: Karin Ström
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ÄLVÄNGEN. I samband 
med ombyggnaden 
av Göteborgsvägen 
förra året infördes 
väjningsplikt i norr-
gående riktning i höjd 
med Hardesjö bil – en 
förändring som inte 
alla noterat.

– Flera gånger har jag sett 
bilar som varit nära att 
krocka i korsningen för att 
man inte uppmärksammar 
väjningsplikten, säger en 
läsare som hörde av sig till 
Alekuriren. 

I det här fallet kunde 

skyltningen knappast vara 
tydligare, men det sägs att 
vanans makt är stor.

– Jag vill varna andra 
så att det inte händer en 
olycka, menar uppgiftsläm-
naren.

Beata Åhall, trafikin-
genjör Ale kommun, berät-
tar att Trafikverket eventu-
ellt ska förtydliga väljnings-
plikten med en målad linje, 
men inget är bestämt ännu. 

JOHANNA ROOS

Glöm inte
väjningsplikten!

NOL. Hastigheten på 
många fordon längs 
Folketshusvägen i Nol 
är skrämmande hög, 
menar Pär Aronsson, 
boende vid vägen. 

Att hastigheten är 
begränsad till 40 km/h 
informeras bilister om 
enbart från ett håll.

I samband med utbyggnaden 
av E45 sänktes hastigheten 
på Folketshusvägen från 50 
till 40, men kommer man 
norrifrån på E45 och tar av 
mot Nol visar skylten på bron 
60. Ingen ny information ges 
innan man kommer in på 

Folketshusvägen. Kommer 
man däremot söderifrån är 
det skyltat 40 precis innan 
rondellen.

Pär Aronsson bor i områ-
det och är ofta ute och pro-
menerar med sin hund längs 
vägen. Han vittnar om has-
tigheter som inte är förenliga 
med reglerna.

– Det är skrämmande hur 
fort vissa kör, inte bara pri-
vatpersoner utan även yrkes-
förare i stora bilar. I området 
vistas mycket barn och det är 
bara en tidsfråga innan det 
händer en olycka, menar han. 

Han uppmanar till att 
hålla nere hastigheten och 

efterlyser korrekt skyltning 
norrifrån för att undvika 
missförstånd. 

Enligt Beata Åhall, tra-
fikingenjör Ale kommun, 
kommer en 40-skylt att sättas 
upp även från norrgående 
riktning innan semestern. 

– Därefter kommer vi att 
göra mätningar och utifrån 
resultatet får vi diskutera om 
det behövs ytterligare åtgär-
der för att få ner hastigheten.

Höga hastigheter oroar. Hastighetsbegränsningen på Folketshusvägen i Nol är 40, något som 
inte alltid efterlevs, menar Pär Aronsson, boende i området. Dessutom saknas korrekt skylt-
ning när man svänger av E45 norrifrån.

I samband med ombyggnaden av Göteborgsvägen infördes 
väjningsplikt i höjd med Hardesjö bil.

Höga hastigheter och otydlig skyltning i Nol

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Flytta med Länsförsäkringar Länsdeklarerad betyder att
bostaden är besiktigad
innan försäljning.

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

ADRESS DRÄNGEDALEN 575 BOAREA CA 147 M² / 5 ROK
ENERGIPRESTANDA 85 KWH/M² ÅR TOMTAREA 4978 M²
ACCEPTERAT PRIS 2 695 000 KR VISAS SÖ 26/5 15.30-
16.15 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE LASSE
KNAVING TELEFON 0303-33 16 41

FRILIGGANDE VILLA - SKEPPLANDA
Vi kan nu erbjuda er ett mycket gediget och välbyggt hus
med fint, lantligt läge. Här bor du verkligen med naturen inpå
knuten och med en fin badsjö på bekvämt gångavstånd.
Huset håller genomgående en mycket hög standard med
spämnnande planlösning. Huset är i nyskick. Skall ses!!!
.

ADRESS GRÖNNÄS 265 BOAREA CA 141 M² / 6 ROK
ENERGIPRESTANDA 99 KWH/M² ÅR TOMTAREA 1823 M²
ACCEPTERAT PRIS 2 195 000 KR VISAS SÖ 26/5 13.30-
14.30 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE LASSE
KNAVING TELEFON 0303-33 16 41

FRILIGGANDE VILLA - SKEPPLANDA
Med fantastiskt läge strax väster om Skepplanda finner ni
detta välskötta enplanshus. Underbar trädgård med fruktträd
och trädgårdsland, ramas in av en rad vackra björkar. Härligt,
inglasat uterum som förlänger sommaren långt in på hösten.
Fristående garage och friggebod. Välkomna !

ADRESS KÄLLTORPSVÄGEN 18 BOAREA CA 141 M²
6 ROK ENERGIPRESTANDA 57 KWH/M² ÅR TOMTAREA
1591 M² PRIS 3 195 000 KR VISAS SÖ 26/5 11.30-12.30
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-33 16 41

FRILIGGANDE VILLA - BOHUS
Väldigt fint 1½-planshus med mycket bra, lantligt och
insynsskyddat läge. Helkaklat badrum, stort dubbelgarage.

– Siffrorna följer ganska tyd- ligt schemat för förra året. 

Ungdomsarbets lösheten 
brukar gå ner vid den här 
tiden på året, det är en allmän 
trend. Ungdomar som gick ut 
högskolan vid årsskiftet och 
som sökt jobb under våren 
har börjat få arbete nu och 
man ser en nergång i arbets-
lösheten. När vårterminen 
slutar kommer man förmod-
ligen att se en uppgång igen, 
säger Andreas Witt, verk-
samhetschef på Arbetsmark-
nadsenheten i Ale.

Ungdomsarbetslösheten 
har gått ner en procentenhet 
i både Ale och Lilla Edet. Sett 
till alla arbetslösa mellan 16 
och 64 år är antalet relativt 
oförändrat. 

JOHANNA ROOS

Fler ungdomar i arbete – arbetslösheten sjunker

ARBETSLÖSHET
Arbetslösa ungdomar (18-24 år) i 
april 2013 i % (mars månad inom 
parantes)
Kungälv: 7 (7,8) 
Lerum: 9,2 (10,3)
Ale: 14,7 (15,7)
Lilla Edet: 17,5 (18,5)
Alingsås: 16,5 (16,9)
Göteborg: 14,2 (15,1)
Hela riket: 16,5 (17,4)

Alla arbetslösa (16-64 år) i april 
2013 i % (mars månad inom 
parantes)
Kungälv: 3,7 (3,9) 
Lerum: 3,5 (3,5)
Ale: 6,0 (6,0)
Lilla Edet: 8,1 (8,1)
Alingsås: 7,3 (7,8)
Göteborg: 9,2 (9,4)
Hela riket: 8,5 (8,5)

ALE. Ungdomsarbetslösheten sjunker just nu i 
hela landet.

Det gäller även för Ale och Lilla Edet som båda 
sjönk en hel procentenhet från mars till april 
månad.
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I fredags var Nolskolans elever i årskurs 4 och 5 ute på en knappt två mil lång cykeltur. Väd-
ret var det bästa tänkbara, solsken och ingen vind att tala om. Cyklingen utgjorde det tredje 
delmomentet i Nolklassikern. Nu återstår endast Nolvarvet innan klassikern är fullbordad.

Text och bild: Jonas Andersson
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NÖDINGE. Den 27 april 
anordnades det ett bruksprov 
vid Ale BK. Bruksprov är en 
av Svenska Brukshundklub-
bens tävlingsgrenar. Grenen 
innehåller dels obligatoriska 
lydnadsmoment och dels ett 
specialmoment, som man 
själv väljer, i det här fallet var 
det spår lägre klass med åtta 
deltagare. Genomförandet 
sker både på en appellplan 
och i skog och mark. 

Att anordna spårtävlingar 
är en utmaning för bruks-
hundklubbarna då det krävs 
många funktionärer och bra 
spårmark. Först och främst 
behövs det en spårläggare 
för varje tävlande. Sedan två 
domare och två tävlingsle-
dare. Sedan behövs det två 
skrivare till lydnadsdelen, 
och så en tävlingssekreterare. 
De två tävlingsledarna Anki 
Mossberg och Kjell Asp-
lund hade i förväg preparerat 
de åtta spåren fördelade vid 
Lindåsen, där Ale BK håller 
till, och vid Dammekärr. Det 
är inte så många spårprov 
som anordnas varje år på 
grund av detta, och ofta är 
det fler som vill tävla än vad 
som finns platser, och delta-
gandet får då avgöras med 
lottning.   

Tävlingsdagen inleddes 
med spårprovet i skogen 
tidigt på morgonen, där hun-
darna med sina förare efter 
i lina skulle följa ett var sitt 
kilometerlångt spår av en 
person som gått där ca en 
timma innan. I spåret är trä-
pinnar utlagda som hunden 
ska markera eller ta upp och 
lämna till föraren. Sedan 
var det dags för lydnadsmo-
menten för de sju ekipagen 
som klarade av spårprovet. 
Momenten är linförighet, 
framförgående, inkallande, 
platsläggande, apportering, 
krypande, hopp sitt (hoppa 
över ett hinder, sitta ner på 
andra sidan och sedan på 
kommando hoppa tillbaka 
och sätta sig vid förarens 
sida), platsliggande med 
skott samt budföring med 
skott. Momenten sker både 
med och utan koppel.

På första plats kom Jes-
sica Sandström, Nödinge, 
som tävlar för Kungälvs 
Brukshundklubb, med sin 
Rottweiler Türingen s Vilda, 
505,25 poäng. På andra plats 
kom Monica Höglund, 
Vänersborgs BHK, med sin 
Flatcoated retriever Story-
teller s New Black Diamond 
(Alliz), 465.75 poäng, och på 

tredje plats kom Eva-Lena 
Pedersén, Alingsås BHK, 
med sin Australian shepherd 
Arelidsaussie Imala Hawk 
(Saga), 454.5 poäng. Alla tre 
ekipagen blev uppflyttade till 
högre klass. Hela resultatlis-
tan finns på Ale BKs hemsida 
www.alebk.se

Anna Frisk

Bruksprov vid Ale Brukshundklubb

Segrare! Jessica Sandström, Nödinge, som tävlar för Kung-
älvs Brukshundk lubb, med sin Rottweiler Türingens Vilda i 
lydnadsmomentet krypande.                        Foto: Karin Ström
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Tisdag 14 maj

Sexuellt ofredande
En kvinna anmäler ett sexuellt 
ofredande då en man, upp-
skattningsvis i 18-20-årsåldern, 
tar fram och visar sitt köns-
organ mitt på öppen gata i 
Älvängen.

Försök till stöld i en villa i 
Färdsle. Villaägarna, som befin-
ner sig på övervåningen, ser 
hur två okända gärningsmän 
bryter i ytterdörren. Genom 
att knacka på fönstret skräm-
mer de inkräktarna på flykten. 
En polispatrull anländer och 
spanar i området, men utan 
framgång.

Bensinstöld rapporteras från 
OKQ8 i Nödinge.

Torsdag 16 maj

Inbrottsförsök
Försök till inbrott på Surte 
Däckverkstad.

Lördag 18 maj

Inbrott
Inbrott i en sommarstuga i 
Nödinge. Det är okänt vad som 
tillgripits.

Antalet anmälda brott under 
perioden 13/5 – 20/5: 43. Av 
dessa är tre bilstölder och tre 
bilinbrott.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

Fredagen den 17 maj cyklade 
miljögruppen på Garnvinde-
skolan på studiebesök till Ales 
äppelgård. Musteriet drivs av 
Maud Hjorth och Torbjörn 
Jonsson och är helt ekologiskt. 
Vi fick titta på äppelodlingen, 
hur man sköter träden och vad 
som kan hända med dem. Mus-
teriet var ett spännande ställe 

där vi fick en tydlig och bra 
genomgång av hur det går till 
när man gör musten.

Efteråt bjöds vi på god 
äppelkaka, vaniljsås och går-
dens äppelmust, vi fick även 
med oss en flaska var av den 
goda musten.

Tack för ett väldigt trevligt 
studiebesök!                     ❐❐❐

Studiebesök hos musteriet

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

ACCEPTERAT PRIS 2 950 000 kr/bud. TOMT 20 480
kvm. EP 127 kWh/m²/år. VISAS Sö 26/5 13.00-14.00.
Älmhult 435. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE NOL 4 rok, 87 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 100 000 kr/bud. TOMT 236 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. Blåsippsvägen 31. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ÄLVÄNGEN 5 rok, 140 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 975 000 kr/bud. TOMT 2 658
kvm. VISAS On 22/5. Ring för tidsbokning. Lunnavägen
20b. ALE Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ALAFORS 5 rok, 158 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 765 000 kr/bud. TOMT 4 833 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. Hältorp 340. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE ALAFORS 2 rok, 36 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 975 000 kr/bud. TOMT 3 731
kvm. EP 71 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning. Ryd
Gläntan 412. ALE Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE NÖDINGE 5 rok, 178,3 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 095 000 kr/bud. TOMT 2 358
kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Stommen 245. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE HÅLANDA 4 rok, 74 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 685 000 kr/bud. TOMT 2 078
kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Uspastorp. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE NOL 5 rok, 120 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 750 000 kr/bud. TOMT 840 kvm .
EP 72 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Tätörtsvägen 3. ALE Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE NÖDINGE 6 rok, 183 kvm

S
M
S
:A

1
7
7
9
4

T
IL
L
7
1
1
2
2

VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 1 850 000 kr/bud. TOMT 263 kvm.
EP 106 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Blåsippsvägen 8. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE ÄLVÄNGEN 5 rok, 113 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 685 000 kr/bud. AVGIFT 2 941 kr/
månad. . VISAS Må 27/5 18.30-19.30. Grangärdesvägen 9
a. ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 2 rok, 60 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 800 000 kr/bud. TOMT 2 013
kvm. EP 65 kWh/m²/år. VISAS To 23/5. Bönabo Tallhöjden
235. ALE Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE NÖDINGE 5 rok, 100 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 895 000 kr/bud. AVGIFT 3 854 kr/
månad.. VISAS Må 27/5 17.00-18.00. Göteborgsvägen 97
c. ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 3 rok, 77,7 kvm
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VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Tisdag 14 maj

Sexuellt ofredande
En kvinna anmäler ett sexuellt 
ofredande då en man, upp-
skattningsvis i 18-20-årsåldern, 
tar fram och visar sitt köns-
organ mitt på öppen gata i 
Älvängen.

Försök till stöld i en villa i 
Färdsle. Villaägarna, som befin-
ner sig på övervåningen, ser 
hur två okända gärningsmän 
bryter i ytterdörren. Genom 
att knacka på fönstret skräm-
mer de inkräktarna på flykten. 
En polispatrull anländer och 
spanar i området, men utan 
framgång.

Bensinstöld rapporteras från 
OKQ8 i Nödinge.

Torsdag 16 maj

Inbrottsförsök
Försök till inbrott på Surte 
Däckverkstad.

Lördag 18 maj

Inbrott
Inbrott i en sommarstuga i 
Nödinge. Det är okänt vad som 
tillgripits.

Antalet anmälda brott under 
perioden 13/5 – 20/5: 43. Av 
dessa är tre bilstölder och tre 
bilinbrott.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

Fredagen den 17 maj cyklade 
miljögruppen på Garnvinde-
skolan på studiebesök till Ales 
äppelgård. Musteriet drivs av 
Maud Hjorth och Torbjörn 
Jonsson och är helt ekologiskt. 
Vi fick titta på äppelodlingen, 
hur man sköter träden och vad 
som kan hända med dem. Mus-
teriet var ett spännande ställe 

där vi fick en tydlig och bra 
genomgång av hur det går till 
när man gör musten.

Efteråt bjöds vi på god 
äppelkaka, vaniljsås och går-
dens äppelmust, vi fick även 
med oss en flaska var av den 
goda musten.

Tack för ett väldigt trevligt 
studiebesök!                     ❐❐❐

Studiebesök hos musteriet

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

ACCEPTERAT PRIS 2 950 000 kr/bud. TOMT 20 480
kvm. EP 127 kWh/m²/år. VISAS Sö 26/5 13.00-14.00.
Älmhult 435. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE NOL 4 rok, 87 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 100 000 kr/bud. TOMT 236 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. Blåsippsvägen 31. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ÄLVÄNGEN 5 rok, 140 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 975 000 kr/bud. TOMT 2 658
kvm. VISAS On 22/5. Ring för tidsbokning. Lunnavägen
20b. ALE Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ALAFORS 5 rok, 158 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 765 000 kr/bud. TOMT 4 833 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. Hältorp 340. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE ALAFORS 2 rok, 36 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 975 000 kr/bud. TOMT 3 731
kvm. EP 71 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning. Ryd
Gläntan 412. ALE Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE NÖDINGE 5 rok, 178,3 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 095 000 kr/bud. TOMT 2 358
kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Stommen 245. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE HÅLANDA 4 rok, 74 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 685 000 kr/bud. TOMT 2 078
kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Uspastorp. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE NOL 5 rok, 120 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 750 000 kr/bud. TOMT 840 kvm .
EP 72 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Tätörtsvägen 3. ALE Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE NÖDINGE 6 rok, 183 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 1 850 000 kr/bud. TOMT 263 kvm.
EP 106 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Blåsippsvägen 8. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE ÄLVÄNGEN 5 rok, 113 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 685 000 kr/bud. AVGIFT 2 941 kr/
månad. . VISAS Må 27/5 18.30-19.30. Grangärdesvägen 9
a. ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 2 rok, 60 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 800 000 kr/bud. TOMT 2 013
kvm. EP 65 kWh/m²/år. VISAS To 23/5. Bönabo Tallhöjden
235. ALE Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE NÖDINGE 5 rok, 100 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 895 000 kr/bud. AVGIFT 3 854 kr/
månad.. VISAS Må 27/5 17.00-18.00. Göteborgsvägen 97
c. ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 3 rok, 77,7 kvm
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VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

ÄLVÄNGEN FABRIKSVÄGEN 3, TEL 0303-74 66 60  |  NÖDINGE ALE TORG 10, TEL 0303-979 00  |  NOL FOLKETSHUSVÄGEN 1, TEL 0303-74 16 50  |  WWW.SPORTLIFE.SE

TRÄNA UTAN
BINDNINGSTID!

FÖRETAGSFRISKVÅRD

SOL & RELAX

PERSONLIG TRÄNING

SENIORTRÄNING

GYM & FRIA VIKTER

GRUPPTRÄNING

GYMKORT

199KR/MÅN

Gäller i Älvängen

ALLA MÄNNISKOR, ALLA ÅLDRAR!

TR
ÄN

A 
PÅ 140 KLUBBAR I SVERIGE! ALLA MÄNNISKOR, ALLA

 Å
LD

RA
R! RESPASS

INGÅR!

GYMKORT

249KR/MÅN

GÄLLER PÅ 3 KLUBBAR I ALE
FRÅN
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MAN Truck & Bus Sverige AB
www.mantruckandbus.se

Välkommen till öppet hus hos MAN Truck & Bus Sverige AB och 
Grönnäs Autoservice AB på Knuts väg 4 i Skepplanda

Lördag 25 maj mellan 10.00 – 15.00

ALAFORS. Fest på häst 
var temat för onsda-
gens begivenhet på 
Alkotten.

En dag som förskole-
barnen sett fram emot 
under lång tid och som 
de sent ska glömma.

Det är inte varje 
dag som det erbjuds 
ansiktsmålning och 
ponnyridning.

I solsken och vackert väder 
bjöd Alkottens förskola in till 
”Fest på häst”. Under tim-
marna två serverades drop 
in-fika till föräldrar samtidigt 
som barnen fick roa sig med 
diverse lustfyllda aktiviteter. 

Östergårds Ridklubb kom 
till Alkotten med två ponnyer 
– Kanelija och Loppan. De 
fick sannerligen göra skäl för 
lönen som bestod av en hel 
hög med morötter. Eleverna 
satt upp på hästryggen, en 
efter en.

– Ni får gärna komma till 
vår familjedag söndagen den 
26 maj, då har vi också pon-
nyridning, förklarade ÖRK:s 
representanter.

Ansiktsmålningen var 
också populär och moti-
ven varierade, från små söta 
katter till läskiga vampyrer.

– Snart ska vi ha fiskdamm, 
förklarade Anna Johansson 
varpå barnen snabbt ställde 
sig i kö.

Alkottens förskola drivs 
som ett föräldrakooperativ 
och har så gjort sedan starten 

1995.
– Vi har inga föräldrar som 

arbetar i verksamheten, men 
de hjälper till med städning, 
fixardagar och annat, förkla-
rar Anna-Carin Larsson.

Just nu omfattar verksam-
heten 22 barn och fem perso-
nal. Efter sommaren övergår 
en hel del barn i 6-årsverk-
samhet varför det kommer 
att finnas lediga platser.

– Drygt 20 barn ser vi 
som ett lagom antal för den 
personalstyrka som vi har. 
Vi jobbar med små grupper, 
det är viktigt att barnen blir 
sedda och att vi vuxna har tid 
för var och en, säger Anna-
Carin.

Har ni någon särskild 
inriktning?

– Ja, vi har tre olika inrikt-
ningar i vår verksamhet och 
det är natur, skapande och 
matematik. Vi är ute med 
barnen väldigt mycket och 

just nu håller vi på att anlägga 
ytterligare en utegård. Det 
ska bli en cykelslinga omgi-
ven av planteringar och bär-
buskar. En tunnel är utlovad 
liksom en rondell och tank-
station. Projektet beräknas 
vara klart till hösten, berättar 
Anna-Carin Larsson.

JONAS ANDERSSON

NOL. Andra tisdagen i maj 
varje år firas Fritidshemmets 
dag runt om i Sverige. På 
Nolskolan har vi haft en lång 
tradition att fira denna dag 
ute på grusplanen nedanför 
skolan. De fyra avdelning-
arna ”Junibacken”, ”Bul-
lerbyn”, ”Saltkråkan” och 
”Dynamiten” bjuder in alla 
fritidsbarn med syskon och 
föräldrar att delta på roliga 
aktiviteter.

Den här gången var 
vädergudarna med oss. 
Precis vid halv två-tiden, när 
det hela drog igång så upp-
hörde regnet och eftermid-
dagen blev solig. Det hop-
pades längd, kastades stövel, 
stafett på skidor, kastades 
boll, dragkamp och poäng-
promenad. Den fantastiska 
bambapersonalen hjälpte till 
att servera mellanmål – korv 
eller hamburgare, saft och 
glass. 

– Det här är jättero-
ligt, säger många barn när 
jag frågar hur de tycker 
eftermiddagen varit.                                             
Vi vill med fritidshemmets 
dag visa på fritidshemmens 
viktiga betydelse för skolbar-
nen. Skolinspektionen anser 
att hög kvalitet i fritidshem-
men sannolikt gynnar elev-
ernas kunskapsutveckling 
och sociala kompetens. Den 
sociala kompetensen idag 
är viktigare än någonsin när 
våra barn och ungdomar så 
småningom ska ut på arbets-
marknaden.

Tyvärr har barngrupper-

nas storlek på fritidshemmen 
i Sverige ökat dramatiskt 
de senaste åren samtidigt 
som resurser och personal 
minskats. Forskning visar 
att stora barngrupper har 
negativa och skadliga konse-
kvenser för barns utveckling. 
Hög kvalitet, lagom stora 

barngrupper och stimule-
rande miljö i bra lokaler är 
vad vi strävar efter. Annars 
riskerar fritidshemmen att 
bli grogrund för många 
problem.  

Erik Rubensson
Fritidspedagog på Nolskolan

Fest på häst på Alkotten

Esmer förvandlas till vam-
pyr.

Thea och Wilma trivdes i solskenet och såg fram emot att 
fi skdammen skulle öppna.

Jätterolig eftermiddag på Nolskolan

Längdhopp var en av aktiviteterna när Fritidshemmens dag 
fi rades på Nolskolan.

Poängpromenaden innehöll en hel del kluriga frågor.
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sig i kö.
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som ett föräldrakooperativ 
och har så gjort sedan starten 

1995.
– Vi har inga föräldrar som 

arbetar i verksamheten, men 
de hjälper till med städning, 
fixardagar och annat, förkla-
rar Anna-Carin Larsson.

Just nu omfattar verksam-
heten 22 barn och fem perso-
nal. Efter sommaren övergår 
en hel del barn i 6-årsverk-
samhet varför det kommer 
att finnas lediga platser.

– Drygt 20 barn ser vi 
som ett lagom antal för den 
personalstyrka som vi har. 
Vi jobbar med små grupper, 
det är viktigt att barnen blir 
sedda och att vi vuxna har tid 
för var och en, säger Anna-
Carin.

Har ni någon särskild 
inriktning?

– Ja, vi har tre olika inrikt-
ningar i vår verksamhet och 
det är natur, skapande och 
matematik. Vi är ute med 
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eftermiddagen varit.                                             
Vi vill med fritidshemmets 
dag visa på fritidshemmens 
viktiga betydelse för skolbar-
nen. Skolinspektionen anser 
att hög kvalitet i fritidshem-
men sannolikt gynnar elev-
ernas kunskapsutveckling 
och sociala kompetens. Den 
sociala kompetensen idag 
är viktigare än någonsin när 
våra barn och ungdomar så 
småningom ska ut på arbets-
marknaden.

Tyvärr har barngrupper-

nas storlek på fritidshemmen 
i Sverige ökat dramatiskt 
de senaste åren samtidigt 
som resurser och personal 
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negativa och skadliga konse-
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rande miljö i bra lokaler är 
vad vi strävar efter. Annars 
riskerar fritidshemmen att 
bli grogrund för många 
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Erik Rubensson
Fritidspedagog på Nolskolan
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Esmer förvandlas till vam-
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Thea och Wilma trivdes i solskenet och såg fram emot att 
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VATTEN- OCH 
AVLOPPS-

MÄSSA 
Torsdag 23 maj 

13.00-19.00

Lunnavägen 6 Alafors 

Måndag-torsdag 09-18 Fredag 09-16 Lunchstängt 12-13

 

Har du koll på din 
vattenanläggning? 

Är du i behov av byte, service eller bara 
vill veta hur den fungerar. Fasta priser 
och generösa garantier.

• Jetpump
• Membranhydrofortank
• MiljöPlus styrenhet
• Djuppbrunnspump 
• Avloppspumpbrunn

Byt ut din hydropress 
till en 60L Wellmate

Installerat & klart 

2 995:-
Efter ROT-avdrag

Enkel installation
• God Totalekonomi

• Hög driftsäkerhet

• Höggradig rening

• Kretsloppsanpassad

Fungerar ditt 
enskilda avlopp?
Vi hjälper dig med hela installationen av nytt mini-

reningsverk eller infi ltrationssystem och till ett fastpris!

Välkommen in och snacka vatten och avlopp 
med ledande leverantörer! 

Passa på att ta del av massor av 
kanonerbjudanden!
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Inför sommarens alla fester står våra butiker 
laddade och klara att inspirera. Är du redo?

Här hittar du bland annat möbler som visar sig 
från sin bästa utesida – oavsett väder. Dagen 
till ära har vi också en egen kock som grillar 
och visar hemliga tricks för säsongens alla ute-
fester. Här är inspirationen gratis. Välkommen!

Bäckebol ägs och utvecklas av 

festtider   
Lördag 25/5 kl 11-16 

Smarta 

Visst kan du!

Vardagar 10-20, lördag 10-17, söndag 11-17 
Bauhaus vardagar 7-20, helger 9-18
Coop Forum alla dagar 7-22
För övriga öppettider se backebolhomecenter.se

å våra butiker 

ÄLVÄNGEN. Fritids-
hemmens dag fi rades 
traditionsenligt på 
Älvängenskolan.

Det skedde precis 
som vanligt med ett 
medeltida tema.

En höjdpunkt var 
när de nya sköldarna 
till lekborgen skulle 
avtäckas.

Hällregn på morgonen, 
men på förmiddagen sprack 
molntäcket upp och det blev 
faktiskt riktigt skönt väder 
när Älvängensskolans elever 
på sedvanligt manér parerade 
genom de centrala delarna av 

samhället och manifesterade 
Fritidshemmens dag.

Väl tillbaka på skolgården 
samlades barnen för att till-
sammans bevittna avtäckan-
det av de nya sköldarna, som 
respektive spår varit med och 
röstat fram. Därefter påbör-
jades aktiviteter av alla de 
slag; spjutkastning, vedputt-
ning och andra roliga lekar. 
Naturligtvis bjöds det också 
eldsprutning med Anders 
Bertilsson i huvudrollen.

Tänk att på kort tid kunna 
färdas så många år tillbaka i 
tiden – från 2013 till 1313. 
Häftigt!

JONAS ANDERSSON

Fritidshemmens dag
fi rades i Älvängen

Älvängenskolans elever och lärare gick parad genom 
Älvängen när Fritidshemmens dag fi rades i tisdags.

Anders Bertilsson slog 
på trumman och tillbaka 
på skolgården sprutade 
han eld till barnens stora 
förtjusning.

Ida Persson gjorde tummen 
upp för Fritidshemmens dag.

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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festtider   
Lördag 25/5 kl 11-16 
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å våra butiker 
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hemmens dag fi rades 
traditionsenligt på 
Älvängenskolan.

Det skedde precis 
som vanligt med ett 
medeltida tema.

En höjdpunkt var 
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avtäckas.
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men på förmiddagen sprack 
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ning och andra roliga lekar. 
Naturligtvis bjöds det också 
eldsprutning med Anders 
Bertilsson i huvudrollen.

Tänk att på kort tid kunna 
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Älvängenskolans elever och lärare gick parad genom 
Älvängen när Fritidshemmens dag fi rades i tisdags.
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FLÄSKFILÉ
Danish Crown. Ursprung Danmark.

Ca 570 g. Av griskött. Max 2 köp/hushåll. 
Ord pris 99:95/kg.

/kg

Handla andra varor för minst 

200:– så får du köpa...

VISPGRÄDDE
Arla. 5 dl. 40% fetthalt.
Jfr pris 20:–/liter. Max 2 köp/hushåll.
Ord pris 17:95/st.

/st

VECKA 21, 2013. Alla erbjudanden gäller 20/5–26/5. Gäller så långt lagret räcker. Besök gärna ICA.se

Kungälv

Spara /kg.

Spara

BLÖJOR
*Handla andra varor för 200:– så får du 50:– rabatt 

när du köper 2 paket blöjor från Libero.
Libero. 28–88-pack. Flera olika sorter. 

Max 1 köp/hushåll.

rabatt*

 
Köp 2 paket blöjor från Libero och få...

Priserna gäller 20/5–26/5 2013. Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

Fredagen den 31/5 kl 15–18 gästar Glenn och Tina  Maxiköket på ICA Maxi i Kungälv. 
Ta chansen att träffa dessa två folkära tv-personligheter, 

ställ frågor eller köp en signerad kokbok!

Glenn Strömberg collection bjuder kl 12–18 dessutom
på smakprover från sina italienska delikatesser.

Välkommen!

Glenn Strömberg & 
 Tina Nordström

gästar Maxiköket!
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PANASONIC
G5-PAKET

VÄSKA+8GB:

3990:-

NIKON
COOLPIX P520
VÄSKA+8GB:

3995:-
PANASONIC
PAKET SZ1

VÄSKA+8GB:

1390:-

PPPPPPPPrrrrreeeeesssssseeeeennnnntttttteeeeerrrrr fffffffööööööörrrrr ssssssttttttttuuuuuuddddddeeeeeennnnnntttttteeeeeerrrrrr!!!!!!

SE FLER 
ERBJUDADEN 

PÅ 
HEMSIDAN!

Gäller kl 11-14
 kr

Alla dagar

Gäller kl 08-11
 kr

Alla dagar

Stor sortering av  
solcellslampor 
– som faktiskt funkar 
och mycket annat till 
din trädgård!
mån–fre 10–18    lör 10–15
Uddevallavägen1  Kungälv

Ale Torg 0303-972 76
Kungälv  0303-106 35

Biobiljett på 
köpet vid köp 

av valfri 
Gantklocka!

2 290.-

KungälvsCentrum
Varmt v

Öppettider: Mån-fre 10-18, Lör 10-15

GUSTAFSSONSoptik
Ytterbyvägen 5, Kungälv, 0303-135 79

www.gustafssonsoptik.se

Kungälvs 
unikt utbu
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Torget 2, 442 31 Kungälv   
0303-109 70, www.farshatt.se

Fars Hatt:  
Söndagsmiddag

3 rätter 295:-
Förrätt, varmrätt, hemlagad 
dessertbuffé och kaffe.

Middagen serveras  
kl. 13.00–18.30.

Mer info på www.facebook.com/
Kungalv/CentrumgruppenKMN

med fi na växter, möbler, massage, surdegsbröd och våra 
utställares kunskap. Lyssna till skön livemusik, köp ”go-fi ka”  
och mys tillsammans med oss.
 

CLARK´S
MJUK, GOSIG 

BALLERINA

TAMARIS
Damstorlek

CELLINI
SILVER & STENAR

799:-
Södra Gränden 1, KUNGÄLV

Tel. 100 34

599:-

849:-

TAMARIS
NÄPEN 
CYKELSKO

699:-

PLAYBOY
SVART HERRSKO 

I SKINN 
med brough

1299:-

MARCO BOSSI
SVART 
HERRSKO 
I SKINN

NU 499:-
                   Ord. 699:-

välkomna till mysiga Kungälvs Centrum!

Gratis gravyr
23 maj och 3-4 juni i butiken

Lykta

Sugar 
Dandy

0303-166 75 
V

Ord pris 249:-
199:-

399:-
NYHET!

Vi tar emot 
förhandsbeställningar

butiker, caféer och restauranger har laddat med god service, 
d och välkomnar er inför Mors Dag!

PÅ RÄTT SIDA TULLARNA!Gratis parkering 
med p-skiva.
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BOHUS. Solen sken och 
humöret var på topp 
hos deltagarna.

Lilla Bohusvarvet 
lämnade ingen oberörd.

Förskolebarnen från 
avdelning Smarag-
den var först iväg när 
startskottet gick.

Det var en underbar majmor-
gon och bästa tänkbara förut-
sättningar när Bohus förskola 
firade Förskolans dag i tors-
dags. Klockan halv tio gick 
starten för den första gruppen, 
men barnen förberedde sig 
långt innan dess.

– Nu värmer vi upp med 

höga knän, förklarade Maja.
Kompisen Sofia joggade 

jämsides och hade tagit på sig 
keps som skydd mot solen.

– Det ska bli roligt att 
springa. Det blir andra gången 
som vi är med i Lilla Bohusvar-
vet, förklarade Sofia.

– När vi kommer i mål 
väntar banan och festis. Det 
ser vi fram emot, förklarade 
tjejerna.

Lilla Bohusvarvet är ingen 
tävling där det handlar om att 
komma först i mål. Alla tar sig 
runt den asfalterade slingan i 
sitt eget tempo.

– Vi har gympaskor på oss så 
att vi kan springa snabbt, beto-
nade Maja.

Felix Rydberg var med 
i den första startgruppen 
och han passerade mållinjen 
först av alla. Rejält trött, men 
ändå stolt och lycklig.

– Det var jobbigt att springa 
i värmen, fast ändå roligt, kon-
staterade Felix samtidigt som 
han greppade en banan och en 
festis.

Om ett antal år kanske det 
är Göteborgsvarvet som hägrar 
för dessa löpglada killar och 
tjejer?

JONAS ANDERSSON

Människan har en med-
född förkärlek för naturliga 
landskap. Naturen ger en 
spontan uppmärksamhet 
och fascination. Skogen 
underlättar stressåterhämt-
ning och stimulerar till fysisk 
aktivitet och den har viktiga 
estetiska värden och biolo-
gisk mångfald. Skogen är en 
hälsoresurs, fungerar hälso-
främjande, behandlande och 
rehabiliterande. Vistelser i 
naturen har positiv betydelse 
för såväl den fysisks som psy-
kiska hälsan.

Bra grönområden främ-
jar barns utveckling och 
bra grönområden ska vara 
vidsträckta, lummiga och 
omväxlande. Hälsan försäm-
ras utan rekreationsmöjlig-
heter i naturen. ”Plantera 
sticklingar istället för att göra 
kliniska ingrepp”.  Skogspro-
menad istället för medicin. 

Lövskog är mer hälso-
främjande än barrskog. Det 
är viktigt att se naturen som 
en viktig hälsokälla. På sikt är 
det dyrare för samhället att 
inte bevara skog näratätorter 
eftersom folk då mår sämre.  
Många söker vård på grund 
av livsrelaterade problem, 
stress- och sömnproblem, 

glömska och nedstämdhet. 
Man har sett att det är mins-
kad stress i bostadsområde 
med mycket gröna miljöer. 

Vi måste förena medi-
cin med ekologi. Enligt 
”savann-teroin” är lövskog 
mer avstressande än barr-
skog. Kanske för att savan-
nen liknar lövskog mer än 
barrskog och savannen är vår 
ursprungliga miljö. Puls och 
blodtryck sänks i lövskog.  
Naturen är lättillgänglig och 
än så länge är den gratis här 
i landet. Vi bör nog skriva ut 
”lövskog på recept”. 

”Dra åt skogen så blir du 
friskare” något att fundera 
över nu när alltfler bosät-
ter sig i städerna.  När 
man studerade hjärnor hos 
människor i stadsmiljö såg 
man att de var mer stressade 
än de som bodde på landet. 
Stadsbor har även större psy-
kisk ohälsa än de som bor på 
landsbygden. Aleborna kan 
förena närheten till storstad 
och hav med återhämtning i 
det gröna, kanske något att 
tänka på också för dig som 
funderar på att flytta till Ale. 

Folkhälsoplanerare
Birgitta Fredén

Naturen betyder
mycket för hälsan

Starten har gått för Lilla Bohusvarvet. Förskolebarnen från 
Smaragden var först ut i spåret.

Felix Rydberg var först att 
passera mållinjen.

Strålande tider för Lilla Bohusvarvet

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.

 

KAKEL & KLINKER 
FRÅN HELA VÄRLDEN PÅ ETT STÄLLE

MÖLNDAL – EKLANDA  

Jolengatan 21B, 431 49 Mölndal

TEL 031-86 89 60

WWW.KONRADSSONS.COM/GBG

ÖPPETTIDER:

Måndag - fredag kl 10.00-18.00 

Lördag kl 10.00-15.00 

Västra Parken, Kungälv 25 maj kl 10-15
Trädgårdsfest

Vi har allt för din trädgård  
- utom blommor!

Trädgårdsmöbler, belysning och mycket mer.

Välkommen

Vi finns på trädgårdsfesten med  
Energimassage och produkter. Kom 
och prata med oss. 

Boka tid under dagen och få  

10% rabatt  
på en valfri behandling.  

Även hos beYounique.

 
   

Fyllda surdegsbaguetter
Surdegs kanelbullar

Kaffe & Te, samt dricka

Försäljning av spännande växter, perenner, prydnadsgräs, blommor, 

Planera och plantera för din drömträdgård! Välkommen 
till oss i Västra Parken så kommer vi med sköna tips!  

 
Ta vara på värmen och de ljusa kvällarna, fi ka 
och umgås ute!

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!

Smakfullt med bra planlösning!

Välkommen till detta vackra hus med mycket bra 
planlösning. 1 1/2-plans villa i populära barnvänliga 
Maden med öppen planlösning mellan kök och 
vardagsrum. Smakfullt inrett och täljstenskamin i 
vardagsrummet. Bra ytterläge i området. Med nya 
E45:an och pendeln tar man sig lätt till t ex Göteborg. 
Välkommen hit! 113 + 8 kvm. 

Pris 1.825.000:- som utgångspris.
Visas 30/5 & 2/6. Ring för bokning. 
Adress Vårlöksvägen 11.

Mycket trivsam enplansvilla!

Enplansvilla i mycket trivsamt och barnvänligt område. 
Tre sovrum + sovloft. Stort vardagsrum med braskamin 
och vackert matrum. Härlig altan med pool. Soligt 
läge och fantastisk utsikt. Mycket är nytt t ex tak och 
fönster. Bergvärme. Bra läge, längst in på gatan, nära 
skolor, centrum och 2 min med buss till pendeln. 
Gäststuga. 140 + 40kvm. 

2.700.000:- som utgångspris. 
Visas 26/5 och 28/5. Ring för bokad visning.
Adress Olof Persvägen 23. 

Välplanerad villa i Backa Säteri!

Välkommen till denna välplanerade bostad i 
populära Backa Säteri där vi äntligen kan erbjuda en 
bostadsrättsvilla i dessa trivsamma kvarter med
närhet till golfbana, Vimmersjön & Ale torg. Hög 
standard med genomgående parkettgolv och 
vattenburen golvvärme. Allt bekvämt samlat
på ett plan. Första eller sista villan? 109 kvm.

Pris 1.695.000:- som utgångspris. 
Visas 26/5 & 28/5. Adress  Hägers Gränd 16
Maria Karlsson  070-2406330.

Älvä
ngen

Älvä
ngen

Nödinge

Torp i Bohus/Måhult!

Tillfälle för den trädgårdsintresserade att ha en liten 

Fågelkvitter, kantareller på sensommaren samt lugn 

Pris 195.000:- som utgångspris. 
Arrendeavgift 6660:-/år.
Visning 30/5. Ring för tidsbokning.
Maria Karlsson 070-2406330

Torp i solig glänta - 
strax utanför Lödöse!

Längtar du också efter lugnet på landet, fast vill ha nära 

i solig glänta, perfekt för dig som vill ha en lättskött 
trädgård och låga månadskostnader. 60 kvm+sovloft. 

Pris 795.000:- som utgångspris.
Adress Eckerna Nordgården 218.
Visning 27/5 kl 17-18:00, ring för bokning.
Maria Karlsson 070-2406330

Härligt läge på landet!

Livet på landet är underbart om man har en rejäl välskött 
villa, lagom stor, solig trädgård, härliga altaner och ett 

förråd, ett dubbelgarage med elportar, vattenburet
värmesystem, hundgård och ett litet stall. Välkommen 
hit och njut av lugnet. 160 kvm. 

Pris 2.395.000:- som utgångspris.
Adress Hålan Berget 210.
Visning 26/5 kl 16-17.Ring för bokning
Maria Karlsson 070-2406330

Bohus
Lödöse

Nol

Se gärna våra 
samtliga 68 objekt 

på vår hemsida!

www.axelssonsfast.se

Bygga eget hus?
V

direkt offert från vår samarbetspartner A-hus.

Ring eller maila oss
0303-74 66 90
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BOHUS. Solen sken och 
humöret var på topp 
hos deltagarna.

Lilla Bohusvarvet 
lämnade ingen oberörd.

Förskolebarnen från 
avdelning Smarag-
den var först iväg när 
startskottet gick.

Det var en underbar majmor-
gon och bästa tänkbara förut-
sättningar när Bohus förskola 
firade Förskolans dag i tors-
dags. Klockan halv tio gick 
starten för den första gruppen, 
men barnen förberedde sig 
långt innan dess.

– Nu värmer vi upp med 

höga knän, förklarade Maja.
Kompisen Sofia joggade 

jämsides och hade tagit på sig 
keps som skydd mot solen.

– Det ska bli roligt att 
springa. Det blir andra gången 
som vi är med i Lilla Bohusvar-
vet, förklarade Sofia.

– När vi kommer i mål 
väntar banan och festis. Det 
ser vi fram emot, förklarade 
tjejerna.

Lilla Bohusvarvet är ingen 
tävling där det handlar om att 
komma först i mål. Alla tar sig 
runt den asfalterade slingan i 
sitt eget tempo.

– Vi har gympaskor på oss så 
att vi kan springa snabbt, beto-
nade Maja.

Felix Rydberg var med 
i den första startgruppen 
och han passerade mållinjen 
först av alla. Rejält trött, men 
ändå stolt och lycklig.

– Det var jobbigt att springa 
i värmen, fast ändå roligt, kon-
staterade Felix samtidigt som 
han greppade en banan och en 
festis.

Om ett antal år kanske det 
är Göteborgsvarvet som hägrar 
för dessa löpglada killar och 
tjejer?

JONAS ANDERSSON

Människan har en med-
född förkärlek för naturliga 
landskap. Naturen ger en 
spontan uppmärksamhet 
och fascination. Skogen 
underlättar stressåterhämt-
ning och stimulerar till fysisk 
aktivitet och den har viktiga 
estetiska värden och biolo-
gisk mångfald. Skogen är en 
hälsoresurs, fungerar hälso-
främjande, behandlande och 
rehabiliterande. Vistelser i 
naturen har positiv betydelse 
för såväl den fysisks som psy-
kiska hälsan.

Bra grönområden främ-
jar barns utveckling och 
bra grönområden ska vara 
vidsträckta, lummiga och 
omväxlande. Hälsan försäm-
ras utan rekreationsmöjlig-
heter i naturen. ”Plantera 
sticklingar istället för att göra 
kliniska ingrepp”.  Skogspro-
menad istället för medicin. 

Lövskog är mer hälso-
främjande än barrskog. Det 
är viktigt att se naturen som 
en viktig hälsokälla. På sikt är 
det dyrare för samhället att 
inte bevara skog näratätorter 
eftersom folk då mår sämre.  
Många söker vård på grund 
av livsrelaterade problem, 
stress- och sömnproblem, 

glömska och nedstämdhet. 
Man har sett att det är mins-
kad stress i bostadsområde 
med mycket gröna miljöer. 

Vi måste förena medi-
cin med ekologi. Enligt 
”savann-teroin” är lövskog 
mer avstressande än barr-
skog. Kanske för att savan-
nen liknar lövskog mer än 
barrskog och savannen är vår 
ursprungliga miljö. Puls och 
blodtryck sänks i lövskog.  
Naturen är lättillgänglig och 
än så länge är den gratis här 
i landet. Vi bör nog skriva ut 
”lövskog på recept”. 

”Dra åt skogen så blir du 
friskare” något att fundera 
över nu när alltfler bosät-
ter sig i städerna.  När 
man studerade hjärnor hos 
människor i stadsmiljö såg 
man att de var mer stressade 
än de som bodde på landet. 
Stadsbor har även större psy-
kisk ohälsa än de som bor på 
landsbygden. Aleborna kan 
förena närheten till storstad 
och hav med återhämtning i 
det gröna, kanske något att 
tänka på också för dig som 
funderar på att flytta till Ale. 

Folkhälsoplanerare
Birgitta Fredén

Naturen betyder
mycket för hälsan

Starten har gått för Lilla Bohusvarvet. Förskolebarnen från 
Smaragden var först ut i spåret.

Felix Rydberg var först att 
passera mållinjen.

Strålande tider för Lilla Bohusvarvet

Metallic tillägg
5 000 kr

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

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

Obs! Begränsat antal bilar.
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Västra Parken, Kungälv 25 maj kl 10-15
Trädgårdsfest

Vi har allt för din trädgård  
- utom blommor!

Trädgårdsmöbler, belysning och mycket mer.

Välkommen

Vi finns på trädgårdsfesten med  
Energimassage och produkter. Kom 
och prata med oss. 

Boka tid under dagen och få  

10% rabatt  
på en valfri behandling.  

Även hos beYounique.

 
   

Fyllda surdegsbaguetter
Surdegs kanelbullar

Kaffe & Te, samt dricka

Försäljning av spännande växter, perenner, prydnadsgräs, blommor, 

Planera och plantera för din drömträdgård! Välkommen 
till oss i Västra Parken så kommer vi med sköna tips!  

 
Ta vara på värmen och de ljusa kvällarna, fi ka 
och umgås ute!

Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
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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!

Smakfullt med bra planlösning!

Välkommen till detta vackra hus med mycket bra 
planlösning. 1 1/2-plans villa i populära barnvänliga 
Maden med öppen planlösning mellan kök och 
vardagsrum. Smakfullt inrett och täljstenskamin i 
vardagsrummet. Bra ytterläge i området. Med nya 
E45:an och pendeln tar man sig lätt till t ex Göteborg. 
Välkommen hit! 113 + 8 kvm. 

Pris 1.825.000:- som utgångspris.
Visas 30/5 & 2/6. Ring för bokning. 
Adress Vårlöksvägen 11.

Mycket trivsam enplansvilla!

Enplansvilla i mycket trivsamt och barnvänligt område. 
Tre sovrum + sovloft. Stort vardagsrum med braskamin 
och vackert matrum. Härlig altan med pool. Soligt 
läge och fantastisk utsikt. Mycket är nytt t ex tak och 
fönster. Bergvärme. Bra läge, längst in på gatan, nära 
skolor, centrum och 2 min med buss till pendeln. 
Gäststuga. 140 + 40kvm. 

2.700.000:- som utgångspris. 
Visas 26/5 och 28/5. Ring för bokad visning.
Adress Olof Persvägen 23. 

Välplanerad villa i Backa Säteri!

Välkommen till denna välplanerade bostad i 
populära Backa Säteri där vi äntligen kan erbjuda en 
bostadsrättsvilla i dessa trivsamma kvarter med
närhet till golfbana, Vimmersjön & Ale torg. Hög 
standard med genomgående parkettgolv och 
vattenburen golvvärme. Allt bekvämt samlat
på ett plan. Första eller sista villan? 109 kvm.

Pris 1.695.000:- som utgångspris. 
Visas 26/5 & 28/5. Adress  Hägers Gränd 16
Maria Karlsson  070-2406330.

Älvä
ngen

Älvä
ngen

Nödinge

Torp i Bohus/Måhult!

Tillfälle för den trädgårdsintresserade att ha en liten 

Fågelkvitter, kantareller på sensommaren samt lugn 

Pris 195.000:- som utgångspris. 
Arrendeavgift 6660:-/år.
Visning 30/5. Ring för tidsbokning.
Maria Karlsson 070-2406330

Torp i solig glänta - 
strax utanför Lödöse!

Längtar du också efter lugnet på landet, fast vill ha nära 

i solig glänta, perfekt för dig som vill ha en lättskött 
trädgård och låga månadskostnader. 60 kvm+sovloft. 

Pris 795.000:- som utgångspris.
Adress Eckerna Nordgården 218.
Visning 27/5 kl 17-18:00, ring för bokning.
Maria Karlsson 070-2406330

Härligt läge på landet!

Livet på landet är underbart om man har en rejäl välskött 
villa, lagom stor, solig trädgård, härliga altaner och ett 

förråd, ett dubbelgarage med elportar, vattenburet
värmesystem, hundgård och ett litet stall. Välkommen 
hit och njut av lugnet. 160 kvm. 

Pris 2.395.000:- som utgångspris.
Adress Hålan Berget 210.
Visning 26/5 kl 16-17.Ring för bokning
Maria Karlsson 070-2406330

Bohus
Lödöse

Nol

Se gärna våra 
samtliga 68 objekt 

på vår hemsida!

www.axelssonsfast.se

Bygga eget hus?
V

direkt offert från vår samarbetspartner A-hus.

Ring eller maila oss
0303-74 66 90



Vi bjuder på godsaker från grillen hela helgen!
KAMPANJPRISER PÅ CHEVROLETS MODELLERLÖRD 11-16

SÖND 11-16

PROVKÖR
CAMARO 
FRÅN 389.000 KR

BARBEQUE-HELG! LÖRDAG 11–16 , SÖNDAG 11–16
FILAREGATAN 7, KUNGÄLV   0303-20 86 00  (ORD MÅND–FRED 9–18, LÖRD 11–15)   

CHEVROLET CRUZE KOMBI 
1.6 LT, 124  HK
ORD PRIS 173.000 KR

NU FRÅN 149.900 KR!

CHEVROLET CRUZE KOMBI 1.7 D LT, 131  HK
ORD PRIS 201.000 KR                       

 NU FRÅN  179.900 KR!

Easy Driving gäller vid köp av en ny Chevrolet Spark, Aveo, Cruze, Captiva, Orlando eller Malibu med registreringsdatum fr.o.m 1 april 2012. Lokala avvikelser kan förekomma. 3 års fri service med Easy Driving gäller i 3 år eller upp 
till 4500 mil. Fria hjulskiften gäller vid köp av vinterdäck i samband med bilköpet. Bränsleförbrukning vid blandad körning 4,7 - 5,7 l/100 km och C02-utsläpp 111 - 134 g/km. Bilarna på bilderna är extrautrustade. Erbjudandena kan 
ej kombineras med andra erbjudanden eller avtal. Reservation för felskrivningar.

BEKANTA DIG MED VÅR VERKSTAD I HELGEN!
Se över din bil inför sommaren!
VID BESTÄLLNING I HELGEN 25-26 MAJ:

BAS-SERVICE
INKL 4 LITER CASTROL MOTOROLJA
OCH UTVÄNDIG TVÄTT.

Ett av de mest prisvärda i Kungälv!

1 595 KR
Bas-service ersätter inte respektive varumärkens Originalservice.

DÄCKHOTELL

10% RABATT PÅ TILLBEHÖR!
GÄLLER DRAGKROKAR MED TILLBEHÖR, VINTERHJUL, MOTOR-
VÄRMARE OCH BAGAGERUMSMATTOR, 25-26 MAJ.

525 KRGäller 4 vinter/sommarhjul per halvår

KAMPANJPRISER PÅ BEGAGNAT LÖRD - SÖND!
Vi har alltid ett stort antal begagnade bilar på lager.  Kom in till oss så hjälper vi 
dig att hitta en bra bil som passar dig.

CHEVROLET AVEO 1.2 LT, 86 HK
ORD PRIS 139.900 KR      NU FRÅN  114.900 KR!

Erbjudandena gäller 25-26 maj och kan ej kombineras med andra erbjudanden eller avtal. Reservation för felskrivningar.

NU ÄVENRECOND!
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Boxermotorer
 2.0i, 150 hk /196 Nm (Legacy)
 2.5i, 173 hk / 235 Nm
 2.0D Boxerdiesel, 150 hk /350 Nm

VÄLJ DIN EGEN VÄG

Standardutrustning Legacy och Outback
Alltid 4-hjulsdrift
2-zons klimatanläggning
Farthållare
Backkamera
Regnsensor
CD-stereo
Aluminiumfälgar
Bluetooth
AUX/USB-ingångar

Xenon-strålkastare
Strålkastarspolning
6 airbags och whiplashskydd
10-vägs eljusterbar förarstol
Eluppvärmda ytterbackspeglar
Eluppvärmd framruta i nederkant
VDC (antispinn, antisladd, traction control)
Max. dragvikt 1.500-1.800 kg

Bränsleförbr bl körn 5,5-7,6 l/100 km, CO2-utsläpp 145-175 g/km, 
Miljöklass 2005 och Euro 5. Bilarna på bilderna är extrautrustade. 
*eller vid 1.500, 3.000 och 4.500 mil. 

314.900:-
Subaru Outback från

276.900:-
Subaru Legacy från

PROVKÖR NYA OUTBACK
Boxerdiesel med steglös 
Lineartronic AUTOMAT!

SVERIGES MEST NÖJDA BILÄGARE 

TRE ÅR I RAD KAN INTE HA FEL 

VÄLJ DIN EGEN VÄG

PREMIÄR FÖR NYA SUBARU 
IMPREZA I HELGEN! 

års
nybils-
garanti

Just nu är det extra förmånligt att välja Opel. Väljer du Opel får du 

Opel ASTRA CORSA

1,95 % FAST RÄNTA I 3 ÅR!

Bränsleförbrukning blandad körning 3,3-7,2 l/100 km. CO2 88-169 g/km. Miljöklass Euro 5. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. 5 års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti plus 3 års förlängd garanti (den förlängda garantin gäller upp till 100 000 
km). Kreditgivare är GMAC Financial Services AB. Exempel på 3 årigt billån med 1,95% fast ränta: Opel Corsa Enjoy 1.2 5d 85 hk (kontantpris 130 900 kr). 0 kr aviavgift vid autogiro. 699 kr uppläggningsavgift, kontant/ inbyte 39 270 kr (30%) Antal amorteringar 
36. Kreditbelopp 91 630 kr, restskuld 52 360 kr. Totalt belopp att betala 96 583 kr, månadskostnad 1 209 kr, effektiv ränta 2,30% (april 2013). Individuell kredithantering tillämpas och lokalaavvikelser kan förekomma. Erbjudandet gäller t o m 2013-06-30. 
*Provkör valfri Opel och fråga din Opel-säljare om en tävlingskod och skriv in den på www.tavlamedopel.se, tillsammans med din motivering. Lycka till! Erbjudandena kan ej kombineras med andra erbjudanden eller avtal. Reservation för felskrivningar.

Opel Corsa från
1 209

Opel Astra från
1 477
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Dagstur 
eller lång-
semester?

Lilla Edets Buss

Hos oss hittar ni alla 
typer av bussresor både 

i Sverige och Europa

Besök oss på www.lillaedetbuss.se

LILLA EDET. Det plane-
ras för Lilla Edetmässa 
igen.

Det blir den tionde i 
ordningen.

– En inbjudan kommer 
att gå ut till kommu-
nens företagare under 
den närmast veckan, 
förklarar näringslivsut-
vecklare Kajsa Jern-
qvist.

Kajsa Jernqvist har arbetat i 
Lilla Edets kommun i två år 
och har många gånger fått 
frågan när nästa företags-
mässa kommer att äga rum.

– Av den anledningen 
bestämde sig Företagscen-
trums styrelse för att kolla 
av intresset bland företa-
gare och tidigare sponsorer. 
Skulle det vara intressant 
med en ny mässa och vad 
fyller den för funktion?

Responsen blev odelad 
positiv och med Företags-

centrum som arrangör och 
Folkets Hus som mässam-
ordnare blir det en favorit i 
repris i Strömshallen 28-29 
september.

– Det finns ett koncept 
som har fungerat och som vi 
nu tänker modernisera. Det 
är oerhört positivt att vi har 
fått med Jens Ericson på 
tåget. Vi bollar idéer mellan 
varandra och har en strävan 
om att göra jubileet av Lilla 
Edetmässan till något riktigt 
bra, säger Kajsa Jernqvist.

För alla människor
Jens Ericson är ny chef för 
Folkets Hus i Lilla Edet. För 
honom var det självklart att 
tacka ja när Företagscentrum 
ställde frågan.

– Det ligger i Folkets Hus 
nya profil. Entreprenör-
skap, kultur och näringsliv 
hör ihop. Vi ska utgöra en 
mötesplats för alla männ-
iskor, säger Jens.

Senast det arrangerades 
företagsmässa i Strömshallen 
var våren 2011. Då deltog ett 
40-tal företag. Årets arrang-
emang ska förhoppnings-
vis locka minst lika många 
utställare.

– Vi vill skapa ett event för 
hela familjen. Det ska hända 
mer saker på mässområdet 
än vad det har gjort tidigare. 
Vi har många roliga saker på 
gång, lovar Kajsa Jernqvist.

I vanlig ordning planeras 
det också för en utställarkväll 

på fredagen.
– Självklart! Gästerna 

kan se fram emot quiz om 
näringslivet i Lilla Edet och 
dessutom blir det truba-

durunderhållning, säger Jens 
Ericson.

Senast den 25 juli ska före-
tagen ha anmält sitt intresse 
till Lilla Edetmässan 2013.

– Framgångsrikt koncept
som moderniseras

Företagsmässa för tionde gången

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Näringslivsutvecklare, Kajsa 
Jernqvist.

Så här såg det ut senast som det arrangerades företagsmässa i Lilla Edet – våren 2011. Till 
hösten är det dags igen, 28-29 september i Strömshallen.                Arkivbild: Allan Karlsson

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

Öppet:
Vard: 09.00-18.00
Lörd: 10.00-15.00
Sönd: 10.00-15.00

V
i r

es
er

ve
ra

r 
o

ss
 f

ö
r 

ev
. t

ry
ck

fe
l o

ch
 s

lu
tf

ö
rs

äl
jn

in
g

.

Gilla Wäxthuset på Facebook 
för att inte missa våra erbjudanden. 

Vi ser till att ni lyckas!

priserna gäller 
t o m 2/6

Snart dags att börja vattna!
Slangset ink. kopplingar

249:- (Ord. pris 349:-)

Grönare gräs än grannen?
Algomin Professional Green

2 st 298:- (Ord. pris 198:-/st)

Ge dina växter en riktigt bra 
start vid planteringen! 

Planteringsjord 3 st 150:- (Ord pris 59:-/st)



Månadens energitips
När du vädrar, tänk på att vädra 

med korsdrag i några minuter. Det 
drar mindre energi än om du har ett 

Bil samlar in farligt avfall
På försök kommer en bil som samlar in farligt 

avfall att köra ett par kvällar i juni. Där kan 

du lämna allt slags farligt avfall som är stort 

som en mikrovågsugn eller mindre. Det kostar 

ingenting! Dock – det fi nns en begränsning: 

bilen kan inte ta emot hur mycket som helst 

så därför är det enbart farligt avfall som upp-

kommit i ett ”normalhem” som kan tas emot, 

t ex högst 2 bilbatterier, 10 kg färgburkar, 50 

små-batterier, 50 glödlampor o s v.

BILEN FÅR FÖLJANDE STOPPTIDER:

12 juni:

17.30 – 17.50 Hjärtum, fd ICA

18.20 – 18.40 Ström, stallarna

19.10 – 19.30 Lilla Edet, Älvgatan

13 juni:

17.30 – 17.50 Nygård, ÅVS (blå containern)

18.20 – 18.40 Lödöse, museet

19.10 – 19.30 Göta, Göta Livs

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

Evenemang och aktiviteter i kommunen

HUJEDAMEJ, EMIL FYLLER 50 ÅR!

7 juni kl 13.00

Lilla Edets bibliotek

Emil i Lönneberga fyller 50 år och det

fi ras med Emil-kalas. Barnen får prova 

på att tälja precis som Emil gör i snick-

erboa (från 7 år), lyssna på sagor om 

hans hyss, pyssla och tävla i en Emil-

tävling. Bullar och saft till alla barn.

SOMMARMUSIK LJUDABORG

30 maj kl 18.30 Vismusikal 
13 juni kl 18.30 Tango Twist
Ljudaborg, Lödöse

Biljetter säljs på plats en timme innan 

föreställningen. 100 kr för vuxna, 70 kr 

för ungdomar. Fikaförsäljning i pausen. 

Vid dåligt väder fl yttas arrangemanget 

in i Lödösehus.

Kommunen samarbetar med 
externt inkassobolag

Platser kvar på simskola

Lilla Edets kommun har inlett ett samarbete med 

företaget Visma Collectors, som framöver kommer 

att sköta inkassoärenden för kommunens räkning. 

Om du skulle missa att betala en faktura från Lilla 

Edets kommun så kommer det först en påmin-

nelse från kommunen, men om betalning då inte 

sker så kommer ärendet att överlämnas till Visma 

Collectors, som sköter kravverksamheten. 

Du kan även handla lokalt producerade varor. Passa på att 

ta en fi ka i Slottscaféet, vi bjuder på ekologiskt kaffe och te!

Skulle du vilja ha några hönor, kaniner eller får hemma? Du 

kanske är intresserad av biodling? Lokala uppfödare visar 

upp olika djur och berättar vad du behöver tänka på och 

vilka raser som skulle kunna passa för dina förutsättningar.

ANDRA AKTIVITETER UNDER DAGEN ÄR:

Passa också på att provköra el-cykel eller varför inte testa 

nya Nissan Leaf och Volvo V60 Plug In Hybrid.

Välkommen 6 juni kl 10-14, önskar politikerna i miljö- 
och byggnämnden!

Varje år arrangeras den Europeiska trafi kantveckan runt 

om i Europa, årets slogan är ”Ren luft – ditt vägval”. Lilla 

Edets kommun avslutar trafi kantveckan den 14 september 

klockan 14.00 med ett lådbilsrace på Ljunghedsvägen i 

Hjärtum. Lådbilsracet är för alla mellan 6-12 år och det 

körs i lag, en styr – den andra puttar på. 

Tävlingsbanan är en raksträcka på ca 100 meter och pris 

går till både den snabbaste och den roligaste bilen. Du tävlar 

i åldersklasserna 6-7, 8-9 och 10-12. Alla deltagare får glass. 

Läs mer och anmäl er på lillaedet.se/Trafi kochinfrastruktur. 

MEDBORGARSERVICE OCH VÄXELN

5 juni kl 8-12

6 juni stängt

7 juni kl 8-12 (växel 08.00-16.15)

BIBLIOTEKEN (LILLA EDET, LÖDÖSE)

5 juni Lilla Edets bibliotek 

stänger kl 15 

6 juni stängt

ÅTERVINNINGSCENTRALEN GÖTA

5 juni kl 13-16

6 juni stängt

Övriga dagar ordinarie öppettider. Under juni, juli och augusti har Lilla Edets bibliotek lördagsstängt. 
Öppettider för kommunen i sommar kommer i nästa månads informationssida och fi nns även på lillaedet.se.

MILJÖ- och   
     familjedag
6 juni kl 10-14

i Ströms slottspark

Under sommarlovet kan du som är 8-12 år vara 

träffen på Lilla Edets bibliotek 19 juni kl 15.00. 

Du får en fi n boklåda, ett häfte med fi guren Pixel 

och massor av boktips. Anmäl dig på: 0520-

659690. Boklådorna fi nns i begränsat antal och 

delas ut vid första träffen, därefter så långt lagret 

räcker. Läs mer på lillaedet.se/bibliotek.

Det fi nns fortfarande platser kvar på kommunens 

simskola 29 juli–9 augusti för nybörjare som har 

fyllt 6 år. Läs mer på lillaedet.se.

Ansök på webben: https://lillaedet.alvis.gotit.se/student/

Har du frågor eller behöver hjälp kan du ringa expeditionen, 

telefon 0520-65 97 05 eller studie- och yrkesvägledare, 

telefon 0520-65 97 04.

Engelska 5, 6, 7
Matematik 1-3
Svenska 1, 2, 3
Psykologi 1
Religion 1
Naturkunskap 1b
Svenska som andraspråk 1 
Handledning

Matematik
Engelska
Svenska
Svenska som andra språk
Samhällskunskap

Grundläggande kurserGymnasiekurser

Fler nyheter och 

evenemang hittar 

du på lillaedet.se 0520-65 95 00

INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN  MAJ – JUNI 2013

Tipsa oss om evenemang 

på lillaedet.se/evenemang
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LÖDÖSE. När kommu-
nen inte kunde erbjuda 
någon fritidsgård för 
ungdomarna i Lödöse 
tog föräldrarna saken i 
egna händer.

En förening har star-
tats och förra fredagen 
drog verksamheten 
igång.

– Fritidsgården 
vänder sig till barn 
och ungdomar i års-
kurs 4-9, säger Mikael 
Karlsson, ordförande 
i Tingbergsgårdens 
ungdomsfritidsförening 
– TUFF.

När lokaltidningen hälsar på 
är ett närmare 40-tal killar 
och tjejer på plats för att 
spela pingis, bordsfotboll, 
lira wii och annat kul. Andra 
nöjer sig med att sitta ner i 
den stora soffgruppen för att 
prata och bara umgås.

– Det måste finnas ett 
ställe där våra barn och ung-
domar kan hänga tillsam-
mans, säger Mikael Karlsson.

Lokalen vid Tingbergs-
skolan, som tidigare fungerat 
som fritidsgård, står kom-
munen med. Föreningen har 
också fått överta inventarier.

– Förhoppningen är att vi 
ska bygga upp en verksamhet 
som kommunen sedan kan ta 
över, säger Mikael Karlsson.

Fritidsgården är öppen 
onsdags- och fredagskvällar. 
Under sommarlovet kommer 
gården att vara stängd för att 
öppna i augusti igen.

– Vi har ett rullande 
schema och det är minst två 
föräldrar på plats vid varje 
tillfälle. Vi söker nu fler 
vuxna som vill engagera sig i 

föreningen, förklarar Mikael 
Karlsson.

Ungdomarnas förtjusning 
över att fritidsgården har 
öppnat går inte att ta miste 
på. Anna Fransson sitter 
och spelar guitar hero när 
lokaltidningen kommer på 
besök.

– Det är så bra för här får 
man göra vad man vill. Jag 
tycker bäst om att spela wii, 
förklarar Anna.

Om fritidsgården kommer 
att hålla öppet fler dagar till 

hösten återstår att se, det 
beror på föräldrarnas vilja att 
hjälpa till.

– Nu är vi i alla fall i gång, 
så får vi se vad som händer i 
framtiden, avslutar Mikael 
Karlsson.

LILLA EDET. Andra fru-
kostmötet på kort tid.

I måndags inbjöds 
kommunens företagare 
till en morgonstund på 
Folkets Hus.

Ewa Varga, upphand-
lingsansvarig i Lilla 
Edets kommun, svarade 
på de frågor som fanns.

Ett drygt tiotal frukostgäster 
fanns på plats i Folkets Hus 
på måndagsmorgonen. En 
inbjudan hade gått ut från 
näringslivsutvecklare Kajsa 
Jernqvist.

– Vi vill avdramatisera det 
här med upphandlingar. Det 

ska inte uppfattas som krång-
ligt och svårt, sade Kajsa när 
hon hälsade välkommen.

– Det behövs den här 
typen av informella möten 
mellan kommunens tjänste-
män och politiker. Ewa Varga 
erbjöd sig att föra ett samtal i 
samband med en frukost och 
förhoppningsvis kan vi få fler 
nyckelpersoner i Lilla Edets 
kommun att göra likadant, 
förklarade Kajsa Jernqvist.

Samtalet under morgonen 
kom att handla om reglerna 
för offentlig upphandling 
som en kommun har att för-
hålla sig till, vilka EU-direk-
tiv som finns.

– Vi försöker självfallet 

värna det lokala näringslivet 
inom ramarna för de kri-
terier som finns, sade Ewa 
Varga.

– Jag tycker att det blev 
en jättebra diskussion. Det 
var dock en svaghet att inget 
av kommunalråden fanns 
representerade. Att möta 
kommunens företagare i 
upphandlingssituationer är 
något av det viktigaste som 
en kommun har att göra, 
ansåg Bjarne Färjhage som 
var där för LRF:s räkning.

ÄLVÄNGEN. ”En retro-
spektiv debutantut-
ställning”.

Det är namnet på 
Sören Sparres första 
publika arrangemang.

Ett 25-tal tavlor 
fi nns nu att beskåda på 
Älvängens bibliotek.

I onsdags invigdes Sören 
Sparres debutantutställning. 
Lokaltidningen hälsade på 
då de sista verken skulle till 
att hängas upp. Med sig 
hade Sören sin mentor, den 
i konstnärskretsar välbekante 
Lennart Karlsson.

– Sörens ovanliga uppfin-
ningsrikedom kommer snart 
att göra honom till en stor 
målare, förklarar Lennart 
som beskriver sin elev i föl-
jande ordalag:

– Han har en djup kärlek 
till havet, kombinerat med 
en mogen mans existentiella 
brottning med det okända.

Ett tjog båtar och mer än 
dubbelt så många somrar 
i dessa farkoster har givit 
Sören Sparre en stor kärlek 
till hav och sjö.

– Havet, skärgården och 
musiken har varit ständiga 
följeslagare genom livet, 
berättar han.

Sören Sparre gjorde sin 
första målning redan 1963. 
Sedan har målandet återupp-
tagits i jämna tioårsinterval-
ler. Nyligen avslutade Sören 
sin andra termin hos Lennart 
Karlsson i lättsam konstve-
tenskap.

– Det är Lennart som har 
sparkat fart på intresset igen, 

förklarar Sören.
Att debututställningen 

inte blev av i Lilla Edet, där 
Sören Sparre är hemmahö-
rande, förklarar han så här:

– Det har nog med min 
feghet att göra. Jag kommer 
dock att arrangera en utställ-
ning i Lilla Edet så små-
ningom, lovar Sören.

Lilla Edet-konstnären Sören Sparre gör sin första utställ-
ning på Älvängens bibliotek. Ett 25-tal alster i akryl och 
olja fi nns till allmänhetens beskådning. På bilden ses också 
Sörens mentor och tillika kursledare, Lennart Karlsson.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Debuterar i grannkommunen
Första utställningen för Sören Sparre

FRUKOSTGÄST

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kent Nilsson, Bilab, Lena Palm, kommunchef, Ewa Varga, upphandlingsansvarig, och Bjarne 
Färjhage, LRF, närvarade vid måndagens frukostmöte i Lilla Edets Folkets Hus.

Frukostsnack om upphandling

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Föräldrarna tog saken i egna händer
Tuff fritidsgård för ungdomar

Fritidsgården i Lödöse har öppnat igen. Onsdags- och fre-
dagskvällar är elever i årskurs 4-9 välkomna.

Besökarna till fritidsgården 
sysselsätter sig själva och 
aktiviteterna varierar. Här 
är det ett gäng som spelar 
bordsfotboll.

Anna Fransson tycker att 
guitar hero är allra roligast.

Underrättelse om samråd
Fördjupad översiktsplan för Lödöse

Lilla Edets kommun har upprättat ett förslag till fördjupning av översiktsplanen för Lödöse, vilken avgränsas 
norr om Spetalbergen i norr, kommungränsen i söder, Göta älv i väster och Gårdaån samt väg E45 i öster. 
Den 24 april beslutade kommunstyrelsen att genomföra samråd kring förslaget.

Fördjupning av översiktsplanen för Lödöse har två syften. Det första är att konkret utgöra en ram som 
anger möjligheterna för utveckling och bevarande i Lödöse, vilket underlättar för kommande planering och 
utbyggnad i Lödöse. Det andra och kanske viktigaste syftet är att själva arbetet med planen ska fungera som 
inspirationskälla och underlag för diskussioner och idéarbete bland Lödösebor och andra som på olika sätt 
medverkar i samhällsbyggandet. 

Samrådstid
16 maj–26 juni 2013

Utställningsplatser
Samrådsmaterialet finns tillgängligt på nedanståen-
de platser under ordinarie öppettider:

Lilla Edets kommunhus  
Järnvägsgatan 12  
Lilla Edet

Lilla Edets bibliotek 
Göteborgsvägen 63 
Lilla Edet

Lödösehus 
Museivägen 1
Lödöse 

Samrådhandlingarna finns även tillgängliga för 
nedladdning på kommunens hemsida:  
lillaedet.se/byggabomiljo/kommunensplanarbete/
Fördjupadöversiktsplan

Öppet hus
Öppet hus kommer att hållas den 11 juni kl 18 i 
Lödösehus. Utöver en presentation av förslaget ges 
då även möjlighet att tillsammans med ansvariga 
tjänstemän gå igenom planen, ställa frågor, komma 
med idéer och lämna synpunkter. 
 
 
 

Synpunkter
Den som har synpunkter på förslaget ska framföra 
dessa skriftligen senast 2013-06-26 till  
kommunen@lillaedet.se eller i brev till:

Lilla Edets kommun
Kommunstyrelsen
463 80 Lilla Edet
Inkomna synpunkter diarieförs och blir offentliga 
handlingar.

Upplysningar
En översiktsplan är inte rättsligt bindande men 
vägledande vid detaljplaneläggning och bygglov-
prövning. Efter samrådet och där på kommande 
utställning förväntas planen antas av kommunfull-
mäktige.

Vill du ha ytterligare information kontakta:
Paul Mäkelä, Lilla Edets kommun tel: 0520-65 95 22
Martin Nord, Norconsult, tel: 031-50 71 21

KOMMUNSTYRELSEN
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LÖDÖSE. När kommu-
nen inte kunde erbjuda 
någon fritidsgård för 
ungdomarna i Lödöse 
tog föräldrarna saken i 
egna händer.

En förening har star-
tats och förra fredagen 
drog verksamheten 
igång.

– Fritidsgården 
vänder sig till barn 
och ungdomar i års-
kurs 4-9, säger Mikael 
Karlsson, ordförande 
i Tingbergsgårdens 
ungdomsfritidsförening 
– TUFF.

När lokaltidningen hälsar på 
är ett närmare 40-tal killar 
och tjejer på plats för att 
spela pingis, bordsfotboll, 
lira wii och annat kul. Andra 
nöjer sig med att sitta ner i 
den stora soffgruppen för att 
prata och bara umgås.

– Det måste finnas ett 
ställe där våra barn och ung-
domar kan hänga tillsam-
mans, säger Mikael Karlsson.

Lokalen vid Tingbergs-
skolan, som tidigare fungerat 
som fritidsgård, står kom-
munen med. Föreningen har 
också fått överta inventarier.

– Förhoppningen är att vi 
ska bygga upp en verksamhet 
som kommunen sedan kan ta 
över, säger Mikael Karlsson.

Fritidsgården är öppen 
onsdags- och fredagskvällar. 
Under sommarlovet kommer 
gården att vara stängd för att 
öppna i augusti igen.

– Vi har ett rullande 
schema och det är minst två 
föräldrar på plats vid varje 
tillfälle. Vi söker nu fler 
vuxna som vill engagera sig i 

föreningen, förklarar Mikael 
Karlsson.

Ungdomarnas förtjusning 
över att fritidsgården har 
öppnat går inte att ta miste 
på. Anna Fransson sitter 
och spelar guitar hero när 
lokaltidningen kommer på 
besök.

– Det är så bra för här får 
man göra vad man vill. Jag 
tycker bäst om att spela wii, 
förklarar Anna.

Om fritidsgården kommer 
att hålla öppet fler dagar till 

hösten återstår att se, det 
beror på föräldrarnas vilja att 
hjälpa till.

– Nu är vi i alla fall i gång, 
så får vi se vad som händer i 
framtiden, avslutar Mikael 
Karlsson.

LILLA EDET. Andra fru-
kostmötet på kort tid.

I måndags inbjöds 
kommunens företagare 
till en morgonstund på 
Folkets Hus.

Ewa Varga, upphand-
lingsansvarig i Lilla 
Edets kommun, svarade 
på de frågor som fanns.

Ett drygt tiotal frukostgäster 
fanns på plats i Folkets Hus 
på måndagsmorgonen. En 
inbjudan hade gått ut från 
näringslivsutvecklare Kajsa 
Jernqvist.

– Vi vill avdramatisera det 
här med upphandlingar. Det 

ska inte uppfattas som krång-
ligt och svårt, sade Kajsa när 
hon hälsade välkommen.

– Det behövs den här 
typen av informella möten 
mellan kommunens tjänste-
män och politiker. Ewa Varga 
erbjöd sig att föra ett samtal i 
samband med en frukost och 
förhoppningsvis kan vi få fler 
nyckelpersoner i Lilla Edets 
kommun att göra likadant, 
förklarade Kajsa Jernqvist.

Samtalet under morgonen 
kom att handla om reglerna 
för offentlig upphandling 
som en kommun har att för-
hålla sig till, vilka EU-direk-
tiv som finns.

– Vi försöker självfallet 

värna det lokala näringslivet 
inom ramarna för de kri-
terier som finns, sade Ewa 
Varga.

– Jag tycker att det blev 
en jättebra diskussion. Det 
var dock en svaghet att inget 
av kommunalråden fanns 
representerade. Att möta 
kommunens företagare i 
upphandlingssituationer är 
något av det viktigaste som 
en kommun har att göra, 
ansåg Bjarne Färjhage som 
var där för LRF:s räkning.

ÄLVÄNGEN. ”En retro-
spektiv debutantut-
ställning”.

Det är namnet på 
Sören Sparres första 
publika arrangemang.

Ett 25-tal tavlor 
fi nns nu att beskåda på 
Älvängens bibliotek.

I onsdags invigdes Sören 
Sparres debutantutställning. 
Lokaltidningen hälsade på 
då de sista verken skulle till 
att hängas upp. Med sig 
hade Sören sin mentor, den 
i konstnärskretsar välbekante 
Lennart Karlsson.

– Sörens ovanliga uppfin-
ningsrikedom kommer snart 
att göra honom till en stor 
målare, förklarar Lennart 
som beskriver sin elev i föl-
jande ordalag:

– Han har en djup kärlek 
till havet, kombinerat med 
en mogen mans existentiella 
brottning med det okända.

Ett tjog båtar och mer än 
dubbelt så många somrar 
i dessa farkoster har givit 
Sören Sparre en stor kärlek 
till hav och sjö.

– Havet, skärgården och 
musiken har varit ständiga 
följeslagare genom livet, 
berättar han.

Sören Sparre gjorde sin 
första målning redan 1963. 
Sedan har målandet återupp-
tagits i jämna tioårsinterval-
ler. Nyligen avslutade Sören 
sin andra termin hos Lennart 
Karlsson i lättsam konstve-
tenskap.

– Det är Lennart som har 
sparkat fart på intresset igen, 

förklarar Sören.
Att debututställningen 

inte blev av i Lilla Edet, där 
Sören Sparre är hemmahö-
rande, förklarar han så här:

– Det har nog med min 
feghet att göra. Jag kommer 
dock att arrangera en utställ-
ning i Lilla Edet så små-
ningom, lovar Sören.

Lilla Edet-konstnären Sören Sparre gör sin första utställ-
ning på Älvängens bibliotek. Ett 25-tal alster i akryl och 
olja fi nns till allmänhetens beskådning. På bilden ses också 
Sörens mentor och tillika kursledare, Lennart Karlsson.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Debuterar i grannkommunen
Första utställningen för Sören Sparre

FRUKOSTGÄST

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kent Nilsson, Bilab, Lena Palm, kommunchef, Ewa Varga, upphandlingsansvarig, och Bjarne 
Färjhage, LRF, närvarade vid måndagens frukostmöte i Lilla Edets Folkets Hus.

Frukostsnack om upphandling

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Föräldrarna tog saken i egna händer
Tuff fritidsgård för ungdomar

Fritidsgården i Lödöse har öppnat igen. Onsdags- och fre-
dagskvällar är elever i årskurs 4-9 välkomna.

Besökarna till fritidsgården 
sysselsätter sig själva och 
aktiviteterna varierar. Här 
är det ett gäng som spelar 
bordsfotboll.

Anna Fransson tycker att 
guitar hero är allra roligast.

Underrättelse om samråd
Fördjupad översiktsplan för Lödöse

Lilla Edets kommun har upprättat ett förslag till fördjupning av översiktsplanen för Lödöse, vilken avgränsas 
norr om Spetalbergen i norr, kommungränsen i söder, Göta älv i väster och Gårdaån samt väg E45 i öster. 
Den 24 april beslutade kommunstyrelsen att genomföra samråd kring förslaget.

Fördjupning av översiktsplanen för Lödöse har två syften. Det första är att konkret utgöra en ram som 
anger möjligheterna för utveckling och bevarande i Lödöse, vilket underlättar för kommande planering och 
utbyggnad i Lödöse. Det andra och kanske viktigaste syftet är att själva arbetet med planen ska fungera som 
inspirationskälla och underlag för diskussioner och idéarbete bland Lödösebor och andra som på olika sätt 
medverkar i samhällsbyggandet. 

Samrådstid
16 maj–26 juni 2013

Utställningsplatser
Samrådsmaterialet finns tillgängligt på nedanståen-
de platser under ordinarie öppettider:

Lilla Edets kommunhus  
Järnvägsgatan 12  
Lilla Edet

Lilla Edets bibliotek 
Göteborgsvägen 63 
Lilla Edet

Lödösehus 
Museivägen 1
Lödöse 

Samrådhandlingarna finns även tillgängliga för 
nedladdning på kommunens hemsida:  
lillaedet.se/byggabomiljo/kommunensplanarbete/
Fördjupadöversiktsplan

Öppet hus
Öppet hus kommer att hållas den 11 juni kl 18 i 
Lödösehus. Utöver en presentation av förslaget ges 
då även möjlighet att tillsammans med ansvariga 
tjänstemän gå igenom planen, ställa frågor, komma 
med idéer och lämna synpunkter. 
 
 
 

Synpunkter
Den som har synpunkter på förslaget ska framföra 
dessa skriftligen senast 2013-06-26 till  
kommunen@lillaedet.se eller i brev till:

Lilla Edets kommun
Kommunstyrelsen
463 80 Lilla Edet
Inkomna synpunkter diarieförs och blir offentliga 
handlingar.

Upplysningar
En översiktsplan är inte rättsligt bindande men 
vägledande vid detaljplaneläggning och bygglov-
prövning. Efter samrådet och där på kommande 
utställning förväntas planen antas av kommunfull-
mäktige.

Vill du ha ytterligare information kontakta:
Paul Mäkelä, Lilla Edets kommun tel: 0520-65 95 22
Martin Nord, Norconsult, tel: 031-50 71 21
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LILLA EDET. En rosa 
tjejkväll med modevis-
ning, mingel, skönhet 
och bubbel.

Nu på fredag ar-
rangeras Ladies Club i 
Folkets Hus.

Sexton kvinnliga före-
tagare kommer att visa 
upp sina respektive 
verksamheter under 
festliga former.

Biljettförsäljningen är igång 
sedan en vecka tillbaka och 
intresset för Ladies Club är 
stort.

– Vi spänner bågen och 
hoppas att det ska bli fullt 
hus. 450 personer är max vad 
vi får ta in, säger Åsa Bark 
från More than love, en av 
utställarna.

Initiativtagare till freda-
gens event är Linda Käll 
som driver Inspo, en kläd-
butik på nätet. Hon tyckte 
att tiden var mogen för en 
tjejkväll i Lilla Edet, det var 
längesedan som något lik-
nande ägde rum.

– Förhoppningsvis blir 
detta en snackis och tanken 
är att göra detta till ett åter-
kommande arrangemang, 
några gånger om året, säger 
Linda vars idé omedelbart 
fick gehör hos Folkets Hus-
chefen Jens Ericson, som 
för övrigt själv kommer att ta 
plats bakom pianot och bjuda 

på musikunderhållning.
– Folkets Hus ska vara en 

mötesplats för företagare 
och nätverkande. Jag ser 
detta som en bra uppvärm-
ning inför Edetmässan där 
vi hoppas kunna få med ett 
antal kvinnliga företagare, 
säger Jens.

Arrangörerna till Ladies 
Club kommer att dela ut 
en så kallad goodiebag till 
de 50 första gästerna på 
plats. Besökarna har också 
en hel del spännande över-
raskningar att se fram emot 
under kvällens gång. Bland 
annat kommer det att ske 
utlottning av diverse olika 
produkter och dessutom 
utlovas en erotisk fiskdamm.

– Syftet med den här rosa 
tjejkvällen är att lyfta fram 
kommunens kvinnliga före-
tagare och visa på allt roligt 
som finns att göra, säger 
Linda Käll.

Är killar bannlysta?
– Nej, definitivt inte. Det 

inledande minglet vänder sig 
till en riktad målgrupp, men 
senare på kvällen blir det 
nattklubb och då hoppas vi 
på en blandad publik, avslu-
tar Linda Käll.

TUNGE. Emil Nilsson, 
18 år, lämnar Center-
partiet i Lilla Edet.

I samband med 
tisdagskvällens grupp-
möte meddelade han 
sitt beslut.

– Jag känner mig åsi-
dosatt, är ledsen och 
enormt besviken, säger 
Emil till lokaltidningen.

Emil Nilsson kom med i 
Centern 2011 som en ung 
frisk fläkt. Två år senare 
väljer han att lämna partiet.

– Jag föddes in i Centerrö-
relsen, både min mamma och 
min pappa har varit politiskt 
aktiva, berättar Emil.

Nu väljer han dock att 

hoppa av. Emil saknar för-
troende för Centerpartiets 
ledning i Lilla Edet.

– Sedan Ove Parkås slu-

tade som ordförande har 
det gått utför. Jag anser att 
Jörgen Andersson är fel man 
att leda Centerpartiet och 
det står jag för, säger Emil 
Nilsson som i framtiden ser 
fram emot en ledande posi-
tion inom Studieförbundet 
Vuxenskolan.

Om det blir någon mer 
politik för Emil Nilsson åter-
står att se.

– Jag har fått förfrågan om 
regionala uppdrag. Det finns 
också andra partier i Lilla 
Edet som har förhört sig om 
mina tjänster, men jag har 
hittills tackat nej.

JONAS ANDERSSON

Emil Nilsson har beslutat sig 
för att lämna Centerpartiet i 
Lilla Edet.

Emil Nilsson lämnar Centerpartiet i Lilla Edet

LILLA EDET. Lilla Edets 
skolor har för tredje året i 
rad genomfört en elevenkät i 
samarbete med de övriga tolv 
kommunerna inom Göte-
borgsregionen, GR. 

Enkäten ger eleverna 

möjlighet att uttrycka sina 
åsikter inom delområdena 
skolmiljö, trivsel/trygg-
het, kunskaper och lärande, 
bemötande, delaktighet och 
inflytande, fritidshem samt 
helhetsintryck.

– Årets resultat visar 

att eleverna i åk 2 och åk 
5 blivit alltmer nöjda med 
sina skolor sedan förra året, 
så mycket att Lilla Edet i år 
har de allra mest nöjda elev-
erna inom GR-regionen, 
säger bildningschef Maria 
Andersson.

– Arbetet som pågår bland 
de äldre eleverna visar sig 
behöva mer tid innan det ger 
effekt i elevenkätens resultat. 
Nu kommer lärare och elever 
tillsammans att diskutera 
resultatet för att få en fördju-
pad förståelse för elevernas 
syn på sin skola och formu-
lera vad som behöver göras 
för att utveckla kommu-
nens skolor. Relationen som 
uppstår i dialogen mellan 
lärare och elever är viktig för 
elevernas lärande.  I augusti 
börjar också två metodut-
vecklare som kommer att 
arbeta intensivt tillsammans 
med lärarna för att lyfta 

resultaten i grundskolan, 
avslutar Maria Andersson.

JONAS ANDERSSON

Maria Andersson, bildningschef Lilla Edets kommun.

Lilla Edets elever alltmer nöjda
TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Premiär för Ladies Club i Folkets Hus

Åsa Bark, More than love, Linda Käll, Inspo, Jens Ericson, Folkets Hus, Anna Kaldeby, Hårstunden och Jane Forslund, One 
Kode, är några av arrangörerna till Ladies Club i Lilla Edet.

Öppet måndag-torsdag 10-18 fredag 10-16 söndag 11-15
ALVHEM: Riksväg 45, 6 km norr om Älvängen, söder avfart -91, norr avfart -92 

www.bengtshusvagnar.se

KANONPRISER 
PÅ KVARVARANDE 

LAGERVAGNAR
Välvårdade beg. husvagnar 

och husbilar till bra pris!

En kvalitet som klarar allt!

Störst i Europa!



alekuriren  |   nummer 20  |   vecka 21  |   2013SPORT32

SKEPPLANDA. Skepplandas damer 
vann söndagens derby mot Edet FK 
med 3-1.

Sandra Augustsson gjorde två av 
målen, men mest intressant att no-
tera var en nygammal tränarprofi l.

Stig Persson har nämligen åter-
vänt till den gulsvarta kabyssen.

Inför årets säsong i division 
2 Västergötland södra fick 
Mats Rosenqvist ansvaret 
att leda Skepplandas damlag. 
Sejouren blev kortvarig och i 
veckan lämnade han uppdraget efter en tids 
spekulationer och oro i laget. Istället är Jonas 
Brattlöf ny huvudtränare. Han assisteras av 
Christer Claesson och den tidigare damträ-
naren Stig Persson som nu har återvänt till 
ledartrojkan.

– Vi hoppas det ska bli bättre så här och 
att tjejerna blir nöjda. Vi delar på mycket av 
ansvaret, men det är Jonas som är uttalad 
huvudtränare. Det känns bra, kommenterar 
Stig Persson sin comeback.

Han fick se sitt Skepplanda göra årets bästa 
laginsats. Edet maldes ner sakta, men säkert 
och segern var aldrig hotad.

– Det var en viktig trepoängare. Edet 
kommer säkert att hamna i mitten av serien 
och därför känns det bra att slå dem hemma, 
säger Stig Persson.

Derbyt mot Edets FK var jämnt i första 
halvlek och det var gästerna som efter drygt 
tio minuter tog ledningen. En kvart före 
pausvilan kvitterade Skepplanda genom 
Emelie Johansson på ett snyggt inlägg av 

Sandra Augustsson,  för övrigt en av pla-
nens allra främsta lirare. Det var också Sandra 
som i andra halvlek avgjorde derbyt med två 
fullträffar. Segermarginalen borde ha varit 
större, men hemmalaget får slipa på effektivi-
teten framför mål. Edet försökte och hade ett 
antal riktigt bra tillfällen. Hemmamålvakten 
Maria Eloranta svarade för en prakträdd-

ning i andra halvlek.
Skepplandas damer har nu 

vunnit fyra av de fem inledande 
matcherna i serien och skuggar 
serieledande Borås GIF. Edet 
har bara fyra poäng, men fort-

farande tre lag bakom sig.

Emelie Johansson skickade in kvitteringen mot Edet FK efter en spelad halvtimme. Målet 
gav hemmalaget råg i ryggen och efter paus var det inget snack om vart poängen skulle.

Skepplandas damer 
derbyvann mot Edet FK

FOTBOLL
Division 2 Västergötland södra dam
Skepplanda – Edet FK 3-1 (1-1)

SJÖVALLEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Sandra Augustsson var 
magnik, framför allt i andra 
halvlek, då hon avgjorde 
derbyt mot Edet FK med två 
viktiga mål.Stig Persson är tillbaka hos Skepplandas damer, men numera 

bara som assisterande tränare.

Mikaela Ögren ett viljestarkt 
energiknippe i SBTK.

LILLA EDET. Det stud-
sar inte Edet FK:s väg 
för tillfället.

På de tre senaste 
omgångarna har det 
bara blivit en poäng.

– Det är små mar-
ginaler, konstaterar 
tränaren Torben Chris-
tiansen.

Matchen mellan Edet FK 
och Vänersborgs IF blev en 
jämn och spännande drabb-
ning. VIF intog förarsätet då 
Björn Larsson gjorde ställ-
ningen till 0-1 
efter tolv spe-
lade minuter.

H e m m a p u -
bliken fick emel-
lertid anledning 
att jubla strax före pausvilan 
då Marcus Olsson fixade 
kvitteringen till 1-1. ”Olle” 
fick dock kasta in handduken 
i paus, för att istället ersättas 
av Henrik Johansson.

– Marcus fick ont i sin 
fot och hade även känning i 
knäet från en tidigare match. 
Jag hoppas ha honom till-
baka mot Kärra på lördag, 
säger Torben Christiansen. Ibrahim Thaini gav VIF 

ledningen på nytt i den 54:e 
minuten. Den här gången 
lyckades Edet FK inte 
komma tillbaka, trots att man 
försökte så gott det gick.

– Vi lyfte upp bollar och 
Vänersborg såg riktigt trötta 
ut sista 25 minuterna. Tyvärr 
så blev det ingen utdelning 
den här gången, analyserade 
EFK-tränaren.

Till bortamötet med 
Kärra får Edet FK förstärk-

ning i form av den snabb-
sprintande yttermittfältaren 
Viktor Lundin som kommer 
åter från seriekonkurrenten 
Skoftebyns IF.

– Viktors entré innebär att 
vi får en bättre bredd i trup-
pen. Vi känner till hans kvali-
teter då han var ordinarie hos 
oss förra året. Vi kan också 
räkna med att Viktor är rejält 
spelsugen, avslutar Torben 
Christiansen.

JONAS ANDERSSON

– Uddamålsförlust mot Vänersborgs IF

Bollen studsar inte
Edet FK:s väg

Marcus Olsson utgick skadad i paus, men hade före det fi xat 
Edet FK:s kvittering mot Vänersborgs IF. Till slut blev det 
dock förlust för EFK, 1-2.                 Arkivbild: Allan Karlsson

FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Edet FK – Vänersborgs IF 1-2 (1-1)
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teter då han var ordinarie hos 
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räkna med att Viktor är rejält 
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ALAFORS. Ahlafors 
hamnade i trubbel mot 
Skoftebyn i lördags.

Ett tidigt 0-2-un-
derläge satte press på 
hemmalaget.

AIF lyckades dock 
rädda en poäng tack 
vare ett piggt inhopp av 
Moha Abdulrazek.

Det var allt annat än muntra 
miner på Sjövallen, Svenska 
Stenhus Arena, efter mötet 
med Skoftebyn. Frustratio-
nen och besvikelsen över att 
på nytt ha svarat för en blek 
första halvlek var påtaglig. Att 
laget ändå räddade en poäng 
var sekundärt. I pausvilan var 
AIF-tränaren Lars-Gunnar 
Hermansson allt annat än 
nöjd med 0-2 på tavlan.

– Jag brukar vara tydlig, 
men vänlig. Nu tonade jag 
ner vänligheten. Killarna 
behövde väckas och de tog 
kritiken på helt rätt sätt. Det 
är två skilda matcher, i första 
halvlek får ingen godkänt och 
i andra övertygar samtliga. 
Jag hoppas vi lär oss något av 
det här och hade vi fått utdel-
ning lite tidigare tror jag 
bestämt att vi hade vänt till 
seger, säger L-G Hermans-
son.

Den befogade utskäll-
ningen gav resultat. Ett trög-
startat hemmalag fick upp 
ångan i andra halvlek och 
Moha Abdulrazeks inhopp i 
den 60:e minuten blev väg-
visande. Först 
gjorde han 
själv 1-2 och 
någon minut 
före full tid 
spelade han fri 
Niclas Elving som satte kvit-
teringen.

– Fantastiskt vilket inhopp 
Moha gör! Det är en kille 
man unnar all framgång, 
seriös till tusen och en bra 
lagspelare. Han har knutit 
näven och visar nu på allvar 
att han ska ha en plats i laget. 
Den inställningen gör att du 
alltid till sist står som vinnare, 
menar Hermansson.

Med tio minuter kvar att 
spela gick Ahlafors ner på en 
trebackslinje och sist in på 
plan i en offensiv diamant var 
Jonathan Lindström som 
tvingats vila sina ljumskar de 
senaste matcherna.

– Det är en fin extrakom-
petens vi har att kasta in. 
Jag hoppas kunna matcha in 
honom försiktigt. Han ska 
spela 45 minuter med B-laget 
i veckan. Förhoppningsvis 

känns det bra för ”Jonte” så vi 
kan börja räkna med honom 
igen, säger Hermansson.

Värt att notera var också 
att backlöftet Erik Gunnars-
son kom in efter paus. Alex-
ander Anderssons knä höll 
inte. Gunnarsson var med 
som en komet i AIF:s pre-
miärelva borta mot Stenung-
sund, men har sedan dess lyst 
med sin frånvaro.

– Han har gnuggat på bra 

och drabbades som många 
andra unga killar vars utveck-
ling rusar iväg av en liten 
dipp. Nu är han på väg till-
baka på allvar och har sett 
riktigt bra ut. Hans inhopp 
mot Skoftebyn bådar gott, 
berömmer Hermansson som 
återigen tvingades kompo-
nera ihop en ny backlinje då 
mittbacken Henrik Anders-
son lämnat återbud.

– ”Henke” har visat sig 

vara vår viktigaste spelare så 
jag ljuger om jag säger att det 
inte ställer till några problem. 
Det som har varit svårt i år är 
att vi nästan aldrig har kunnat 
spela med samma uppställ-
ning.

Närmast står Västra Frö-
lunda på tur och även den 
matchen spelas på Sjövallen 
nu på lördag. Förhoppnings-
vis på naturgräs.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Vill du börja rida?

K-RIDCENTER
Vi finns på Hamnens Gård, Älvängen 

Vi startar nybörjarkurs i liten grupp (max 5 st) på C- och D-ponny.

Anmälan till: Annika Teibl 0709-81 77 11
eller annika@k-ridcenter.se

FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Ahlafors IF – Skoftebyn 2-2 (0-2)
Mål AIF: Moha Abdulrazek, Niclas 
Elving. Matchens kurrar: Moha 
Abdulrazek 3, Niclas Elving 2, Edvin 
Pearson 1.

Edet – Vänersborgs IF 1-2
Mål EFK: Marcus Olsson.

Division 2 Västergötland södra 
damer
Skepplanda – Edet FK 3-1 (1-1)
Mål SBTK: Sandra Augustsson 2, 
Emelie Johansson. Matchens kurrar: 
Sandra Augustsson 3, Mathilda 
Errind 2, Mikaela Ögren 1.

Division 3 Västergötland S, dam
Holmalunds IF – Lödöse/Nygård 
7-0 (2-0)

Division 5 Västergötland V
Skepplanda BTK – Göta BK 1-0 
(0-0)
Mål SBTK: Mathias Johansson. 
Matchens kurrar SBTK: Emil Rydén 3, 
Oscar Frii 2, Markus Samuelsson 1. 

Skepplanda BTK – Säven/Hol 3-1 
(1-0)
Mål SBTK: Christian Rönkkö 2, Niclas 
Hylander. Matchens kurrar: Christian 
Rönkkö 3, Emil Rydén 2, Linus Carls-
son 1.

Division 6 D Göteborg
Nödinge SK – Hyppelns IK 6-1 (1-1)
Mål NSK: Kajin Talat 4, Rahel Faraj 2.
Matchens kurrar: Kajin Talat 3, Kalle 
Hamfelt 2, Rahel Faraj 1.
Nol IK – Hälsö BK 1-2
Mål: Ingen uppgift.
Surte FK – Lundby IF 3-2
Mål: Ingen uppgift.
Zenith – Älvängens IK 3-1 (2-0)
Mål ÄIK: Peter Eriksson.
Matchens kurrar: Tim Webster 3, 
Pontus Dahlberg 2, Andreas Johans-
son 1.

Bosna IF 7 18 16
Nödinge SK 7 12 15
Säve SK 7 5 15
IK Zenith 7 4 12
Älvängens IK 7 1 11
Hyppelns IK 6 -1 10
Hålta IK 7 -7 8
Lundby IF 06 6 -3 7
Nol IK 6 -4 6
Hälsö BK 6 -4 5
Surte IS FK 6 -15 4
Backatorps IF 6 -6 2

Division 6 Trollhättan
Hjärtum – Lödöse/Nygård 4-1 
(2-1)
Mål HIS: Mikael Persson 3, Lucas 
Strömberg. LNIK: Självmål.
Alvhem – Västerlanda 2-0 (0-0)
Mål AIK: Emil Larsson, Magnus Tilly.

ALAFORS. Nästa lördag 
får Sjövallen fi nfräm-
mat.

Som ett inslag i 
Ahlafors IF:s 100-årsfi -
rande spelas en jubi-
leumsmatch mellan AIF 
Oldtimers och TV-laget.

Profi ler som Robert 
Prytz, Patrik Sjöberg, 
Thomas Ravelli, Soran 
Ismail och Richard 
Herrey förväntas locka 
storpublik.

Lördagen den 1 juni är Ahla-
fors IF:s stora jubileumsdag 
med kändismatch på Sjöval-
len och efterföljande fest-
kväll i Furulundsparken.

– Blir det bara någorlunda 
hyfsat väder så tror vi på en 
stor publiktillströmning. 
Det är säkert många som är 
nyfikna på att se TV-lagets 
olika kändisar, men lika spän-
nande ska det bli att se AIF:s 
gamla lirare i aktion igen. I 
Ahlafors trupp ingår spelare 
från olika tidsepoker, bland 
andra bröderna Heden-
crona, Ulf Pettersson, 
Thomas Otter och Mat-
tias Skånberg. Vi har också 
landslagsmeriterat inslag i 
form av syskonen Helen och 
Ingrid Johansson, berättar 
Kjell Lundgren i AIF:s jubi-
leumskommitté.

Patrick Ekwall är den 
som är samordnare för TV-
laget. Det brukar bli ett fem-
tontal framträdanden per år.

– Som en halv allsvensk 

säsong, skrattar Patrick.
Hur länge har du varit 

involverad i TV-laget?
– 1996 drog vi igång lite 

vid sidan om Bengt Bed-
rups legendariska TV-lag, 
som hade varit mindre aktivt 
under ett par år.

Vem i laget tycker du 
är vassast fotbollsspelare 
idag?

– Det är väl egentligen 
Abgar Barsom och Geert 
den Ouden, som alldeles 
nyligen slutat spela fotboll. 
Nu är Geert knäskadad och 
då vill jag framhålla ”Abbe”. 
Han hade kunnat spela all-
svenskt fortfarande.

Finns det någon annan 
profil i laget som publiken 
ska hålla ett extra öga på?

– Patrik Sjöberg, han har 
det mesta som en TV-lags-

spelare ska ha.
Vad blir din egen roll, 

kommer vi att få se dig på 
planen?

– Ja, jag är i första hand 
med och spelar, även om det 
inte alltid behövs. Jag är mest 
utfyllnad på planen.

Jubileumsdagen avrun-
das i Furulundsparken där 
50-årsjubilerande The Flas-
hmen spelar upp till dans.

– En perfekt avrundning 
på jubileumsdagen. Det är 
absolut inte tal om någon 
sluten fest enbart för AIF-
anhängare utan alla som vill 
delta i 100-årsfirandet är 
hjärtligt välkomna till Furu-
lund, avslutar Kjell Lund-
gren.

JONAS ANDERSSON

Ahlafors räddade en poäng hemma
– Kvitterade 0-2-underläge

TV-laget kommer till Sjövallen

Robert Prytz 
är en av lirar-
na i TV-laget 
som kommer 
till Sjövallen 
lördagen den 
1 juni för att 
möta Ahlafors 
IF:s Oldtimers.
Foto: TV-laget

– Möter AIF Oldtimers i jubileumsmatch

Mattias Skånberg får med sina blotta 35 år återigen bära 
ett tungt lass, då han defi nitivt kommer att vara den i AIF 
Oldtimers som är närmast matchform. 
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Moha Abdulrazek har fått agera 
inhoppare under våren och som 
han har levererat! Mot Skoftebyn 
blev det ett mål och en assist. Nu 
väntar en plats i startelvan?
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Division 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Skoftebyn 2-2 (0-2)

Fre 24 maj kl 19.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Gerdsken

Lör 25 maj kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – 
V Frölunda

Sön 26 maj kl 17.00
Älvevi

Älvängen – 
Backatorp

FOTBOLL I ALE
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Skrädderi

Batteribyte

Nyckelservice m.m.

Ale Torg 10
Öppet: Mån-Fre 10-18, Lör 10-14

0303-971 40
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  FOTVÅRD
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Fotvård.
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Kerstin Ekeklint, 
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Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 
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elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 
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Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

KENTH IVARSSON
0303-966 00 • 0520-65 12 85

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

HJS 
FOTVÅRD

ALE
DJURKLINIK

- en personlig klinik med stora resurser

Hästavdelningen
0303-33 59 60

Smådjursavdelningen
0303-33 59 70

www.aledjurklinik.se
Norra kilandavägen 22, 449 34 NÖDINGE

Fax: 0303-22 96 29

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Smörgåstårtor och tårtor på beställning.
Våningstårtor till dop & bröllop.

Menyer och bufféer för alla tillfällen.
www.miascatering.se

Hålanskolan, Uspastorp Nol • 0303-74 50 95 • 070-57 58 703

0303-74 22 92

0736-26 19 29

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av ekonomitjänster 
för små och medelstora 
företag, föreningar samt 

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

Postadress: Box 618, 442 17 Kungälv
Tel 0303-186 10 Fax: 0303-151 29

Husbilar
Husvagnar

ALVHEM • 0303-33 64 80
www.bengtshusvagnar.se

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

måndag & onsdag
kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

Finns vid Nödinge 
vårdcentral. 
Gör även hembesök!
Tar emot friskvårdskuponger

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

Nödinge SK Fotboll Kansli: 0303-22 98 83
E-post: nskfotboll@telia.com www.laget.se/nskfotboll

Det händer på Vimmervi
22 Ons
18:30 - 19:30 P01 » Nödige SK - Guldhedens IK (Sanktan klass 4)

24 Fre
19:00 - 21:00 B-lag Herrar » Nödinge SK - Kärra KIF C (Reserv 4 B)

26 Sön
13:30 - 14:30 P02 » Nödinge SK  - Älvängen IK (Ale – Kungälv )
15:00 - 16:00 F04 » Nödinge SK Vit - Älvängens IK (Ale – Kungälv )
16:00 - 17:00 F04 » Nödinge SK Blå - Romelanda UF (Ale - Kungälv )

28 Tis
19:00 - 20:00 P00 » Nödinge SK - FC Amhult (Sanktan 4 A)

Cafeterian är öppen 
Välkomna NÖDINGE– SÅ KLART

STURES 
SPISAR AB

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

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

Utgår även ifrån Ale kommun

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

PER MAXE BYGGNADS AB
Nybyggnad, om- och tllbyggnad, 

ROT-arbete

Tel 0706 - 51 84 86
Fax 0303 - 964 78

E-post info@permaxe.se

www.permaxe.se

 Eva
Medicinsk fotterapeut
www.wallsfotvard.se

Bohus/Kode
Tel: 0707-144 577

WallsFOTVÅRD
Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen

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

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

www.ale.nu 

Lunchservering 
& catering

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

Alevägen 47 (Tudor) 449 44 Nol

www.evasmatgladje.se
0303-33 29 77

Telefon: Taxi 0520-45 90 00 
Buss 0520-65 75 00 Ring för 

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

Vi är ett Buss-, Taxi- och Bud-
företag som med bästa per-
sonliga service kör stora och 
små sällskap, dit Ni önskar

Lilla Edets Buss
NÖDINGE 

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se



Kemtvätt

Skrädderi

Batteribyte
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Presentkort.
Daggkåpevägen 3, Nödinge
Kerstin Ekeklint, 
Medicinsk fotvårdsspec.
Tel. 0303-22 95 61

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212
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ALE. På lördag blir det 
full fart på grusvä-
garna i trakterna kring 
Alafors.

Älvbygdens MK ar-
rangerar Aleknixen.

– Alesvängen fast i 
mindre format, säger 
Leif Kärnede.

Aleknixen bjuder på två spe-
cialsträckor, som deltagarna 
ska avverka vid två tillfällen. 
72 förare är anmälda. I start-
fältet återfinns bland andra 
Leif Pettersson från Göte-

borgs MF med fyra SM-titlar 
i bagaget. Ytterligare en som 
kan slåss om totalsegern är 
Joakim Rydholm från Dals 
MK i en nybyggd Mitsub-
ishi. Vidare bör nämnas killar 
som Mattias Adielsson och 
Christoffer Bäck.

Fem hemmaåkare 
kommer till start. Anders 
Kärnede och Ulf Gro-
lander kör i den trimmade 
klassen. Cerry Olsson, 
Erik Wiklund och Harri 
Mourujärvi ställer upp i den 
otrimmade klassen. 

– Det finns också en klass 
för de äldre rallybilarna med 
åtta startande. Således kan 
det bli lite nostalgi med bilar 
som Volvo PV, Amazon, 
Opel Kadett GTE och så 
vidare, förklarar Leif Kär-
nede.

Rallyts högkvarter 
kommer att bli på Tudorom-
rådet i Nol. Tävlingen ingår 
i Mega Rally Cup.

FALKÖPING. Det kördes 
två SM-deltävlingar i sid-
vagnscross under Kristi him-
melsfärdshelgen. Den första 
avgjordes i Falköping på 
torsdagen och fyra ekipage 
från Älvbygden kom till start.

Philip Stenborg och 
Kristian Nilsson knep 
andraplatsen i bägge heaten 
och blev därmed totaltvåa i 
tävlingen. Arne Tilly och 
Robert Almthén blev total-
trea efter en fjärde plats i 
första heatet och en tredje-
plats i det andra.

Niclas och Marcus 
”Travis” Jonasson går från 
klarhet till klarhet och körde 

in på en sjätteplats i det första 
heatet. Tyvärr tvingades man 
bryta det andra på grund 
av en krånglande fot för 
Marcus.

Det fjärde ekipaget från 
ÄMK, Jonas Nilsson och 
Richard Söderberg, gjorde 
sin bästa tävling för året 
genom att komma in på en 
elfteplats i första och en 
hedrande sjunde plats i andra 
heatet.

På lördagen fortsatte täv-
landet i Nynäshamn, då med 
två ekipage från Älvbygden; 
Stenborg/Nilsson och Tilly/
Almthén. Stenborg/Nilsson 
åkte återigen in på en andra-

plats i bägge heaten bakom 
den omöjliga duon Henke 
S ö d e r k v i s t / ” To b b e ” 
Sylwan från Huskvarna.

Tilly/Almthén blev trea i 
första och femma i det andra 
heatet. Det räckte återigen 
till en tredjeplats i samman-
draget.

I den totala SM-ställ-
ningen ligger Stenborg/
Nilsson tvåa, Tilly/Almthén 
är trea. SM-deltävlingarna 
fortsätter nu i skånska Ski-
varp i augusti och avslutas 
med finalen i Älvängen den 
28 september.

JONAS ANDERSSON

I samarbete med

Hjälp till att sprida budskapet om vår 
jubileumsdag till Dina vänner!

SJÖVALLEN, ALAFORS
KL 1500

Underhållning av The Sympathy

KL 1600

Ahlafors Oldtimers – TV-laget
TV-laget leds av Patrick Ekwall
och i truppen ingår bland andra
Thomas Ravelli, Patrik Sjöberg och Robert Prytz.
Entré: 80 kronor, födda -97 och äldre

2000 – 0100 Dans i Furulundsparken till The Flashmen
Servering av öl och cider från Ahlafors Bryggerier
Entré: 100 kr | Ålder: 18 år

CLOVVE DELAR UT GLASS

TILL ALLA BARN KL 15-15.30

Du som nu är, eller har varit aktiv i Ahlafors IF 
tidigare, inbjuds till ett gulsvart 100-årskalas

i Furulundsparken, insläpp kl 18-19
OBS! Endast föranmälda släpps in

Anmälan sker på vår hemsida www.ahlaforsif.se

JUBILEUMSDAG
   LÖRDAG 1 JUNI

Philip Stenborg/Kristian Nilsson och Arne Tilly/Robert Almthén, båda från Älvbygdens MK, 
ligger tvåa respektive trea i SM-serien efter de två senaste tävlingarna som avgjordes i 
Falköping och Nynäshamn.

Rallyfest stundar i Ale
Nu på lördag arrangeras rallytävlingen Aleknixen i trakterna kring Alafors.
Arkivbild: Allan Karlsson

PÅ FORSVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Tätkänning för ÄMK:s sidvagnsåkare



NÖDINGE. Efter 6-0-se-
gern mot Nol i derbyt 
fortsatte Nödinge SK 
på den inslagna vägen.

Hyppeln kördes över 
med 6-1 på Vimmervi.

Laget skuggar nu 
serieledande Bosna.

Det har sagts förut och kan 
inte nog sägas igen. Nödinge 
SK har något stort på gång 
och lyckas den årsfärska 
ledarduon Magnus Olofs-
son och Alen Grozdanic få 
balans i truppen kan det bära 
långt. För tillfället ser allt ut 
att stämma. 15 gjorda mål 
och bara två insläppta på de 
två senaste kamperna. Det 
är dessutom rätt spelare som 
gör målen. Kajin Talat sva-
rade för fyra fullträffar mot 
Hyppeln, Rahel Faraj för 
två. När målskyttar av denna 
rang får självförtroende är 
inget motstånd längre omöj-
ligt och regnet till trots bjöd 
Nödinge på glad anfallsfot-
boll.

– Det börjar självklart att 
se väldigt bra ut. Så länge vi 
behöll fokus var de chans-
lösa. Den stora skillnaden 

mot tidigare är att vi går 
rakare på mål, analyserar en 
nöjd NSK-tränare, Magnus 
Olofsson.

En annan 
stor skillnad 
mot tidigare 
är att NSK 
har fått en 
stabil defensiv 
med mittbackarna Andreas 
Hjort och Raid Juma. Den 
sistnämnde började året i 
Ahlafors IF, där han spelat 
division tre fotboll ett par 

säsonger.
– De kompletterar var-

andra väldigt bra, men det 
främsta skälet till att vi leve-

rerar som vi 
gör är den 
goda stäm-
ningen i trup-
pen. Det är ett 
riktigt skönt 

gäng och kan vi hålla i det 
här kommer vi bli farliga, 
spår Magnus Olofsson.

Nödinge har nu Hålta 
borta på söndag för att sedan 

ta sig an Bosna på Vimmervi. 
Det ser ut att kunna bli en 
tidig seriefinal.

– Det hade varit roligt. 
Bosna är bra, men de är inte 
oslagbara och vi har sett hur 
lätt de kan komma i obalans.  
Vi har bra koll på dem och 
fortsätter vi att utveckla vårt 
eget spel ska vi kunna ge dem 

en match, avslutar Magnus 
Olofsson.

Förra onsdags åkte Ale-
simmarnas tre tävlingsgrup-
per på ett träningsläger till 
Lysekil. Totalt var det 24 
simmare i åldrarna 8-16 år 
som tränade fyra tränings-
pass mellan onsdag–fredag. 
Vi bodde på Gullmarsskolan 
i deras gamla bowlinghall som 
de gjort om till en mycket bra 
sovplats för läger.

Vi kom upp till Lysekil på 
onsdagskvällen och direkt 
därefter så var det ett tufft 
träningspass för ungdomarna 
som efter mat var lätta att 
komma i säng. Torsdag 
morgon var det dags för ett 
nytt pass och under detta 
pass körde A- och B-gruppen 
ett mycket tufft pass med 
uppåt 5-6000 meters simning 
medans C-gruppen fokuse-
rade mycket på teknik som 
exempelvis vändningar.

På eftermiddagen var det 
tid för ännu ett pass.

Fredag morgon avslutade 
många trötta simmare med 
ett fantastiskt bra simpass. 
Det var hela tiden stor glädje i 
simhallen och gemenskap vid 
sidan av träningen blev allt 
bättre med tiden. 

Alesimmarna har ett upp-
tagningsområde från Bohus 
i söder till Lödöse i norr och 
det innebär att alla dessa barn 
inte går i samma skola eller är 
från samma ort. Det är viktigt 
för oss att göra dessa läger 
och vi vill också tacka alla 
föräldrar som var med och 
hjälpte till med mat och allt 
möjligt runtom kring. Detta 
gör att våra duktiga tränare 

kan fokusera på träningen och 
göra den så bra som möjligt.

Efter fredagens pass så 
åkte vi hem och vilade under 
lördagen för att på söndag 
morgon träffas igen i Kungälv 
för Talang Cup del 2. Väldigt 
många av våra simmare slog 
en hel del personliga rekord 
under dessa tävlingar och det 
räckte också till väldigt många 
medaljer. Det blev totalt 30 
medaljer varav 14 blev guld 
och samtliga guld togs av våra 
duktiga tjejer. Fördelningen 
på medaljer blev enligt föl-
jande:

Nina Rajovic i klassen födda 99-och 
äldre tog 3 guld och 1 silver
Kajsa Wensing i klassen födda 99-och 
äldre tog 1 brons
Rickard Thillman i klassen födda 
99-och äldre tog 2 silver och 2 brons
Therese Carlsson födda 00 tog 4 
guld
Isa Johansson födda 00 tog 3 silver 
och 1 brons
Felicia Thonander födda 01 tog 3 guld 
och 1 silver 
Molly Stranne födda 02 tog 3 guld
Linnea Svensson födda 02  
tog  1 silver och 1 brons
Annie Dahlberg födda 03 tog 1 guld

Olivia Thonander födda 04 och yngre 
tog 1 silver
Nathalie Brinkmo födda 04 och 
yngre tog 1 silver
Emmy Hansson födda 04 och yngre 
tog 1 brons

Klasserna födda 02 och 
äldre tävlade på 50 meter i 
ryggsim, bröstsim, fjäril och 
frisim. De yngre klasserna 
tävlade på 25 meter och på 
Fjäril tävlade även födda 02 
på 25 meter.

Vi är mycket nöjda med 
säsongen hittills i Alesim-
marna och har nu några 
veckor kvar av säsongen. Den 
25 maj avslutas säsongen med 
tävling för de yngre barnen 
födda 01- och yngre i Knat-
teracet i Alingsås. Samma 
helg så tävlar de äldre barnen 
i Laxaleken i Halmstad och 
det är 50 meters bassäng 
utomhus.

Vi vill också påminna barn 
att anmäla sig till vår simträ-
nings som startar igen i höst 
söndag den 8 september. Vi 
tar gärna emot nya barn till 
klubben och ni kan anmäla er 
via vår hemsida. 

Örjan Pettersson
Ordförande Alesimmarna

HISINGEN. Förhopp-
ningarna om en topp-
placering grusades för 
ÄIK.

Torsdagskvällens 
förlust på Hovgårds-
vallen sved.

– Vi uppträder som 
ett pojklag – igen! Jag 
är mycket besviken, 
sade ÄIK-tränaren 
Peter ”Erra” Eriksson 
efter matchen.

Älvängens IK åkte till 
Hovgårdsvallen stärkta av 
derbysegern mot Surte IS. 
Alelaget såg möjligheten 
att ta en ny 
trepoängare 
och därmed 
hänga på tät-
lagen i serien. 
Så blev inte 
fallet.

– Vi har mycket boll och 
skapar en del chanser, men 
vi väger för lätt, förklarar 
”Erra”.

Är ni avsågade från 
toppstriden?

– Det tror jag. Det 
kändes som att tåget gick i 
och med den här förlusten.

Hemmalaget hade led-
ningen i paus med 2-0 
efter dubbla fullträffar av 
Jakob Ström. Peter Eriks-
son såg själv till att reducera 
Zeniths ledning i den 61:a 
matchminuten. ”Erra” hade 
faktiskt en kvitteringsboll 
inne, men då valde domaren 
att blåsa för ruff på Mattias 
Ögren i en duell med mot-
ståndarmålvakten.

– Ett mycket tveksamt 
domslut, konstaterar Eriks-
son.

Den före 
detta Ahla-
fors IF-spe-
laren Chris-
tian Bernts-
son satte 

spiken i kistan med sitt 3-1-
mål två minuter före full tid.

I nästa omgång, söndag 
26 maj, spelar Älvängen 
hemma mot Backatorp.

JONAS ANDERSSON
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FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
IK Zenith – Älvängens IK 3-1 (2-0)

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

NÖDINGE. Det blev en 
nionde plats av sam-
manlagt 26 tävlande 
lag för Bohus Taekwon-
do klubb i Talent Open i 
söndags. 

– Vi är jättenöjda, 
säger tränaren Hidajet 

Hadzic.
Med 22 tävlande mellan 
8 och 14 år ställde Bohus 
Taekwon-do klubb upp i 
den prestigefyllda tävlingen 
Talent Open i Lisebergshal-
len. Sammanlagt deltog 320 
tävlande från 26 olika klub-

bar och Bohus slutade på en 
niondeplats. 

Man ska komma ihåg att 
det bara är ett år sedan vi 
startade och vi tävlade mot 
klubbar som funnits i 30 år 
och som hade många fler 
tävlande. Efter den sista 
degregeringen den 4 juni 
kommer vi också att ha fler 
med oss och därmed större 
chans att vinna. Men vi är 
jättenöjda med resultatet på 
helgens tävling, säger Hida-

jet Hadzic.
JOHANNA ROOS

Bohus Taekwon-do 
nia i Talent Open

Nöjda tävlingsdeltagare. Bohus Taekwon-do klubb slutade 
nia av sammanlagt 26 lag på Talent Open i Lisebergshallen i 
söndags. 
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SKEPPLANDA. Skepp-
landa BTK lyckades 
nolla serieledande Göta 
BK i lördagens pre-
stigeladdade derby på 
Forsvallen.

Noggrannhet i po-
sitionsspelet och att 
stänga av ytorna för 
gästernas bollgeni 
Niclas Graff var ordern 
som gällde från träna-
ren Robert Bävermalm.

– Killarna följde 
taktiken till punkt och 
pricka, förklarar en 
mycket stolt SBTK-
tränare.

Förlusten mot Skepplanda 
var Göta BK:s första för 
året. Andra 
e g e n t l i g e n , 
men efter-
som Dardania 
använde sig av 
en avstängd 
spelare i premiären förvand-
lades Boråslagets seger till en 
förlust och poängen tillföll 
istället GBK.

SBTK var i det närmaste 
piskade att ta poäng i lördags 
för att avståndet till täten inte 
skulle bli alltför stort. Hem-
malaget var rejält taggat och 
visste värdet av matchen.

– Tidigare i vår har presta-
tionen varierat under match, 

nu var det full koncentration 
i 90 minuter. Göta hade ett 
visst tryck de sista tio minu-
terna utan att för den sakens 
skull skapa några riktigt heta 
målchanser. Vi uppträdde 
väldigt stabilt över hela 
linjen, säger Robert Bäver-
malm.

Efter en mållös första 
halvlek tog Skepplanda led-
ningen när matchuret visade 
48 minuter. Linus Carls-
son slog ett högerinlägg 
som Mathias ”Munken” 
Johansson mötte med skal-
len vid den främre stolpen. 
1-0 och en fullträff som 
skulle visa sig bli avgörande.

I och med vinsten klätt-
rade SBTK upp på en tred-
jeplats i tabellen, två poäng 

efter Göta 
och en efter 
G e r d s k e n s 
BK. Just 
Gerdsken står 
för motståndet 

nu på fredag då det väntar ny 
hemmamatch på Forsvallens 
konstgräs.

– Det gäller att vi visar 
upp samma fina inställning, 
då kan vi störa alla lag. Serien 
har visat sig vara väldigt jämn 
och det finns flera riktigt bra 
lag, avslutar Robert Bäver-
malm.

SBTK vann prestigeladdat derby
– Taktisk triumf av hemmalaget

Tufft och tätt var det på Forsvallen i lördags när Skepplanda BTK lyckades vinna derbyt mot 
gästande Göta BK med matchens enda mål.             Foto: Allan Karlsson

Göta BK:s Niclas 
Graff var hårt 
uppvaktad matchen 
igenom. Här ses han 
i en duell med Emil 
Rydén som kvitte-
rade ut bäst betyg i 
hemmalaget.

FOTBOLL
Division 5 Västergötland västra
Skepplanda – Göta BK 1-0

PÅ FORSVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

NOL. Fjärde förlusten 
för året, den tredje i 
rad.

Det går tungt för 
Nol IK just nu.

Inte ens Hälsö lyck-
ades laget stoppa.

Gästerna hade bara två 
poäng när de gästade No-
längens IP i fredagskväll. 
Efteråt hade de tagit sin 
första trepoängare för året 
och grävt gropen ännu 
djupare för Nol IK.

De blåskrudade nolarna 
har inte vunnit i maj och 
årets två segrar har båda 
kommit mot seriens två 
jumbolag Surte FK och 
Backatorps IF. Efter förra 
omgångens kollaps i 
derbyt mot Nödinge hop-
pades anhängarna på ett 
revanschsuget hemmalag.

Det blev istället gäs-
tande Hälsö BK som åkte 
hem med en 2-1-seger. Nu 
möter Nol Hyppelns IK 
och Hålta. Två matcher 
som NIK åtminstone före 
serien tänkte ha bakom 
sig. Dags att vässa formen, 
men tiden är knapp. Redan 
på torsdag smäller det. 
Hyppeln har fått matchen 
flyttad till Valhalla konst-
gräs.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Tungt för 
Nol IK
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NÖDINGE. Efter 6-0-se-
gern mot Nol i derbyt 
fortsatte Nödinge SK 
på den inslagna vägen.

Hyppeln kördes över 
med 6-1 på Vimmervi.

Laget skuggar nu 
serieledande Bosna.

Det har sagts förut och kan 
inte nog sägas igen. Nödinge 
SK har något stort på gång 
och lyckas den årsfärska 
ledarduon Magnus Olofs-
son och Alen Grozdanic få 
balans i truppen kan det bära 
långt. För tillfället ser allt ut 
att stämma. 15 gjorda mål 
och bara två insläppta på de 
två senaste kamperna. Det 
är dessutom rätt spelare som 
gör målen. Kajin Talat sva-
rade för fyra fullträffar mot 
Hyppeln, Rahel Faraj för 
två. När målskyttar av denna 
rang får självförtroende är 
inget motstånd längre omöj-
ligt och regnet till trots bjöd 
Nödinge på glad anfallsfot-
boll.

– Det börjar självklart att 
se väldigt bra ut. Så länge vi 
behöll fokus var de chans-
lösa. Den stora skillnaden 

mot tidigare är att vi går 
rakare på mål, analyserar en 
nöjd NSK-tränare, Magnus 
Olofsson.

En annan 
stor skillnad 
mot tidigare 
är att NSK 
har fått en 
stabil defensiv 
med mittbackarna Andreas 
Hjort och Raid Juma. Den 
sistnämnde började året i 
Ahlafors IF, där han spelat 
division tre fotboll ett par 

säsonger.
– De kompletterar var-

andra väldigt bra, men det 
främsta skälet till att vi leve-

rerar som vi 
gör är den 
goda stäm-
ningen i trup-
pen. Det är ett 
riktigt skönt 

gäng och kan vi hålla i det 
här kommer vi bli farliga, 
spår Magnus Olofsson.

Nödinge har nu Hålta 
borta på söndag för att sedan 

ta sig an Bosna på Vimmervi. 
Det ser ut att kunna bli en 
tidig seriefinal.

– Det hade varit roligt. 
Bosna är bra, men de är inte 
oslagbara och vi har sett hur 
lätt de kan komma i obalans.  
Vi har bra koll på dem och 
fortsätter vi att utveckla vårt 
eget spel ska vi kunna ge dem 

en match, avslutar Magnus 
Olofsson.

Förra onsdags åkte Ale-
simmarnas tre tävlingsgrup-
per på ett träningsläger till 
Lysekil. Totalt var det 24 
simmare i åldrarna 8-16 år 
som tränade fyra tränings-
pass mellan onsdag–fredag. 
Vi bodde på Gullmarsskolan 
i deras gamla bowlinghall som 
de gjort om till en mycket bra 
sovplats för läger.

Vi kom upp till Lysekil på 
onsdagskvällen och direkt 
därefter så var det ett tufft 
träningspass för ungdomarna 
som efter mat var lätta att 
komma i säng. Torsdag 
morgon var det dags för ett 
nytt pass och under detta 
pass körde A- och B-gruppen 
ett mycket tufft pass med 
uppåt 5-6000 meters simning 
medans C-gruppen fokuse-
rade mycket på teknik som 
exempelvis vändningar.

På eftermiddagen var det 
tid för ännu ett pass.

Fredag morgon avslutade 
många trötta simmare med 
ett fantastiskt bra simpass. 
Det var hela tiden stor glädje i 
simhallen och gemenskap vid 
sidan av träningen blev allt 
bättre med tiden. 

Alesimmarna har ett upp-
tagningsområde från Bohus 
i söder till Lödöse i norr och 
det innebär att alla dessa barn 
inte går i samma skola eller är 
från samma ort. Det är viktigt 
för oss att göra dessa läger 
och vi vill också tacka alla 
föräldrar som var med och 
hjälpte till med mat och allt 
möjligt runtom kring. Detta 
gör att våra duktiga tränare 

kan fokusera på träningen och 
göra den så bra som möjligt.

Efter fredagens pass så 
åkte vi hem och vilade under 
lördagen för att på söndag 
morgon träffas igen i Kungälv 
för Talang Cup del 2. Väldigt 
många av våra simmare slog 
en hel del personliga rekord 
under dessa tävlingar och det 
räckte också till väldigt många 
medaljer. Det blev totalt 30 
medaljer varav 14 blev guld 
och samtliga guld togs av våra 
duktiga tjejer. Fördelningen 
på medaljer blev enligt föl-
jande:

Nina Rajovic i klassen födda 99-och 
äldre tog 3 guld och 1 silver
Kajsa Wensing i klassen födda 99-och 
äldre tog 1 brons
Rickard Thillman i klassen födda 
99-och äldre tog 2 silver och 2 brons
Therese Carlsson födda 00 tog 4 
guld
Isa Johansson födda 00 tog 3 silver 
och 1 brons
Felicia Thonander födda 01 tog 3 guld 
och 1 silver 
Molly Stranne födda 02 tog 3 guld
Linnea Svensson födda 02  
tog  1 silver och 1 brons
Annie Dahlberg födda 03 tog 1 guld

Olivia Thonander födda 04 och yngre 
tog 1 silver
Nathalie Brinkmo födda 04 och 
yngre tog 1 silver
Emmy Hansson födda 04 och yngre 
tog 1 brons

Klasserna födda 02 och 
äldre tävlade på 50 meter i 
ryggsim, bröstsim, fjäril och 
frisim. De yngre klasserna 
tävlade på 25 meter och på 
Fjäril tävlade även födda 02 
på 25 meter.

Vi är mycket nöjda med 
säsongen hittills i Alesim-
marna och har nu några 
veckor kvar av säsongen. Den 
25 maj avslutas säsongen med 
tävling för de yngre barnen 
födda 01- och yngre i Knat-
teracet i Alingsås. Samma 
helg så tävlar de äldre barnen 
i Laxaleken i Halmstad och 
det är 50 meters bassäng 
utomhus.

Vi vill också påminna barn 
att anmäla sig till vår simträ-
nings som startar igen i höst 
söndag den 8 september. Vi 
tar gärna emot nya barn till 
klubben och ni kan anmäla er 
via vår hemsida. 

Örjan Pettersson
Ordförande Alesimmarna

HISINGEN. Förhopp-
ningarna om en topp-
placering grusades för 
ÄIK.

Torsdagskvällens 
förlust på Hovgårds-
vallen sved.

– Vi uppträder som 
ett pojklag – igen! Jag 
är mycket besviken, 
sade ÄIK-tränaren 
Peter ”Erra” Eriksson 
efter matchen.

Älvängens IK åkte till 
Hovgårdsvallen stärkta av 
derbysegern mot Surte IS. 
Alelaget såg möjligheten 
att ta en ny 
trepoängare 
och därmed 
hänga på tät-
lagen i serien. 
Så blev inte 
fallet.

– Vi har mycket boll och 
skapar en del chanser, men 
vi väger för lätt, förklarar 
”Erra”.

Är ni avsågade från 
toppstriden?

– Det tror jag. Det 
kändes som att tåget gick i 
och med den här förlusten.

Hemmalaget hade led-
ningen i paus med 2-0 
efter dubbla fullträffar av 
Jakob Ström. Peter Eriks-
son såg själv till att reducera 
Zeniths ledning i den 61:a 
matchminuten. ”Erra” hade 
faktiskt en kvitteringsboll 
inne, men då valde domaren 
att blåsa för ruff på Mattias 
Ögren i en duell med mot-
ståndarmålvakten.

– Ett mycket tveksamt 
domslut, konstaterar Eriks-
son.

Den före 
detta Ahla-
fors IF-spe-
laren Chris-
tian Bernts-
son satte 

spiken i kistan med sitt 3-1-
mål två minuter före full tid.

I nästa omgång, söndag 
26 maj, spelar Älvängen 
hemma mot Backatorp.

JONAS ANDERSSON
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FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
IK Zenith – Älvängens IK 3-1 (2-0)

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

NÖDINGE. Det blev en 
nionde plats av sam-
manlagt 26 tävlande 
lag för Bohus Taekwon-
do klubb i Talent Open i 
söndags. 

– Vi är jättenöjda, 
säger tränaren Hidajet 

Hadzic.
Med 22 tävlande mellan 
8 och 14 år ställde Bohus 
Taekwon-do klubb upp i 
den prestigefyllda tävlingen 
Talent Open i Lisebergshal-
len. Sammanlagt deltog 320 
tävlande från 26 olika klub-

bar och Bohus slutade på en 
niondeplats. 

Man ska komma ihåg att 
det bara är ett år sedan vi 
startade och vi tävlade mot 
klubbar som funnits i 30 år 
och som hade många fler 
tävlande. Efter den sista 
degregeringen den 4 juni 
kommer vi också att ha fler 
med oss och därmed större 
chans att vinna. Men vi är 
jättenöjda med resultatet på 
helgens tävling, säger Hida-

jet Hadzic.
JOHANNA ROOS

Bohus Taekwon-do 
nia i Talent Open

Nöjda tävlingsdeltagare. Bohus Taekwon-do klubb slutade 
nia av sammanlagt 26 lag på Talent Open i Lisebergshallen i 
söndags. 
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SKEPPLANDA. Skepp-
landa BTK lyckades 
nolla serieledande Göta 
BK i lördagens pre-
stigeladdade derby på 
Forsvallen.

Noggrannhet i po-
sitionsspelet och att 
stänga av ytorna för 
gästernas bollgeni 
Niclas Graff var ordern 
som gällde från träna-
ren Robert Bävermalm.

– Killarna följde 
taktiken till punkt och 
pricka, förklarar en 
mycket stolt SBTK-
tränare.

Förlusten mot Skepplanda 
var Göta BK:s första för 
året. Andra 
e g e n t l i g e n , 
men efter-
som Dardania 
använde sig av 
en avstängd 
spelare i premiären förvand-
lades Boråslagets seger till en 
förlust och poängen tillföll 
istället GBK.

SBTK var i det närmaste 
piskade att ta poäng i lördags 
för att avståndet till täten inte 
skulle bli alltför stort. Hem-
malaget var rejält taggat och 
visste värdet av matchen.

– Tidigare i vår har presta-
tionen varierat under match, 

nu var det full koncentration 
i 90 minuter. Göta hade ett 
visst tryck de sista tio minu-
terna utan att för den sakens 
skull skapa några riktigt heta 
målchanser. Vi uppträdde 
väldigt stabilt över hela 
linjen, säger Robert Bäver-
malm.

Efter en mållös första 
halvlek tog Skepplanda led-
ningen när matchuret visade 
48 minuter. Linus Carls-
son slog ett högerinlägg 
som Mathias ”Munken” 
Johansson mötte med skal-
len vid den främre stolpen. 
1-0 och en fullträff som 
skulle visa sig bli avgörande.

I och med vinsten klätt-
rade SBTK upp på en tred-
jeplats i tabellen, två poäng 

efter Göta 
och en efter 
G e r d s k e n s 
BK. Just 
Gerdsken står 
för motståndet 

nu på fredag då det väntar ny 
hemmamatch på Forsvallens 
konstgräs.

– Det gäller att vi visar 
upp samma fina inställning, 
då kan vi störa alla lag. Serien 
har visat sig vara väldigt jämn 
och det finns flera riktigt bra 
lag, avslutar Robert Bäver-
malm.

SBTK vann prestigeladdat derby
– Taktisk triumf av hemmalaget

Tufft och tätt var det på Forsvallen i lördags när Skepplanda BTK lyckades vinna derbyt mot 
gästande Göta BK med matchens enda mål.             Foto: Allan Karlsson

Göta BK:s Niclas 
Graff var hårt 
uppvaktad matchen 
igenom. Här ses han 
i en duell med Emil 
Rydén som kvitte-
rade ut bäst betyg i 
hemmalaget.

FOTBOLL
Division 5 Västergötland västra
Skepplanda – Göta BK 1-0

PÅ FORSVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

NOL. Fjärde förlusten 
för året, den tredje i 
rad.

Det går tungt för 
Nol IK just nu.

Inte ens Hälsö lyck-
ades laget stoppa.

Gästerna hade bara två 
poäng när de gästade No-
längens IP i fredagskväll. 
Efteråt hade de tagit sin 
första trepoängare för året 
och grävt gropen ännu 
djupare för Nol IK.

De blåskrudade nolarna 
har inte vunnit i maj och 
årets två segrar har båda 
kommit mot seriens två 
jumbolag Surte FK och 
Backatorps IF. Efter förra 
omgångens kollaps i 
derbyt mot Nödinge hop-
pades anhängarna på ett 
revanschsuget hemmalag.

Det blev istället gäs-
tande Hälsö BK som åkte 
hem med en 2-1-seger. Nu 
möter Nol Hyppelns IK 
och Hålta. Två matcher 
som NIK åtminstone före 
serien tänkte ha bakom 
sig. Dags att vässa formen, 
men tiden är knapp. Redan 
på torsdag smäller det. 
Hyppeln har fått matchen 
flyttad till Valhalla konst-
gräs.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Tungt för 
Nol IK
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NÖDINGE. Det blev en 
färgsprakande och 
ösig show med många 
välkända sångnummer 
när Ale gymnasiums 
tredjeårselever visade 
upp sitt sceniska mu-
sikprojekt i torsdags 
förmiddag, den andra 
av sammanlagt fyra 
föreställningar. 

I årets sceniska musikprojekt 
gjorde eleverna en egen tolk-
ning av den klassiska musika-
len West side story. 

Energi, glädje och inle-
velse präglade föreställ-
ningen från början till slut. I 
det inledande numret väckte 
Troj Andersen liv i publi-
ken med en minst sagt fart-
fylld version av ”Wake me up 
before you go go.” 

Den tidlösa berättelsen 
om två ungdomsgäng på en 
skola som ständigt råkar i 
luven på varandra fångade 
publikens intresse och lock-
ade även till en del skratt.

Klassiska hårdrocks-
dängor som ”Living after 
midnight”, ”I was made for 
loving you” och ”Pour some 
sugar on me” varvades med 
poppigt 80-tal som ”Walking 
on sunshine”, ”I’m so exited” 
och ”Like a prayer”. 

Duktiga musiker
Natalie Namro, Victoria 
Röding, Caroline Johans-
son och Sara Esmail bjöd på 

spralliga dansnummer och 
publiken hade svårt att sitta 
stilla.

Victoria Röding brilje-
rade dessutom i sista scenen 
då hon sjöng solo i ”Like 
a prayer”, liksom Jennifer 
Saarbaeck med rockballa-
den ”Alone.

Alexandra Aspholm, 
Therese Johansson och 
Tobias Fri rockade loss till 
musik av det duktiga bandet 
och Sebastian Pirnes spe-
lade gitarrsolo på knäna.

Glädjen på scen gick inte 
att ta miste på och aleelev-
ernas tolkning av West side 
story blev en riktig fullträff.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Musikelever gav nytt liv åt gamla klassiker

Nostalgitripp
med charm

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. 

 

1 barn 
6-14 år 

½ priset

www.happydays.nu

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Klassiska hårdrocksdängor varvades med poppiga 80-talslåtar när Ale gymnasiums musikelever tolkade West side story i 
sitt slutprojekt. Sebastian Pirnes drog av ett gitarrsolo publiken sent glömmer.

I slutscenen spolades tiden fram tills eleverna blivit vuxna.

Natalie Namro bjöd på ett 
fartfylltnummer.

Jennifer Saarbaeck sjöng 
rockballaden "Alone".
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Troj Andersen liv i publi-
ken med en minst sagt fart-
fylld version av ”Wake me up 
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loving you” och ”Pour some 
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poppigt 80-tal som ”Walking 
on sunshine”, ”I’m so exited” 
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Therese Johansson och 
Tobias Fri rockade loss till 
musik av det duktiga bandet 
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att ta miste på och aleelev-
ernas tolkning av West side 
story blev en riktig fullträff.
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Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Musikelever gav nytt liv åt gamla klassiker

Nostalgitripp
med charm

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
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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. 
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endast 1.799:- 
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6 dagar i Mariánske Láznê
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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 
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liga Böhmen, också känt som 
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för sina läkande mineralkällor. 
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Goethe och Chopin haft sin tid. 
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sitt slutprojekt. Sebastian Pirnes drog av ett gitarrsolo publiken sent glömmer.
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Natalie Namro bjöd på ett 
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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.

Jag och mina, kvinnliga bör tilläggas, kol-
legor har ibland skojat om att vi borde ha 
en relationsspalt i lokaltidningen. Om den 

här refl ektionen kan läggas till ämnet låter 
jag vara osagt, men något som är säkert är att 
kärleksrelationer berör de allra fl esta av oss på 
något sätt. 

Det är därför ingen slump att en text med 
rubriken ”Är du med rätt partner?”, under 
några dagar, spred sig som en löpeld över hela 
världen på internet och sociala medier. 

Texten har översatts från engelska och 
personen som skrivit den återberättar vad en 
seminarieledare svarade på frågan: Hur vet jag 
om jag är med rätt person?

Han svarade då att alla förhållanden följer 
samma mönster. I början är man förälskad och 
längtar efter telefonsamtalen, beröringen och 
man gillar den andres små egenheter. 

Att falla för någon, fall in love, menar han 
är precis som det låter. Det är något som bara 
händer utan att man kan påverka det. 

”Att bli förälskad är en passiv och spontan upp-
levelse, men efter ett par månader eller år tillsam-
mans falnar glöden. Det är ett naturligt mönster i 
ALLA förhållanden.” 

”Det är nu som du och/eller din partner kan 
börja fråga er: Är jag med rätt person? När du 
tänker tillbaka på den glödande kärlek ni en gång 
hade kanske du börjar längta efter att få uppleva 
det med någon annan. Det är här förhållanden 
rasar samman.”

Nu kommer seminarieledaren till sin 
poäng: ”Hemligheten med att lyckas i ett förhål-
lande är inte att finna rätt person, det är att lära 
sig att älska den person man har hittat.”

Han menar att människor gärna skyller sin 
olycka på sin partner och börjar söka efter 
bekräftelse utanför förhållandet. 

”Resultatet av sökandet kan se ut på många 
sätt och otrohet är det vanligaste. Men ibland 
gräver människor istället ner sig i arbete, en 
hobby, vänskap, överdrivet tevetittande eller 
missbruk av olika slag. Men lösningen ligger inte 
utanför förhållandet. Den ligger inom det.
Jag säger inte att du inte kan förälska dig i 
någon annan. Självklart kan du det och tillfälligt 
skulle det kännas bättre. Men några år senare 
skulle du vara tillbaka i samma situation. Skälet 
till det är, och lyssna nu noga:
Hemligheten för att lyckas i ett förhållande är 
inte att hitta rätt person, det är att lära sig älska 
den person du har hittat.”

Självklart kan två människor vara fel för 
varandra och utan grunden som gör att man 
kan växa och utvecklas tillsammans är det 
svårt att bygga något hållbart.

Att bibehålla kärleken är, till skillnad från för-
älskelsen, ingen passiv eller spontan upplevelse 
utan något som kräver att man vet hur man ska 
göra för att få det att fungera. 

De flesta är nog överens om att långvarig 
kärlek kräver tid, ansträngning och energi, 
men det tål att upprepas. Det verkar ibland 
som att man ser kärleksrelationen som något 
som bara finns där, något bestående medan allt 
annat är i ständig rörelse. Som klyschan säger: 
Man vet inte vad man har förrän man förlorat 
det.

”Kärleken är INTE ett oförutsägbart myste-
rium som varken du eller din partner kan påverka 
utgången av. Precis som att fysikens lagar styr uni-
versum, finns det på samma sätt lagar för förhål-
landen. Om du vet hur du ska tillämpa dessa lagar 
är resultatet förutsägbart.”

Att den här texten spridit sig som en löpeld 
på nätet med hjälp av tusentals 
och åter tusentals delningar 
säger ändå mycket om män-
niskors vilja att värna om 
sin relation. Hemligheten 
bakom att hålla ihop, även i 
de stunder man faller isär, 
är uppenbarligen något 
som väcker intresse över 
hela världen.

JOHANNA ROOS

Krönika

entals 
gar
än-

n
n i 
r, 

Vem har Ales

Haj på magplask?

Alekuriren behöver Din hjälp med att fylla årets 

sommarnummer med spännande artiklar.

Känner du någon med

Tipsa redaktionen redan idag!

Hemligheten bakom
bestående kärlek

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 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!
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”I vårens tecken”
Musikgudstjänst

S:t Peders kyrka kl 17.00
Söndag 26 maj

Runge Gedell - sång
Thorsten Uttman - piano

Välkomna!

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Varmt välkomna på Gudstjänst 26 Maj
11.00 Nödinge kyrka Reine Bäck
Gudstjänst För Stora & Små. Bibelutdelning till alla 6 
åringar, föranmälan behövs. Efteråt blir det avslutning för 
barnverksamheten med korvgrillning, tipspromenad, lekar mm.
I Nödinge församlingshem.
 
17.00 Surte kyrka Mässa Reine Bäck Välkommen!

ALAFORS. Närmare 150 
personer kom för att se 
premiären av ”Dansen 
på Furulund”.

Publiken stortrivdes i 
den sommarlika folk-
parksidyllen.

Teatervindens en-
semble fi ck stående 
ovationer.

Ahlafors IF:s hedersmedlem 
Gunnar Andersson, som 
gick ur tiden förra året, hade 
en dröm om ett teaterspel 
i Furulundsparken. Chris-
tel Olsson Lindstrand och 
Kent Carlsson träffade 
Gunnar en vårdag 2010 där 
han överlämnade sin historia 
om den gamla dansbanan. 
Christel och Kent antog 
utmaningen och i lördags var 
det efterlängtad premiär av 
”Dansen på Furulund”.

Den musikaliska teater-
föreställningen är ett sam-
arbete mellan Teatervinden 
och Ahlafors IF, som i år firar 
sitt 100-årsjubileum. Pjäsen 
beskriver på ett charmigt, 
lättsamt och folkligt sätt hän-
delser från det gångna seklet. 
Alafors i allmänhet och Furu-
lundsparken i synnerhet står i 
centrum för historien och den 
röda tråden i föreställningen 
utgörs av Manfred. Vi får följa 
honom från det att han föds 
1913 och fram till 100-årsda-
gen 2013.

Musiknumren är många 
och återspeglar den mång-
fald av storslagna artister 
som gästat Furulundsparken 
genom årens lopp. Gamla 
välkända örhängen med Siw 
Malmqvist, Sven-Ingvars 
och Streaplers går igen med 
spontan allsång som följd. 
Flest applåder tillägnas Sten 
Englund när han ikläder sig 
rollen som ”Snoddas” och 
framför ”Flottarkärlek” på ett 
fullständigt briljant sätt.

”Dansen på Furulund” går 
över två akter med en fikapaus 
däremellan. Skådeplatsen 
är idealisk och förhöjer den 
totala upplevelsen.

– En oförglömlig kväll! Vi 
är oerhört glada och skåde-
spelarna ska ha all heder av 
insatsen. Visst finns det små-
saker som kan bli ännu bättre, 
men vi har ju 17 föreställ-
ningar kvar, skrattade manus- 
och regissörsduon Christel 
Olsson Lindstrand och Kent 
Carlsson när de vandrade 
hemåt i den sköna försom-
markvällen.

Förhoppningsvis är det 
många som tar tillfället i akt 
att bege sig till Furulundspar-
ken någon av de närmaste 
veckorna. Man behöver inte 
ha någon som helst koppling 
till Alafors och dess dansbana 
för att roas av detta underhål-
lande folklustspel.

En som definitivt hade 
gillat före-
stäl lningen 

är Gunnar Andersson. Jag 
tror säkert han ler förnöjsamt 
i sin himmel nu när han vet 
att hans dröm till slut blivit 
verklighet.

– Premiär som fi ck stående ovationer
Trivsam aftonstund på Furulund

I PARKEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

I lördags var det premiär för ”Dansen på Furulund”. Johannes (Ronny Schäfer), Evald (Sten 
Englund) och Axel (Börje Olofsson) hade tagit plats på bänken. Titt som tätt behövde gub-
barna fukta strupen.

Ett 90-tal medlemmar i 
SPF Alebygden kunde på 
sin månadsträff njuta av 
PROkulele från Ale. De var 
i högform och fick långa 
och hjärtliga applåder. Då 
flera ur sånggruppen Sång-
glädje fanns i publiken 
uppstod en fin samverkan i 
allsången.

Värdar för träffen 
var kontaktkommittén i 

Kilanda-Ölanda-Starrkärr. 
Trots att det för många 
var första gången skilde de 
sig från uppgiften med all 
heder.

Marie-Anne Alfreds-
son gjorde reklam för 
Friskvårdsdagen i Furu-
lundsparken den 3 juni. 
Axel Sager informerade 
om resan till Peter Korns 
trädgård, söder om Land-

vetter den 5 juni. Vi var 
här förra året, men då var 
inte så mycket utslaget. Vi 
gör också ett återbesök hos 
munkarna i det närbelägna 
buddhistiska centrat.

Axel meddelade också 
att föreningen kommer att 
starta dans i Älvängens Fol-
kets Hus och snickerikurs i 
Aktivitetshuset i höst.

Lennart Mattsson

PROkulele underhöll på SPF Alebygdens månadsträff.

PROkulele gästade SPF Alebygden

Sven-Ingvars är en av 
många kända grupper som 
gästat Furulundsparken 
genom åren. Robin Bodefjord 
framför ”Luffarvisan”.

Sten Englund överöstes med 
applåder när han iklädde sig 
rollen som ”Snoddas” och 
sjöng ”Flottarkärlek”.

Är det inte Streaplers 
sångare Kenny Samuelsson? 
Börje Olofsson framför här 
”Till min kära”.

Ahlafors IF:s 100-årsjubilerande har en självklar plats i 
pjäsen ”Dansen på Furulund”. Roy Levin gestaltar här AIF:s 
nuvarande ordförande, Claes Berglund.

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

En gemensam fest 
för ung som gammal i 

Starrkärrs  
församlingshem 

Onsdag 29 maj 
kl 10.00-13.00

Vårfest med 
Kakfrossa

Baka din favoritkaka 
och se om just  
Ditt bidrag vinner  
utmärkelsen  
vårens bakverk

Korvgrillning, fiske-
damm, lekar mm.
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tel Olsson Lindstrand och 
Kent Carlsson träffade 
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han överlämnade sin historia 
om den gamla dansbanan. 
Christel och Kent antog 
utmaningen och i lördags var 
det efterlängtad premiär av 
”Dansen på Furulund”.

Den musikaliska teater-
föreställningen är ett sam-
arbete mellan Teatervinden 
och Ahlafors IF, som i år firar 
sitt 100-årsjubileum. Pjäsen 
beskriver på ett charmigt, 
lättsamt och folkligt sätt hän-
delser från det gångna seklet. 
Alafors i allmänhet och Furu-
lundsparken i synnerhet står i 
centrum för historien och den 
röda tråden i föreställningen 
utgörs av Manfred. Vi får följa 
honom från det att han föds 
1913 och fram till 100-årsda-
gen 2013.

Musiknumren är många 
och återspeglar den mång-
fald av storslagna artister 
som gästat Furulundsparken 
genom årens lopp. Gamla 
välkända örhängen med Siw 
Malmqvist, Sven-Ingvars 
och Streaplers går igen med 
spontan allsång som följd. 
Flest applåder tillägnas Sten 
Englund när han ikläder sig 
rollen som ”Snoddas” och 
framför ”Flottarkärlek” på ett 
fullständigt briljant sätt.

”Dansen på Furulund” går 
över två akter med en fikapaus 
däremellan. Skådeplatsen 
är idealisk och förhöjer den 
totala upplevelsen.

– En oförglömlig kväll! Vi 
är oerhört glada och skåde-
spelarna ska ha all heder av 
insatsen. Visst finns det små-
saker som kan bli ännu bättre, 
men vi har ju 17 föreställ-
ningar kvar, skrattade manus- 
och regissörsduon Christel 
Olsson Lindstrand och Kent 
Carlsson när de vandrade 
hemåt i den sköna försom-
markvällen.

Förhoppningsvis är det 
många som tar tillfället i akt 
att bege sig till Furulundspar-
ken någon av de närmaste 
veckorna. Man behöver inte 
ha någon som helst koppling 
till Alafors och dess dansbana 
för att roas av detta underhål-
lande folklustspel.

En som definitivt hade 
gillat före-
stäl lningen 

är Gunnar Andersson. Jag 
tror säkert han ler förnöjsamt 
i sin himmel nu när han vet 
att hans dröm till slut blivit 
verklighet.

– Premiär som fi ck stående ovationer
Trivsam aftonstund på Furulund

I PARKEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

I lördags var det premiär för ”Dansen på Furulund”. Johannes (Ronny Schäfer), Evald (Sten 
Englund) och Axel (Börje Olofsson) hade tagit plats på bänken. Titt som tätt behövde gub-
barna fukta strupen.

Ett 90-tal medlemmar i 
SPF Alebygden kunde på 
sin månadsträff njuta av 
PROkulele från Ale. De var 
i högform och fick långa 
och hjärtliga applåder. Då 
flera ur sånggruppen Sång-
glädje fanns i publiken 
uppstod en fin samverkan i 
allsången.

Värdar för träffen 
var kontaktkommittén i 

Kilanda-Ölanda-Starrkärr. 
Trots att det för många 
var första gången skilde de 
sig från uppgiften med all 
heder.

Marie-Anne Alfreds-
son gjorde reklam för 
Friskvårdsdagen i Furu-
lundsparken den 3 juni. 
Axel Sager informerade 
om resan till Peter Korns 
trädgård, söder om Land-

vetter den 5 juni. Vi var 
här förra året, men då var 
inte så mycket utslaget. Vi 
gör också ett återbesök hos 
munkarna i det närbelägna 
buddhistiska centrat.

Axel meddelade också 
att föreningen kommer att 
starta dans i Älvängens Fol-
kets Hus och snickerikurs i 
Aktivitetshuset i höst.

Lennart Mattsson

PROkulele underhöll på SPF Alebygdens månadsträff.

PROkulele gästade SPF Alebygden

Sven-Ingvars är en av 
många kända grupper som 
gästat Furulundsparken 
genom åren. Robin Bodefjord 
framför ”Luffarvisan”.

Sten Englund överöstes med 
applåder när han iklädde sig 
rollen som ”Snoddas” och 
sjöng ”Flottarkärlek”.

Är det inte Streaplers 
sångare Kenny Samuelsson? 
Börje Olofsson framför här 
”Till min kära”.

Ahlafors IF:s 100-årsjubilerande har en självklar plats i 
pjäsen ”Dansen på Furulund”. Roy Levin gestaltar här AIF:s 
nuvarande ordförande, Claes Berglund.

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

En gemensam fest 
för ung som gammal i 

Starrkärrs  
församlingshem 

Onsdag 29 maj 
kl 10.00-13.00

Vårfest med 
Kakfrossa

Baka din favoritkaka 
och se om just  
Ditt bidrag vinner  
utmärkelsen  
vårens bakverk

Korvgrillning, fiske-
damm, lekar mm.



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

Köpes Nintendo 8-bit. Konsol-
ler och spel. Även Super Nin-
tendo/SNES är intressant.
tel. 0735-59 85 58    /Jonas

SÄLJES

Gröna Anna porslin, billig trak-
torgungställning samt Hemnes 
dagbädd.
tel. 0303-33 80 90
el. 0706-36 91 96

Damcykel säljes.
tel. 0303-74 18 28

EU Moped TGB Hawk 2009. 570 
mil. Hjälmlås samt två vinter-
däck till högstbjudande.
tel. 031-70 20 549
el. 0733-88 69 58

Skrivbord och två skåp i ek 
650k. Antik barnsäng 190*82 

inkl. maddras 600kr. Skoställ 
och hatthylla m. galgar. 250. 
Foton finns.
tel. 0708-41 67 55

MC kläder. Jacka str M, byxor 
str 170, hjälm str S. 500:- eller 
högstbjudande.
tel. 0768-33 71 33

Sparrisplantor säljes. Giljlim 2 
årig full skörd nästa år. 5 plan-
tor 250:-, 10st 450:-, 20st 700:-. 
Köpes via mejl. Mejla in om antal 
plantor som önskas till
at.bjorklund@passagen.se

Nyservad nybes. skoter 125:a, 
nytt bakdäck, packbox. Perfekt 
pendlar hoj. 6500:-
tel. 0768-64 14 49. Tedde. 

UTHYRES

Uthyres P-platser i centrala 
Surte. 250kr/mån
tel. 0708-29 28 54

Stort vackert hus 5 ROK uthy-
res för längre tid i Sålanda nära 
Skepplanda. Har naturen som 
granne och är en lisa för själen.
tel. 0708-99 06 86

Ö HYRA

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

ÖVRIGT

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

Loppis lördagen 25 maj kl 10-13. 
Smedjebacken 2, Elim Alafors.
Loppis

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

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

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

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

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

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

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

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

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, vykort, 
prydnadssaker m.m. samt 
dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

Skrotbilar köpes och hämtas 
även lastbilar och traktorer. 
Kontant betalning.
tel. 0738-01 35 20
el. 0768-07 42 42

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
stenspräckning med Simplex. 
Anläggning och skötsel samt 
mossrivning av gräsmattor. 
Trädfällning, beskärning av träd 
och buskar. Våra fordon och 
maskiner håller hög standar för 
miljöns skull.
tel. 0768-81 60 10

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja rotavdraget. 
Vi utför allt inom branchen. 
I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel i 
Älvängen. Öppettider: Mån-Fre: 
16-18, Lörd: 10-13.  Återförsäljare 
för Interkakel, Stigs kakel & FF's 
Kakel. Har flyttat till Garveriv. 10. 
Sväng in vid Utby maskin/röda 
korset ner mot 45:an.
Tel. 0303-74 60 41
el. 0706-36 78 41

Sprutlack av kök
Fräsning: dekorspår, 
nytillverkning av köksluckor. 
F-skatt finnes.
tel. 076-07 48 695

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. Över 
15 års erfarenhet inom branschen.
Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

Vi utför service / 
reparationer på din bil.
Montering & balansering – 
Hjulskifte – Däckförvaring - 
Kamremsbyte/kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 Alvhem
tel. 0520-655 181

Vi fixar allt inom trädfällning, 
undanröjning, trädgårdsarbete 
och snöröjning. Stort som smått.  
Låga priser. Använd ROT/RUT 
avdrag 50%. F-skatt & försäkring 
finns.
tel. 0765-76 17 29

Seniorbolaget.se
RUT-/ROT-avdrag direkt på 
fakturan. Vi hjälper dig med 
städning, hemtjänst, snickerier, 
målning, bokföring, läxhjälp mm
tel. 0303-103 60
Ulf Österman

Fönsterputs och städ
Det är vi som utför städ, flyttstäd, 
fönsterputs mm. i Ale med 
omnejd. Ansvarsförsäkring 
samt kollektivavtal. Innehar 
F-skattesedel.
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se

Van skogshuggare
Allt från buskar till träd. 
Låga priser. F-skatt. Försäkrad.
tel. 0705-77 27 81
gunnar@skogsuggare.se

Excellent Tak
Boka ditt tak nu och måleri. 
Få 15% rabatt, fri offert, fri 
besiktning.
tel. 0708-65 50 21
el. 0739-92 42 99

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

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

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

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

Älvdalens bil köper nyare bilar 
kontant.
tel. 031-98 08 90

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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alekuriren.se

Ett stort och varmt tack till 
alla mina arbetskamrater 
i Skepplanda Pastorat för 
uppvaktningen vid min pen-
sionering.           Tage Eliasson

Ett varmt tack till Helen, 
Jens, Alice och till den sjuk-
sköterska som hjälpte till 
vid mopedolyckan i Skön-
ningared fredagen den 17 
maj 2013.

TackVeckans ros 
Tack till er alla underbara 
och trevliga vänner & 
bekanta som gjorde mitt 50 
årskalas helt fantastiskt.

Jan Gunnarsson

Yttre hemtjänst Ale utför 
allt inom trädgård vad gäller 
gräsklippning, häckklipp-
ning, krattning, buskklipp-
ning samt snöröjning och 
mycket annat. Väldigt stor 
hjälp för oss pensionärer. 
Alltid trevligt bemötande 
från telefonsamtal till fär-
digt jobb. Tack!

Inga-Lill och Bengt

Ett stort fång med rosor till 
Catrin Stenborg för att du 
är en sådan underbar med-
människa. Är så tacksam att 
få ha dig som vän. Kramar
Annika Abrahamsson Laxman

Stort tack till de företag i 
Ale som sponsrat oss med 
vinster till vår basar på 
Nolängens förskola. Tack 
också till fröknarna och de 
föräldrar som hjälp till med 
allt! Kramar från
Barnen på Nolängens förskola

Veckans vackraste rosor 
vill vi ge till Svenheimers 
konditori, Dressman, Team 
Sportia, Kicks, Hälsoteket, 
Klockmaster/Smycka, Hem 
Ljuva Hem, Klippstudion, 
Skoalla, Blomsterriket 
och Drömhuset på Ale 
Torg. Stort tack för att ni 
sponsrade oss med så fina 
gåvor till vår Gökotta. Det 
fantastiska lotteriet och allt 
kaffebröd gjorde att årets 
Gökotta blev en succé!

Ale DHR

Veckans ris 
Hur lågt får man sjunka?
Tre buketter med rosor 
försvann från min hustrus 
grav på Nödinge kyrkogård 
ihop med minnet av hennes 
födelsedag söndagen 12 maj. 
Fick du en bukett med sju, 
nio gula eller sju laxfärgade 
rosor kanske du ska fråga 
varifrån dom kom.

Lennart Hålsjö

Grattis
Isabella

på 2-årsdagen
den 24 maj

önskar Mormor, Morfar
Magnus & Helene

Grattis
bus-Linus

på 4 årsdagen!
Kram Mamma, Pappa,

Philippa och Elliot

Grattis till
Tommy

som fyllde år den 16/5
Massa pussar o kramar

från familjen

55-årig bröllopsdag
24 maj 2013 firar

våra älskade föräldrar
Gunwor & Erik Hult

Skepplanda.
55-årig bröllopsdag.

Grattis önskar era döttrar 
Eivor, Yvonne & Katarina 

med familjer.

Övrigt
Familjedag i alafors! På 
östergårdsridklubb sönd 
26/5 kl 11-ca.14. Ponnyrid-
ning, åka häst o vagn,gulliga 
kaniner, Loppis,fiskdamm. 
Café med hembakat. Upp-
visningar: Hästkommuni-
kation, agility med hästar, 
köruppvisning mm.
För mer info och vägbe-
skrivning:
www.ostergardsridklubb.se. 
Varmt välkomna på söndag!
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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

Köpes Nintendo 8-bit. Konsol-
ler och spel. Även Super Nin-
tendo/SNES är intressant.
tel. 0735-59 85 58    /Jonas

SÄLJES

Gröna Anna porslin, billig trak-
torgungställning samt Hemnes 
dagbädd.
tel. 0303-33 80 90
el. 0706-36 91 96

Damcykel säljes.
tel. 0303-74 18 28

EU Moped TGB Hawk 2009. 570 
mil. Hjälmlås samt två vinter-
däck till högstbjudande.
tel. 031-70 20 549
el. 0733-88 69 58

Skrivbord och två skåp i ek 
650k. Antik barnsäng 190*82 

inkl. maddras 600kr. Skoställ 
och hatthylla m. galgar. 250. 
Foton finns.
tel. 0708-41 67 55

MC kläder. Jacka str M, byxor 
str 170, hjälm str S. 500:- eller 
högstbjudande.
tel. 0768-33 71 33

Sparrisplantor säljes. Giljlim 2 
årig full skörd nästa år. 5 plan-
tor 250:-, 10st 450:-, 20st 700:-. 
Köpes via mejl. Mejla in om antal 
plantor som önskas till
at.bjorklund@passagen.se

Nyservad nybes. skoter 125:a, 
nytt bakdäck, packbox. Perfekt 
pendlar hoj. 6500:-
tel. 0768-64 14 49. Tedde. 

UTHYRES

Uthyres P-platser i centrala 
Surte. 250kr/mån
tel. 0708-29 28 54

Stort vackert hus 5 ROK uthy-
res för längre tid i Sålanda nära 
Skepplanda. Har naturen som 
granne och är en lisa för själen.
tel. 0708-99 06 86

Ö HYRA

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

ÖVRIGT

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

Loppis lördagen 25 maj kl 10-13. 
Smedjebacken 2, Elim Alafors.
Loppis

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

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

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

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

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

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

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

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

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, vykort, 
prydnadssaker m.m. samt 
dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

Skrotbilar köpes och hämtas 
även lastbilar och traktorer. 
Kontant betalning.
tel. 0738-01 35 20
el. 0768-07 42 42

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
stenspräckning med Simplex. 
Anläggning och skötsel samt 
mossrivning av gräsmattor. 
Trädfällning, beskärning av träd 
och buskar. Våra fordon och 
maskiner håller hög standar för 
miljöns skull.
tel. 0768-81 60 10

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja rotavdraget. 
Vi utför allt inom branchen. 
I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel i 
Älvängen. Öppettider: Mån-Fre: 
16-18, Lörd: 10-13.  Återförsäljare 
för Interkakel, Stigs kakel & FF's 
Kakel. Har flyttat till Garveriv. 10. 
Sväng in vid Utby maskin/röda 
korset ner mot 45:an.
Tel. 0303-74 60 41
el. 0706-36 78 41

Sprutlack av kök
Fräsning: dekorspår, 
nytillverkning av köksluckor. 
F-skatt finnes.
tel. 076-07 48 695

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. Över 
15 års erfarenhet inom branschen.
Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

Vi utför service / 
reparationer på din bil.
Montering & balansering – 
Hjulskifte – Däckförvaring - 
Kamremsbyte/kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 Alvhem
tel. 0520-655 181

Vi fixar allt inom trädfällning, 
undanröjning, trädgårdsarbete 
och snöröjning. Stort som smått.  
Låga priser. Använd ROT/RUT 
avdrag 50%. F-skatt & försäkring 
finns.
tel. 0765-76 17 29

Seniorbolaget.se
RUT-/ROT-avdrag direkt på 
fakturan. Vi hjälper dig med 
städning, hemtjänst, snickerier, 
målning, bokföring, läxhjälp mm
tel. 0303-103 60
Ulf Österman

Fönsterputs och städ
Det är vi som utför städ, flyttstäd, 
fönsterputs mm. i Ale med 
omnejd. Ansvarsförsäkring 
samt kollektivavtal. Innehar 
F-skattesedel.
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se

Van skogshuggare
Allt från buskar till träd. 
Låga priser. F-skatt. Försäkrad.
tel. 0705-77 27 81
gunnar@skogsuggare.se

Excellent Tak
Boka ditt tak nu och måleri. 
Få 15% rabatt, fri offert, fri 
besiktning.
tel. 0708-65 50 21
el. 0739-92 42 99

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

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

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

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

Älvdalens bil köper nyare bilar 
kontant.
tel. 031-98 08 90

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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Ett stort och varmt tack till 
alla mina arbetskamrater 
i Skepplanda Pastorat för 
uppvaktningen vid min pen-
sionering.           Tage Eliasson

Ett varmt tack till Helen, 
Jens, Alice och till den sjuk-
sköterska som hjälpte till 
vid mopedolyckan i Skön-
ningared fredagen den 17 
maj 2013.

TackVeckans ros 
Tack till er alla underbara 
och trevliga vänner & 
bekanta som gjorde mitt 50 
årskalas helt fantastiskt.

Jan Gunnarsson

Yttre hemtjänst Ale utför 
allt inom trädgård vad gäller 
gräsklippning, häckklipp-
ning, krattning, buskklipp-
ning samt snöröjning och 
mycket annat. Väldigt stor 
hjälp för oss pensionärer. 
Alltid trevligt bemötande 
från telefonsamtal till fär-
digt jobb. Tack!

Inga-Lill och Bengt

Ett stort fång med rosor till 
Catrin Stenborg för att du 
är en sådan underbar med-
människa. Är så tacksam att 
få ha dig som vän. Kramar
Annika Abrahamsson Laxman

Stort tack till de företag i 
Ale som sponsrat oss med 
vinster till vår basar på 
Nolängens förskola. Tack 
också till fröknarna och de 
föräldrar som hjälp till med 
allt! Kramar från
Barnen på Nolängens förskola

Veckans vackraste rosor 
vill vi ge till Svenheimers 
konditori, Dressman, Team 
Sportia, Kicks, Hälsoteket, 
Klockmaster/Smycka, Hem 
Ljuva Hem, Klippstudion, 
Skoalla, Blomsterriket 
och Drömhuset på Ale 
Torg. Stort tack för att ni 
sponsrade oss med så fina 
gåvor till vår Gökotta. Det 
fantastiska lotteriet och allt 
kaffebröd gjorde att årets 
Gökotta blev en succé!

Ale DHR

Veckans ris 
Hur lågt får man sjunka?
Tre buketter med rosor 
försvann från min hustrus 
grav på Nödinge kyrkogård 
ihop med minnet av hennes 
födelsedag söndagen 12 maj. 
Fick du en bukett med sju, 
nio gula eller sju laxfärgade 
rosor kanske du ska fråga 
varifrån dom kom.

Lennart Hålsjö

Grattis
Isabella

på 2-årsdagen
den 24 maj

önskar Mormor, Morfar
Magnus & Helene

Grattis
bus-Linus

på 4 årsdagen!
Kram Mamma, Pappa,

Philippa och Elliot

Grattis till
Tommy

som fyllde år den 16/5
Massa pussar o kramar

från familjen

55-årig bröllopsdag
24 maj 2013 firar

våra älskade föräldrar
Gunwor & Erik Hult

Skepplanda.
55-årig bröllopsdag.

Grattis önskar era döttrar 
Eivor, Yvonne & Katarina 

med familjer.

Övrigt
Familjedag i alafors! På 
östergårdsridklubb sönd 
26/5 kl 11-ca.14. Ponnyrid-
ning, åka häst o vagn,gulliga 
kaniner, Loppis,fiskdamm. 
Café med hembakat. Upp-
visningar: Hästkommuni-
kation, agility med hästar, 
köruppvisning mm.
För mer info och vägbe-
skrivning:
www.ostergardsridklubb.se. 
Varmt välkomna på söndag!
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HÄLGEKRYSSET

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

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

PENGARNA TILLBAKA
Formgjutna sulor fr 599:-
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www.aleel.se | 0303-33 24 00 | info@aleel.se
Lunnavägen 2, Box 3004, 449 14 Alafors 

Gilla oss på 
Facebook

TACK FÖR 
FÖRTROENDET

Vad sägs om

EL TILL 
INKÖPSPRIS?

Ale El deltog nyligen för första gången i Svenskt Kvalitetsindex undersökning om 
kundnöjdhet i elbranschen. Ale El blev Västsveriges bästa elhandelsbolag, topp tre i 

hela Sverige samt utnämndes som elbolaget med den bästa kundservicen av alla.

Vi är jätteglada för detta och tackar våra kunder för förtroendet. Nu kavlar vi upp 
ärmarna för att bli ännu bättre!

Vill du ha ett rörligt elpris utan påslag på el och elcertifi kat? 
Det fi xar vi!  För 49 kr/månad handlar vi el och elcertifi kat till Dig! 
Förbrukar Du mindre än 30 001 kWh per år kan Du köpa El till inköpspris.  Besök vår hemsida 
www.aleel.se/elavtal eller kontakta vår kundservice på 0303-33 24 00 så hjälper vi Dig!

Sveriges bästa

KUND
SERVICE

enligt SKI dec 2012

www.aleel.se


