
Alf Granqvist.

Nu ska en 
100-åring fi ras
ALAFORS. På lördag fi -
rar Ahlafors IF 100 år. 
På kvällen bjuder The 
Flashmen upp till dans 
i Furulundsparken.
Ahlafors slocknade stjärnor möter 
först TV-lagets alla profi ler på Sjö-
vallen innan det vankas festligheter 
på festplatsen, där det 50-åriga 
dansbandet The Flashmen väntar.

Läs sid 23

Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se
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GRILL WEBER, 57 cm 
Med termometer och 
lockhållare, överdrag 
följer med på köpet. 
Lime eller svart. 1995:-

www.axums.se
GRILLBORSTE

99:-

Rusning på torget
– Unga som gamla snörade på sig skorna

Ale Torgs vårlopp inleddes i år med Paprica-
klubbens löparrunda för barn 3-12 år gamla. 
De yngre överglänste klart de äldre i antalet 
deltagare, men totalt blev lördagen en folk-
fest i Nödinge.              Läs sid 6
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alla duktiga löpare och publik som 

gjorde Vårloppet till en folkfest!
i samarbete

med

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla 
dagar 7-23

Välkommen att prata festmat 
med oss i butiken eller på 

telefon 0303-97504. 
Vill du göra en catering-
beställning vill vi ha den 
3 dagar innan leverans.

Helgfat för 2 

129:-/st

Ale Torg

Bjud på helgfat
för två personer!

  

Lödöse 0520-66 00 10
Gäller t o m 1/6-13

/kg
999999999000000000

Ord.pris 99:-/kg

Grevé-, Herrgård- 
och Prästost

Lagrad ost från delikatessen:

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

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

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

HÅLSTENSVÄGEN 4, Ä
Ä L V Ä N G E N

TU 72L

Ord pris 945:-
NU: 627:-

VÅRSPECIALPRISER

www.mecaalvangen.se

TR 350

Ord pris 1125:-
NU: 735:-

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

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

Gilla och följ oss på Facebook

Gäller modeller 
och storlekar som 

fi nns på lager 
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Bilar brinner, stenarna 
viner och arenorna dit 
människor har tagit 

sig för att glädjas och un-
derhållas stormas. Det skjuts 
raketer upp på välfyllda 
läktare och vi diskuterar om 
det eventuellt ska få rättsliga 
följder. Kanske till och med 
ett gripande. Människor 
sätter sig ovan lagen och 
dikterar egna villkor. Det är 
inget bra samhälle, det tror 
jag inte någon tycker. Hur 
blev det så?

Det finns säkert inte ett 
svar på den frågan och inte 
heller en enskild ansvarig. 
Samhället är vår gemen-
samma angelägenhet som 
vi alla är med och skapar. 
Jag tror vi har hamnat i 
en ond spiral. Det senaste 
decenniet har tempot skru-
vats upp. Om det gick fort 
förr, så går det ännu fortare 
idag. Om vi ville hinna med 
mycket tidigare så är begä-
ret ännu större idag. Men 
dygnet har likt förbannat 
bara 24 timmar. Det gör 
att vi ökar takten och rusar 
ännu fortare. Det gör att 
vi varken hinner reflektera 
eller upptäcka brister. Vi 
ser inte ens varandra, inte 
fysiskt i alla fall, möjligtvis i 
digital form, på något socialt 
media. Alla fixar inte detta. 
Många behöver bli sedda 
eller rättare sagt, jag tror att 
alla behöver en viss portion 
av uppmärksamhet. I Husby 

finns det tveklöst en genera-
tion som behöver få prata 
och uttrycka sitt missnöje. 
Att de i brist på uppmärk-
samhet väljer att elda bilar 
och kasta sten mot ordnings-
makten är oförsvarbart. Det 
skrämmer mig dock att de 
kände sig tvingade att gå så 
långt. Jag är övetygad om 
att de är medvetna om hur 
fel det är, men frustrationen 
måste ha tagit över. Nu 
riskerar ett antal ungdomar 
få ta sitt straff för sitt hand-
lande och det är inte mer än 
rätt, men samtidigt måste 
det övriga samhället vakna 
till liv. Hur blev det så här? 
Det är knappast en genera-
tion lyckliga ungdomar som 
väljer att elda bilar. Det är 
ett utlopp för något helt 
annat och detta måste vi 
komma till bukt med.

Att fotbollsfans 
väljer att storma en 
arena i glädjeruset är 
också så nära idioti man 
kan komma. De kan 
väl knappast ha trott 
att de skulle komma 
undan? Att ingen skulle 
se dem? Samtidigt ska 
den arkitekt som varit 
med och ritat Sveri-
ges nya nationalarena 
för fotboll och större 
evenemang ta sig fun-
derare på hur bra han 
utfört sitt uppdrag. 
Hur kan det 
överhuvud-

taget vara möjligt att ta sig 
in på en arena som är byggd 
2012? Det ska överhuvudta-
get inte kunna ske.

Maj är snart till ända och 
vi kan pusta ut på redak-
tionen. Det är en sanslöst 
hektisk tid. Den gångna 
helgen var det Trädgårds-
dag i Surte, Vårlopp på 
Ale Torg, rally i Älvängen, 
fotboll lite överallt och varje 
gång tror man att det kan väl 
inte finnas publik till allt? 
Men det gör det. Samtliga 
arrangemang är välbesökta 
och i maj månad verkar alla 
alebor känna ett behov av 
att komma ut. Det är det 
många arrangörer som är 
tacksamma för.

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Hur blev det så här?

Verksamheten 
är miljödiplomerad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Annonsmottagning 
Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

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

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

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

Tryck 
Bold Printing Borås 2009.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

© Upphovsrätt 

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

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

innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder & 
mattor till Alelampan 

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

WWW.OHLSSONSREKOND.SE   
TEL: 0703 46 44 33

BILREKOND
ÄVEN BÅTAR & HUSVAGNAR

INVÄNDIG REKOND PÅ KÖPET
OM DU BOKAR FÖRE 31 MAJ

Vi har
nysorterad jord!

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.

Dränering • Enskilda avlopp  
Grundisolering • Dikning • Marksten

Raymond Magnusson 0727-319379, Peter Magnusson 0723-892007
Johnny Magnusson 0706-245023, www.jmschakt.se, info@jmschakt.se

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

Med vår 170-åriga erfarenhet och lokala 
närvaro kan vi tryggt och säkert erbjuda 
försäkringslösningar som passar dig.   
Dessutom är våra mest nöjda kunder de 
som råkat ut för en skada. Ring oss eller 
någon av våra kollegor på 0303-33 16 30, 
så hjälper vi dig. 

Lennart Svensson, Säljare Liv och Pension 
Björn Andersson, Byggtekniker

Trygghet hela vägen.

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

LÖRDAG 1 JUNI KL 16
Ahlafors Oldtimers

vs
TV-laget med Patrik Sjöberg

SJÖVALLEN
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ALAFORS. Det var högt 
tonläge i fullmäktige i 
måndags kväll.

Riktigt fränt blev det 
när ensamkommande 
fl ykting barn debatte-
rades.

Jan A Pressfeldt 
(AD) och Rune Karlsson 
(SD) gick inte på övriga 
partiers linje.

Ale kommun har haft ett 
avtal med Migrationsverket 
som gick ut i februari om 
att ta emot fem ensamkom-
mande barn under ett år. Då 
behovet är stort har Ale utrett 
möjligheten att utöka mot-
tagandet. Kommunstyrelsen 

föreslog därför fullmäktige 
att besluta om att inreda ett 
särskilt boende med plats för 
åtta barn. Jan A Pressfeldt 
(AD) och Rune Karlsson (SD) 
uttryckte till skillnad från 
övriga ledamöter kritik mot 
förslaget.

– Vi har en flyktingpoli-
tik i Sverige som är bankrutt. 
Det krävs nya tag. Vi kan inte 
fortsätta att bara ta emot. Våra 
egna barn har inga lägenheter, 
de får bo kvar hemma tills de 
är 30 år. Arbetskraftinvand-
ring är en sak, men inte det 
här passiva mottagandet där 
det inte ens ställs krav på att de 
måste arbeta. Det har vi inte 
råd med, sa Jan A Pressfeldt 
som fick kraftigt mothugg.

– Du tror väl inte på fullaste 
allvar att dessa barn kommer 
hit frivilligt? De är på flykt. 
Inte råd? Det är klart att vi 
har. Vi gör ingen skillnad på 
barn och barn. Jag tycker det 
är anmärkningsvärt att höra 
Jan A Pressfeldt tala om sin 
syn på flyktingbarn, inte minst 
med tanke på att Alliansen 
trots detta har valt att samar-

beta med honom, röt Paula 
Örn (S).

Den repliken ogillades av 
Aledemokraternas Ingela 
Nordhall.

– Vi är sex ledamöter i 
vårt parti och Jans uppfatt-
ning behöver inte delas av oss 
andra. Vi får tycka fritt.

Pressfeldt deltog inte i 
beslutet, medan Rune Karls-
son (SD) yrkade på avslag.

– Det måste bli ett stopp 
på anhöriginvandringen. Om 
ett ensamkommande flyk-
tingbarn kommer är ju en sak, 
men hela släkten följer ju i 
regel efter.

Det reagerade Mikael 
Berglund (M) på.

– Om vi lyckas hjälpa ett 
barn att återse sina föräldrar 
som de tvingats bort från så är 
väl det helt fantastiskt.

Fullmäktige röstade enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
Dessutom beslutades att Ale 
kommun ska utreda kostna-
derna för att anlägga en frii-
drottsanlägging vid Jennylund 
i Bohus.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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I oktober 2011 drog projek-
tet igång på Lärcentrum i 
Lilla Edet och skall nu avslu-
tas i Foligno, Italien. 

Projektet i sin helhet 
handlar om utbyte med 
andra länder i syfte att 

utveckla vuxnas lärande. Det 
ska utmynna i att ge nyttiga 
och utvecklande reflektioner 
över den egna verksamheten, 
engagera elever och lärare, 
ge nya insikter om utbild-
ningsmiljöer och skapa nya 

sätt att undervisa.   
Under den här veckan 

ska lärare från Lärcentrum, 
Mattias Göransson och 
Anna Hultberg, samt två 
elever resa till Foligno i Ita-
lien på en avslutningsträff. 
Det kommer bland annat 
hållas workshops, studiebe-
sök, diskussioner där man 
”knyter ihop” projektet och 
utbytet man haft under pro-
jekttiden.

I projektet, som pågår 
fram till juni 2013, deltar 
skolor från Sverige, Italien, 
Turkiet, Tyskland, Finland 
och England.

❐❐❐

Mattias Göransson, lärare på Lärcentrum Vuxenutbildning i Lilla Edet.

– Projekt avslutas med träff i Italien

Nya insikter om
utbildningsmiljöer

LILLA EDET. Att få in ett internationellt perspektiv 
i undervisningen innebär en möjlighet till utveck-
ling. 

Lärcentrum Vuxenutbildning har initierat ett 
internationellt projekt kallat ”Entrepreneurial 
learning in adult education” (Entreprenöriellt 
lärande). 

Aktiviteter i projektet har syftat till att utbyta 
erfarenheter, få nya kunskaper och samarbeta 
med kollegor i andra delar av Europa. 
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Ale Torg 10, 
Nödinge. 
0303-229433

ALE TORG

TOTAL UTFÖRSÄLJNING

30% 

ALLT SKA BORT

PÅ ALLT

BUTIKEN 
UPPHÖR

I förra veckans tidning 
berättade vi om att barn-
grupperna i förskolan 
fortfarande är för stora. 

Tyvärr smög det sig in 
två fel: Elena Fridfelt 
(C) menade inte att man 
skulle bygga förskolor för 
satsningen i årets budget, 
däremot skulle man 
anställa fler personal för 
att öka personaltätheten. 

Det var ingen direkt 
förskola som planerades 
i Nödinge, utan en skola 
med möjlighet till försko-
leavdelning. 

Alekuriren ber om 
ursäkt för felen!

Rättelse! 

Gäller t o m 2 juni 2013, med reservation för slutförsäljning

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

STUDENTEN!
FÖR VI HAR TAGIT...

Välkomna!

Nu är butiken laddad
med examensbuketter, 
presenter och nallar

ALVHEM. I söndags på 
Mors dag arrangerade Ale 
Golfklubb tipspromenad i 
ett underbart försommar-
väder. Ett 70-tal deltagare 
njöt av den vackra naturen 
och efter promenaden 
serverades Mors dagsbuffé 
i restaurangen.

Bland de vuxna var 
Inger Sjölund bäst med 
11 rätt och bland barnen 
vann Tuva Sjölund, också 
hon med elva rätt.

Vi återkommer till 
hösten med ytterligare 
promenader.

❐❐❐

Tipspromenad på 
Alfhems Kungsgård

Ny tillförordnad 
kommunchef utsedd
ALE. Björn Järbur heter 
Ales tillförordnade 
kommunchef.

Först till årsskiftet 
kommer rekryteringen 
av en permanent chef 
vara klar.

Det kan mycket väl 
bli Björn Järbur.

Det blir en 51-årig göteborgare 
som får rycka in och täppa till 
luckan efter att Ale kommun 
valt att entlediga sin tidigare 
kommunchef Erik Lidberg 
redan efter 1,5 år.

I onsdags beslutade kom-
munstyrelsens arbetsutskott 
att anställa Björn Järbur i sex 
månader. Han var för övrigt en 
av dem som konkurrerade om 
uppdraget förra gången Ale 
sökte kommunchef.

Björn Järbur har en gedi-
gen erfarenhet av offentlig 
förvaltning och har närmast 
varit tillförordnad utbildnings-
chef i Marks kommun och har 
också varit stadsdelsdirektör i 
Biskopsgården samt haft chefs-
jobb på Göteborgs universitet.

Erik Lidbergs lön om 90 000 

kronor i månaden var omdisku-
terad. Björn Järbur är billigare. 
Månadslönen är 75 000 kronor, 
men då han bara kommer att 
jobba 75% stannar ersätt-
ningen på drygt 56 000 kronor.

Till årsskiftet hoppas förvalt-
ningen att rekryteringen av en 
ny kommunchef ska vara klar 
och Björn Järbur kan självklart 
söka.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Högt tonläge i fullmäktige
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NÖDINGE. Alebyggen fick 
ett hedersomnämnande 
i SABOs Hållbarhetspris 
2013. Ulf Wetterlund var 
på plats och tog emot priset. 
SABOs hållbarhetspris 2013 
gick till Gårdstensbostäder. 

Juryn delade ut två heders-
omnämnanden varav ett till 
Alebyggen. Så här löd moti-
veringen:  

”AB Alebyggen har med 
enkla medel bidragit till den 
biologiska mångfalden och 
väckt engagemang bland 
hyresgästerna. De har satt 
upp 150 fågelholkar i olika 

storlekar och ett tiotal spe-
cialutformade fröautomater 
finns på tio platser. Frösäckar 
delas ut till hyresgäster som 
ansvarar för att fylla på auto-
materna. Planteringarna 
har anpassats för att ge mat 
och skydd till fåglarna sam-
tidigt som fåglarna bidrar 
till att begränsa mängden 
skadedjur. Projektet innebär 
också en ökad kontakt mellan 
hyresgästerna vilket i sin tur 
främjar integration mellan 
människor och att samhö-
righeten i bostadsområdet 
stärks.”                           ❐❐❐

Michael Pirosanto, tf vd för Gårdstensbostäder, fi ck ta emot 
SABOs Hållbarhetspris 2013. Till höger ses Ulf Wetterlund 
från Alebyggeen som erhöll ett hedersomnämnande.

Alebyggen hedersomnämnt
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S-GRUPP
Måndag 3 juni kl 18.30

Folkets Hus i Nol
Fullmäktigegruppen hälsar alla

medlemmar välkomna!

Om vi har förstått 
bifogat föreläggan-
de korrekt så bryter 

Kilanda Cementgjuteri 
mot lagen då man inte föl-

jer de skyddsåtgärder som är 
beslutade av Länsstyrelsen. 

Första punkten i skydds-
åtgärderna är att något 
arbete inte får utföras under 

perioden 15 mars till 15 
augusti. Med hänvisning till 
skadlig inverkan på djurlivet. 

Kilanda Cementgjuteri 
har utfört en kalavverkning 
av en stor yta på flera hektar 
av Kollanda Mosse under 
perioden 17 april till 21 april 
i strid med föreläggandet. 
Detaljerad information om 
vad som skall gälla finns i 
bifogat dokument: 

”Föreläggande om 
skyddsåtgärder i samband 
med iordningsställande av 
uppställningsplats på fast-
igheten Kollanda 1:29, Ale 
Kommun”

Hur hanterar Länsstyrel-
sen Kilanda Cementgjuteris 
överträdelser av förelagda 
skyddsåtgärder? 

Vilken miljöpåverkan kan 
eventuella läckage av diesel 
och olja från fordon och 
maskiner utgöra på uppställ-
ningsplatsen?

Vilka fyllnadsmassor 
kommer Kilanda Cement-
gjuteri att tippa på mossen? 

Kommer området att 
genomgå kontinuerlig kon-
troll av Länsstyrelsen eller 

Ale Kommun?
Vad säger Ale Kommun, 

Länsstyrelsen, Politiker i 
Ale, och Natur- och miljöor-
ganisationer om detta?

Alefjälls Naturskyddsför-
ening är mycket förvånade 
över att Länsstyrelsen över 
huvud taget har godkänt 
ett så stort ingrepp, 4 ha, 
i en så värdefull biotop 
som Kollanda mosse 
utgör med sitt rika fågelliv 
och utmärkta föröknings-
platser för grod- och vat-
tendjur.

Den skada som tillståndet 
har medfört är mycket all-
varlig och borde kanske 
överklagas. Men en akut 
åtgärd måste vara att ansva-
riga myndigheter följer upp 
hur besluten efterlevs av 
exploatören.

ANF önskar svar på de 
frågor som ställts i brevet 
och i bästa fall att tillståndet 
återkallas.

Alefjälls naturskyddsförening
Roy Jansson

Bruno Nordenborg

Nyligen avverkad sumpskog på Kollanda mosse samt påbörjad täckning med schaktmassor.                    Foto: Roy Jansson

Vem tar ansvaret för att exploateringen av 
Kollanda mosse sker enligt anvisningarna?

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

www.vgregion.se

Regionfullmäktige 
sammanträder

Måndag och tisdag den 10–11 juni sammanträder 
regionfullmäktige i Vänersborg. Under sammanträdet 
debatteras och fattas beslut om budgeten för 2014. 

Tid:   Måndag den 10 juni klockan 09.30.  
Tisdag den 11 juni klockan 09.30.

Plats:  Sessionssalen, kommunhuset i Vänersborg. 

Budgetförslagen och samtliga handlingar finns  
tillgängliga på Regionkansliet, Residenset i Vänersborg  
tel. 010-441 01 42, eller på webben, www.vgregion.se/rf 

Regionfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och 
du är mycket välkommen som åhörare. 

Kjell Nordström 
Regionfullmäktiges ordförande 

Närradion, sänder över Västsverige. För mer information 
se www.vgn.nu. Det går också att se och höra samman-
trädet via www.vgregion.se/webb-tv. 

Regionfullmäktige fattar beslut om hälso- och sjukvårdens inrikt-
ning, kulturlivets utveckling, kommunikationer, vägar, transporter 
och andra frågor kring tillväxt och utveckling i Västra Götaland. 

Som boende i Nol an-
ser jag att problemet 
med höga hastigheter 

inte slutar vid Folketshus-
vägen, utan forsätter in på 
Brandsbovägen. Det är en 
mycket trafi kerad väg med 
hastigheter ofta långt över 
tillåtna 30 km i timmen. 
Även denna väg räknas som 
skolväg. Förutom gående 
och cyklande skolbarn är 
vägen trafi kerad av mope-
der, personer som joggar,  
föräldrar med barnvagnar, 
hundägare... listan kan 
göras lång. Förutom höga 
hastigheter bedömer jag 
att vägen ofta används som 
genomtransportled mellan 

Nol och Alafors. Dagligen 
kör tung trafi k som lastbilar 
och traktorer här. Företags-
bilar som tillhör företag i 
Alafors kör på vägen i hög 
hastighet fl era gånger om 
dagen. Efter nyasfalteringen 
har rätt skyltning satts upp, 
men hastigheten har inte 
blivit lägre. Vill bara göra 
berörda parter medvetna om 
att även Brandsbovägen är 
en mycket farlig väg. Höga 
hastigheter, mycket trafi k 
och ingen gångbana. Något 
som enligt mig borde åtgär-
das snarast.

Trebarnsmamma pÅ
 Brandsbovägen

Angående artikeln ” Höga hastigheter 
och otydlig skyltning i Nol”:

Se upp även på Brandsbovägen!
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ALE. 77 080 kronor. 
Det blev notan för 

borttransporten av det 
avfall som förra året 
olaglig tippades på 
kommunens mark. 

– Fakturan har beta-
lats med skattemedel, 
något man bör tänka 
på innan man anlitar 
arbetare som inte gör 
rätt för sig, säger Jör-
gen Sundén, exploate-
ringsingenjör. 

Det var i mitten av septem-

ber förra året som högarna 
med diverse avfall, bland 
annat bestående av uppbru-
ten asfalt och behandlade 
träslipers, upptäcktes på 
minst fyra ställen i kommu-
nen. 

Utländska företag som 
utfört diverse markarbeten 
i Ale misstänks ligga bakom 
den olagliga dumpningen. 
Polisanmälan upprättades, 
men man hyser lite hopp om 
att kunna hitta någon ansva-
rig att ställas till svars. 

Fakturan för borttran-

sporten av den miljöfarliga 
avfallet har istället hamnat 
på kommunens bord och 
kostat skattebetalarna 77 
080 kronor. Då har man 
sorterat och transporterat 
bort avfall på kommunens 
mark vid Osbacken i Nol 
samt vid gamla gokartbanan 
i Bohus, där marken delvis 
ägs av Orklakoncernen. På 
de övriga områdena ligger 
ansvaret för uppstädningen 
på respektive fastighetsä-
gare. 

– Det är ingen billig his-

toria, särskilt inte när det 
rör sig om farligt avfall. Det 
har tagit 34 timmar bara att 
sortera upp tipphögarna för 
att sedan kunna köra skräpet 
till tippen. Man får tänka 

sig för innan man anlitar 
oseriös arbetskraft som i 
slutändan kostar pengar för 
andra, säger Jörgen Sundén, 
exploateringsingenjör på 
Ale kommun. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Dyr nota för 
uppstädning

Miljöfarligt. Utländska företag som utfört diverse markarbeten i Ale misstänks ligga bakom 
den olagliga dumpningen av bland annat uppbruten asfalt och behandlade träslipers.

Nationaldagsteater - Maten är klar
>> Torsdag 6 juni kl 11
Populära Longkalsong kommer hit på Nationaldagen med en fantasifull 
familjeföreställning om mat, vän skap och om att säga förlåt ibland. Kom in och 
sjung med i sånger om morötter, deg och sushi! Entré 50 kr/ person. Förköp Ale 
bibliotek, Nödinge 0303-330 216. Teatern, Ale gymnasium, Nödinge.

PÅ GÅNG I ALE

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

Maj - juni

Ansökan om förhandsbesked på fastighet Bönabo 1:5 har 
inkommit till byggnadsnämnden Ale kommun.

De som anser sig berörda bereds tillfälle att lämna in synpunkter till 
Ale kommun. Synpunkter ska vara inlämnade skriftligt senast 2013-
06-20 till Sektor samhällsbyggnad, Plan- och Bygg, 449 80 Alafors. 
Handlingarna fi nns tillgängliga på Sektor samhällsbyggnad, 
kommunhuset Alafors.

Invigning av 
västsveriges första 
meröppna bibliotek
i Surte lördag 1 juni kl. 12.00
 
•  Biblioteket är öppet med personal 

kl. 11.00 - 14.00. Passa på att regist-
rera dig som meröppetlåntagare 
redan på invigningsdagen.

•  Start sommarlån till 3 september.

•  12.00, Isabell Korn, ordförande i Ale 
kultur- och fritidsnämnd, 
inviger meröppet bibliotek Surte.

•  12.30 – 13.00, bokfi skedamm för de yngre barnen
 
Surte bibliotek kommer att vara meröppet varje dag 
kl. 06.00 – 21.00.
Välkommen!
 

Studenten på Ale gymnasium torsdag 30 maj.
Ale bibliotek, Nödinge, har denna dag öppet kl. 15.00 – 19.00.

KUNGÖRELSEStudentexamen 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 fl ytta dem.
Café Magnifi k 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.

Torsdag 30 maj är det studentavslutning på Ale gymnasium
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Vårloppet en folkfest!

Kvicka fötter hade både Emma Maxe, 7 år från Nödinge och 
Carl Hermansson, 10 år från Skepplanda, som var först över 
mållinjen i sina klasser i Papricaloppet som ICA Kvantum 
och Företagarföreningen Ale Torg arrangerade i lördags.

Starten har gått och Julia Hermansson (33) jagas av bland 
andra Melker Olsen (76) och Ossian Persson (72).

18:18. Anton Bengtssons se-
gertid. Malin Larsson sprang 
hem damklassen på 23.25.

NÖDINGE. 46 damer och 
herrar kompletterades med 
116 unga löpare. Ale Torgs 
vårlopp blev en folkfest, trots 
få föranmälda.

ICA Kvantums Paprica-
klubb arrangerade tillsam-
mans med Ale Torgs före-
tagarförening ett lopp för 
3-12-åringar. Det lockade 
föräldrar, släkt och vänner 
till Nödinge. Under den 
gemensamma uppvärm-
ningen som Sportlife ansva-
rade för spreds förväntan och 
när startskottet gick gick det 
undan. I mål väntade glass, 
goodiebags och chokladme-
daljer.

Efter Papricaloppet vän-
tade seniorerna på att släp-
pas iväg för den 5,4 km långa 
rundan runt Ale Torg. Anton 
Bengtsson från Stenung-
sund vann herrklassen och 
Malin Larsson damklassen.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT: 
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Papricaklubben värmer upp inför vårloppet på Ale Torg. Sportlife såg till att ingen kom till start med stela muskler.

Tveklöst vän av Paprica-
klubben, men aningen tvek-
sam tlll själva löpningen... 
Ines Pedersen från Älv-
ängen var en av 116 deltagre 
i Papricaloppet.

På väg mot mål. Alva Örn, Maja Alenvik-Dahl och Elmer 
Hansson gjorde sällskap.

Ale United arrangerade loppis, sålde lotter och serverade 
kaffe med dopp.

Det gäller att hålla takten. 
Syskonen Filippa, Max och 
Amalia Werder värmde upp 
med hjälp av Sportlifes 
instruktörer.
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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
övrig tid i veckan ”ute i fält” för att söka information genom till
exempel intervjuer, observationer och annan typ av testning.  

Kostnader
Deltagandet  är kostnadsfritt. Kostnader för litteratur tillkommer. 

Utbildningsansvariga  
Drivhuset Högskolan Väst Trollhättan – Komvux Ale

Anmälan 
Hemsida: www.ale.se / komvux    

Frågor
Gunilla.Johansson@ale.se tel: 0303-33 03 58

FÖRETAGARE 
I FRAMTIDEN?

VID HÖGSKOLAN VÄST
Komvux Ale

ALE/KUNGÄLV. Med Ale 
kvar i hjärtat tar Peter 
Madsen steget mot en 
ny utmaning. 

Till hösten tillträder 
han som grundskole-
chef i Uddevalla kom-
mun. 

– Det är tvådelat. Å 
ena sidan ska det bli 
jättekul med ett nytt 
och större uppdrag, 
å andra sidan är jag 
livrädd.

Kavajen har han hängt undan 
och det är istället en ledigt 
klädd Peter Madsen som 
möter upp på kullerstensga-
tan i Kungälv.

Tjänsten som verksam-
hetschef för grundskolan i 
Ale har han redan lämnat 
och innan tillträdet som 
grundskolechef i Uddevalla 
kommun passar han på att 
vara föräldraledig med fyra-
åriga dottern Matilda.  

– Nu när hon är lite äldre 
är det lättare att hitta på 
saker, så det passar helt per-
fekt.

1998 fick han jobb som 
lärare på Kyrkbyskolan i 
hemkommunen Ale. Det 
skulle bli början på en 
femton år lång karriär inom 
skolväsendet i kommunen. 
Tre år senare hade han blivit 
rektor och 2008 tillträdde 
han som verksamhetschef för 
grundskolan. 

I 20-årsåldern lämnade 
Peter Madsen kranskom-
munen för Göteborg, men 
flyttade tillbaka när det var 
dags att bilda familj. Sedan 
sju år tillbaka är han bosatt i 
Kareby utanför Kungälv och 
i september lämnar han även 
sitt arbete i Ale kommun.

– Ale kommer alltid att 
finnas i mitt hjärta och jag 
håller båda tummarna när 
Sveriges IT-kommun ska 
koras i slutet av året. 

Coachande arbetssätt
Satsningar på IT ser han som 
en självklar prioritering och 
projektet med en-till-en, att 
ge varje grundskoleelev en 
egen dator, är en linje som 
han drivit hårt. 

– Har man möjlighet och 
ekonomi till att ge eleverna 
det smartaste, effektivaste 
och modernaste redskapet, 
så varför inte ge dem det? 

En-till-en-satsningen där 
Ale ligger i framkant har 
uppmärksammats på såväl 
nationella som internatio-
nella arenor, men Peter 
Madsen har aldrig tänkt på 
det som någon större sensa-
tion. 

– För mig är det mer en 
självklarhet. Då skulle jag 
nog snarare säga att föränd-
ringen i arbetssättet är den 
stora grejen, hur man lotsar 
eleverna mot deras mål 
genom formativ bedömning, 
alltså bedömning för lärande 
och där är tekniken till god 
hjälp. Formativ bedömning 
handlar om att ge omedel-
bar feedback löpande och 

inte bara när betygen ska 
sättas. Det handlar också 
om en mindre formell syn 
på lärandet, till exempel att 
låta elever ge feedback på 
varandras arbeten och inte-
grera dem mer i lärproces-
sen. Tanken är att ha ett mer 
coachande arbetssätt och här 
kommer även elevinflytande 
in. Elever ska själva få chans 
att välja hur de vill redovisa 
och komma fram till vilket 
arbetssätt som passar dem 
bäst. 

Tråkig utveckling
Att skolan i allt högre 
utsträckning måste försvara 
sig och att ökad byråkrati 
stjäl tid från arbetet ute i 
verksamheterna, menar 
Peter Madsen är en tråkig 
utveckling.

– Det är en allmän utveck-
ling och inte specifik för Ale, 
men man jobbar på olika sätt. 
Det är inte kul när nästan 
hälften av tiden går åt till att 
arbeta med inspektionsan-
mälningar och annan admi-
nistration. Skolan ställs hela 
tiden till svars från olika håll 
och andra går in i professio-
nen, vilket hämmar arbetet. 

Han menar att det i 
grunden finns ett gynnsamt 
arbetsklimat i Ale, som till 
stor del ligger till grund för 
att han stannat i femton år. 
Skapandet av en rektors-
grupp menar han tillhör de 
mest lyckade satsningarna 
genom åren.

– Ale har alltid varit bra 
på att rekrytera bra rektorer 
till grundskolan och över 

huvudtaget knyta kompetent 
folk till sig. Jag kommer att 
sakna alla verksamhetskolle-
gor, det är en fantastisk sam-
ling människor.

Större uppdrag
När det nu blivit dags att 
knyta ihop säcken och börja 
på ny kula känner han sig 
färdig, även om uppdraget 
aldrig kan bli slutfört. 

– Jag känner att jag bidra-
git med det jag har kunnat 
och klämt ur mig den kom-
petens som Ale haft nytta av. 
Förhoppningen är att mina 
personliga egenskaper och 
ledaregenskaper ska passa 
bra även i mitt nya uppdrag, 
som är betydligt större efter-
som det innefattar dubbelt så 
många grundskoleelever och 
chefer, men även den dubbla 
budgeten, säger han och 
fortsätter:

– Fördelen med att börja 
om i en ny kommun är att 
det blir 100 procent jobb när 
jag är där och sedan kan jag 
lägga jobbet åt sidan när jag 
kommer hem. Det är inte 
alltid helt enkelt att ha med 
gamla grannar och bekanta 
att göra i yrkesrollen där jag 
måste bemöta alla på samma 
sätt. 

Innan det till hösten blivit 
dags att ta på sig kavajen 
igen och styra kosan mot 
Uddevalla har Peter Madsen 
några sköna månader fram-
för sig som varken innefattar 
möten eller pappersarbete. I 
sommar står kvalitetstid med 
dottern överst på schemat. 

JOHANNA ROOS

På väg. Peter Madsen känner att han klämt ur sig den kom-
petens som Ale haft nytta av. Nu överlåter han uppdraget 
som verksamhetschef för grundskolan och går själv vidare 
till Uddvalla kommun. 

Går vidare med Ale i hjärtat
– Verksamhets-
chefen börjar på 
ny kula i Uddevalla

www.vgregion.se

Protokollet justerat
Protokollet från regionfullmäktiges sammanträde 
14 maj 2013 är justerat. Anslag om justeringen har 
tillkännagivits på regionens anslagstavla den 21 maj.

Protokollet finns på Regionens Hus, Residenset, Torget i 
Vänersborg men kan också läsas på: 
www.vgregion.se/rfhandlingar 
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ALE. Ales närmare 
300 niondeklassare är 
inbjudna till en avslut-
ningsfest med riktig 
klubbkänsla i Medbor-
garhuset, Alafors den 
13 juni. 

Linus Berntsson 17 
och Corneille Zola 18, 
som arrangerar kvällen 
tillsammans med Vakna 
och Ale fritid, utlovar 
bland annat DJ-duon 
Nordin&Weglin. 

Linus Berntsson och Cor-
neille Zola minns själva hur 
det var att sluta nian. Långt 
innan avslutningsdagen bör-
jade planeringen inför det 
stora firandet, men det sak-
nades en naturlig mötesplats. 

– Genom att ordna en 
grym avslutningsfest för 
niorna i Ale hoppas vi att 
man slipper problem med 
stök och fylla uppe vid sjö-
arna och att eleverna istället 
får en rolig skolavslutning, 
säger Corneille.

DJ-duon Nordin&Weglin 
med aletjejerna Josefin 
Nordin och Vicktoria 
Weglin är bokade att avlösa 
Ale fritids Daniel Anders-
son och DJ Rami bakom 

mixerbordet under kvällen. 
– Det är sjukt påkostat 

rent tekniskt och tanken är 
att skapa en riktig klubb-
känsla. Vi använder samma 
utrustning som på Festival-
borg, säger Daniel. 

EU-projekt
Dricka, godis och snacks 
kommer att säljas i kiosken 
och många vuxna kommer 

att finnas på plats, däribland 
ett flertal ordningsvakter och 
personal från Ale fritid.

Efter att ha presenterat 
idén om avslutningsfesten för 
Ale fritids och Vaknas repre-
sentanter ansökte Linus och 
Corneille om EU-pengar 
genom Leader Götaälv. De 
beviljades 14000 kronor plus 
6000 som de arbetar in i sam-
band med projektet. Några 

rena pengar får de dock inte 
utan skickar enbart räkning-
arna till Leader. 

– Det här är ett väldigt fint 
initiativ och förhoppningen 
är att så många som möjligt 
ska komma, säger Christina 
Magnusson Wallöe på Ale 
fritid.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Avslutningsfest med klubbkänsla. I samarbete med Ale fritid, Vakna och Leader Götaälv 
arrangerar Corneille Zola 18 och Linus Berntsson 17 en drogfri avslutningsfest för alla Ales 
nior den 13 juni i medborgarhuset, Alafors.

– Ungdomar ordnar drogfri avslutningsfest för niorna

Fixar festen
SKEPPLANDA. I lördags 
höll Grönnäs Autoservice 
öppet hus. Det skedde i 
samarbete med MAN Truck 
& Bus. Lastbilsföretaget 
demonstrerade flera av sina 
nya fordon vilket inte minst 
intresserade besökare från 
åkeribranschen.

Grönnäs Autoservice har 
utökat sina lokaliteter och 
den nya delen, som byggts 
i två plan, innehåller recep-
tion, kontor, personalut-
rymme och lager.

– Nu har vi lokaler att 
växa i. Vi tog tillbyggnaden i 

anspråk för ungefär ett halvår 
sedan. Tidigare var vi väl-
digt trångbodda, förklarade 
Magnus Larsson samtidigt 
som han serverade hambur-
gare på löpande band till alla 
som önskade.

– Jag var med när den här 
verkstaden byggdes 1964. 
Det är roligt att se den 
utveckling som skett. Det 
är duktiga grabbar som har 
hängt med sin tid, berömde 
Göran Johansson när han 
gick runt och synade de nya 
lokalerna.

JONAS ANDERSSON

Lastbilsföregaget MAN demonstrerade sina fordon.

Magnus Larsson grillade hamburgare och Göran Johansson 
lät sig väl smaka.

Öppet hus i Grönnäs

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
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Staberg

Pierre 
Karlsson

Maria 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid
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Olson
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Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!

Praktisk tegelvilla med 
härlig trädgård!

Praktisk och trevlig enplansvilla i tegel 
med både källare och delvis inredd vind. 

82 + 77 kvm. 

Pris 1.195.000:- som utgångspris. 
Visning 4/6 kl 17-18:00. 
Ring för bokning.
Adress Åkerstigen 9.
Maria Karlsson 070-2406330.

Lilla
 Edet

Lantligt med utsikt!

125 kvm. 

Pris 1.750.000:- som utgångspris. 
Visas Ring för visning. 
Adress Klintens By 210.
Henrik Kjellberg 0727-316 360.

Präs
seb

o

Lantligt men ändå nära!

147 kvm. 

Pris 2.295.000:- som utgångspris. 
Visas Visas 2/6 & 4/6. 
Ring för bokning. 
Henrik Kjellberg 0727-316 360.

Alafo
rs

Nybyggt med strålande 
utsikt!

96 kvm. 

Pris 1.495.000:- som utgångsbud. 
Visas Ring för visning.
Adress Ivarslund 31.
Sanna Markström  0702-253 354.

Väst
erla

nda
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Det är roligt att se den 
utveckling som skett. Det 
är duktiga grabbar som har 
hängt med sin tid, berömde 
Göran Johansson när han 
gick runt och synade de nya 
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JONAS ANDERSSON

Lastbilsföregaget MAN demonstrerade sina fordon.

Magnus Larsson grillade hamburgare och Göran Johansson 
lät sig väl smaka.

Öppet hus i Grönnäs

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!

Praktisk tegelvilla med 
härlig trädgård!

Praktisk och trevlig enplansvilla i tegel 
med både källare och delvis inredd vind. 

82 + 77 kvm. 

Pris 1.195.000:- som utgångspris. 
Visning 4/6 kl 17-18:00. 
Ring för bokning.
Adress Åkerstigen 9.
Maria Karlsson 070-2406330.

Lilla
 Edet

Lantligt med utsikt!

125 kvm. 

Pris 1.750.000:- som utgångspris. 
Visas Ring för visning. 
Adress Klintens By 210.
Henrik Kjellberg 0727-316 360.

Präs
seb

o

Lantligt men ändå nära!

147 kvm. 

Pris 2.295.000:- som utgångspris. 
Visas Visas 2/6 & 4/6. 
Ring för bokning. 
Henrik Kjellberg 0727-316 360.

Alafo
rs

Nybyggt med strålande 
utsikt!

96 kvm. 

Pris 1.495.000:- som utgångsbud. 
Visas Ring för visning.
Adress Ivarslund 31.
Sanna Markström  0702-253 354.

Väst
erla

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

VI HAR KÖPARNA

Dags att flytta ut?
Vi har många som 

vill flytta in.

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

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

www.svenskfast.se
BOHUS. Matematik + 
musik = matematisk 
musikal.

I förra veckan visades 
”Sagan om Elliot och 
Elina”.

På scen stod elever 
från årskurs 1B på Bo-
husskolan.

På onsdagskvällen skedde ett 
framträdande för föräldrar 
och morgonen därpå gjordes 
en skolföreställning. Storyn 
hade satts ihop av Camilla 
Högberg, matematikut-
vecklare och tillika lärare på 
Bohusskolan.

– Studier visar på att bety-
gen och kunskapen i mate-
matik sjunker hos svenska 
elever. Matte är inte roligt 
helt enkelt. Det är vår upp-
gift att göra ämnet lustfyllt 
och intressant för eleverna, 
säger Camilla Högberg.

Musiken är ett återkom-
mande inslag på Camilla 
Högbergs matematiklektio-
ner. Barnen sjunger mattevi-
sor och lär sig på så sätt att 
räkna.

– Nu satte vi in våra mat-
tevisor i ett sammanhang och 
gjorde det till en musikal, 
förklarar Camilla.

Elliot (Jonathan) och Elina 
(Ida) blir hemma ensamma 
när deras mamma åker till 
affären för att handla. De 
öppnar en dörr och plöts-
ligt kommer de in i sagornas 
värld. För att ta sig vidare 
från en plats till en annan får 
de lösa ett antal matematiska 
uppgifter, ibland med publi-
kens hjälp.

– Det finns ett budskap 
med föreställningen och det 
är att man ska hjälpa varan-
dra och kämpa när det känns 
svårt, avslutar Camilla Hög-
berg.

JONAS ANDERSSON

Matematiskt äventyr i sagornas värld
I den här scenen gällde det att para ihop siffrorna med var-
andra så att summan blev tio.

En svärdfajt som fi ck publiken att sitta på helspänn. Tjejsnack i sagornas värld.

LÖDÖSE. Sommaren 2012 
gjorde en dramatiserad vand-
ring om Jonsereds historia 
succé med utsålda extraföre-
ställningar.

I ett antal scener fick 
publiken uppleva livet i ett 
brukssamhälle på gott och 
ont, tryggheten och kon-
trollen, instängdheten och 
gemenskapen. Man fick se 
hur samhället grundades, 
hur folket roade sig på dans-
banan, kämpade för att bilda 
fackföreningar och hur livet 
tedde sig hos ägarna på herr-
gården. Till varje scen hörde 
en visa. 

Nu på torsdag presenteras 
en konsertversion av före-
ställningen på Ljudaborg där 
tonvikten ligger på visorna. 

På scen står KG Malm och 
Maria Pihl (sång/skådespe-
leri) samt musikerna Bosse 

Stenholm (gitarr/fiol) och 
Anna Foster (cello).

❐❐❐

Nu på torsdag inleds årets sommarsäsong på Ljudaborg i 
Lödöse. Publiken kommer att få se kortversion av en drama-
tiserad vandring om Jonsereds historia.

Säsongspremiär på Ljudaborg

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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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Fredag 24 maj

Skadegörelse
Någon försöker krossa ett 
skyltfönster till Ljuva Hem på 
Ale Torg.

Lördag 25 maj

Stökig tågresenär
En 35-årig man uppträder hot-
fullt på Alependeln. En tågvär-
dinna och en lokförare får utstå 
spott och spe. Gärningsmannen 
gör sig bland annat skyldig till 
ofredande och narkotikabrott.

Söndag 26 maj

Villainbrott
Villainbrott i Nödinge. Flera 
dörrar bryts upp och fönster 
krossas. 200 kilo bly samt kät-
ting tillgrips.

Vid halv sex-tiden på söndags-
kvällen uppstår en brand i ett 
kök på Norra Klöverstigen i 
Nödinge. Lägenhetsinneha-
varen lyckas släcka elden på 
egen hand och läget är under 
kontroll när räddningstjänsten 
anländer.

Antalet anmälda brott under 
perioden 20/5 – 27/5: 72. Av 
dessa är fem misshandelsbrott, 
fem narkotikabrott, fem skade-
görelser, tre cykelstölder, tre 
snatterier, två båtstölder och 
två bilinbrott.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

ALE. Projektet är i 
hamn.

På torsdag tar Jo-
sefi n Carlbom och Ted 
Gustafsson på Barn- 
och fritidsprogrammet 
studenten.

Samma dag släpps 
boken ”Våga fråga!”.

Den är skriven av unga för 
unga. Josefin Carlbom och 
Ted Gustafsson i BF 3A, Ale 
gymnasium, valde att som 
projektarbete skriva en bok 
om droger och dess kon-
sekvenser. Genom Vaknas 
försorg och tack vare ett 
bidrag från Leader Göta Älv, 
så kunde idén bli verklighet. 
Leaderpengarna har täckt 
kostnader för tryck och dist-
ribution.

De senaste veckorna har 
varit hektiska eftersom boken 
skulle vara klar lagom till stu-
dent och skolavslutning.

– Alla elever på Ale gym-
nasium får varsitt exemplar 
av boken i samband med 
avslutningen. Den ska också 
delas ut till grundskoleelever 
i årskurs 6-9 i Ale kommun 
då de tar examen. Boken 

kommer också att finnas 
tillgänglig på biblioteken 
och fritidsgårdarna och även 
delas ut när Vakna genomför 
sina olika evenemang, berät-
tar Ted Gustafsson.

Ett par tusen exemplar 
är levererade och boken är 
gratis för dem som vill ha 
den.

– Förhoppningsvis blir 
boken omtalad och uppskat-
tad av kommunens ungdo-
mar. Det arbete som vi lagt 
ner under ett års tid önskar vi 
ska göra nytta, säger Josefin 
Carlbom.

Boken innehåller 110 
sidor och kapitlen berör 
ämnen som rökning, alko-

hol, narkotika, kärlek/rela-
tion och doping.

– Det finns fakta om res-
pektive ämne och när det 
gäller dopingen så har vi 
expertutlåtande från Tommy 
Moberg. Per Lifvengren 
har skrivit om cannabis och 
hur det påverkar människan, 
säger Ted.

– Det mest omskakande 
är ändå de självupplevda 
historierna som två ungdo-
mar från Ale redogör för. De 
skriver om sitt missbruk och 
hur det har påverkat deras liv. 
Det är en gripande läsning.

Vad är syftet med boken?
– Det är att göra ungdo-

mar medvetna om vad ett 
drogmissbruk innebär och 

vad det får för konsekvenser. 
Vi tror att ungdomars berät-
telser och upplevda erfaren-
heter får ett större genomslag 
hos just den här målgruppen, 
säger Josefin Carlbom.

Ale kommuns drogföre-
byggare Thomas Berggren 
har följt projektarbetet på 
nära håll. Han hyllar Ted och 
Josefins arbete.

– De har all anledning 
att vara stolta över sitt verk. 
Det är smart att skriva en 
bok på det här temat ur ett 
ungdomsperspektiv. Boken 
kommer bli ett användbart 
verktyg i vårt fortsatta arbete 
mot droger, avslutar Thomas 
Berggren.

JONAS ANDERSSON

Onsdagen den 15 maj steg 20 förväntansfulla barn och 
vuxna från Barnkullens förskola i Hålanda på pendeltåget i 
Älvängen för att resa till Göteborg. Målet var GöteborgsOpe-
ran och en guidad visning bakom kulisserna. Vi möttes i dör-
ren av guiden Daniel som visade oss runt. Vi fi ck lyssna på 
musik och sång, vi fi ck titta på kostymer och peruker. Vi fi ck 
även se deras målarateljé. Besöket avslutades på McDonalds 
innan vi steg på pendeltåget tillbaka.

LÖDÖSE. Lödösetraktens 
Hembygdsförening ordnade 
växtbytarkväll vid Valla-
Marias stuga. Närmare 40 
personer kom och bytte 
växter med varandra. Tre 
långbord var överfulla med 
växter, både vanliga och 
mindre vanliga. Alltifrån 
tomatplantor, ballongblom-
mor, stockros, flox, stjärn-
flocka till många för tillfället 
namnlösa växter.

I tur och ordning gick 

man fram och hämtade sitt 
”första tjing” och sedan fick 
man plocka så länge det 
fanns växter. När borden var 
tomma, blev det kaffe med 
fralla och en stund trevlig 
samvaro tills duggregnet 
sakta började falla.

Nästa träff vid Valla-
Marias blir 18 juni med 
gräddning av våfflor i gam-
maldags våffeljärn över 
öppen eld.

Barbro Sandström 

Operabesök i Göteborg

Växtbytarkväll i Lödöse

– Bok av unga 
för unga

Ted Gustafsson och Josefi n Carlbom har författat boken ”Våga fråga” som blir ett nytt verktyg i Ale kommuns drogförebyg-
gande arbete. Ett par tusen exemplar har tryckts upp och boken kommer att delas ut till grundskole- och gymnasieelever.

”Våga fråga!”

Vigerne Invest

Brf Säteriet 1 & 2

Visning 

kl 11-13
i Backa Säteri, 
Säterivägen 2, 

Nödinge

Antal

Boarea  

A

Pris: 1 195 000 – 1 695 000 kr

A

-

-
-

 
 

 

I boendekostnaden ingår månads- 

-

www.ccfast.se

Hörselskadades Riksförbund

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

0771-888 000.
www.horsellinjen.se

Tycker du 
att din chef
är otydlig?
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SKEPPLANDA. Godis 
i lösvikt är ett känt 
begrepp.

Att det går att köpa 
jord och täckbark på 
samma sätt kanske 
inte alla visste.

I Grönnäs säljer 
Lödöse Energi & Miljö 
godkänd jord för all typ 
av växtlighet.

På området där den tidi-
gare fabriken för lecakulor 
var belägen huserar numera 
Lödöse Energi & Miljö. Här 
finns ett upplag av olika sor-
ters jordar och sedan förra 
sommaren sker direktförsälj-
ning till privatpersoner.

– Det är bara att komma 
hit med sin släpkärra och 
lasta på den jord som man vill 
ha. Är det större mängder det 

handlar om är vi behjälpliga 
med utkörning, säger Bengt 
Åke Gustafson.

Stor del av försäljningen 
sker annars till företag och 
kommuner. De kommunala 
fastighetsbolagen Alebyggen 
och Leifab är återkommande 
kunder.

– Vi tillhandahåller olika 
sorters jord för gräsmattor, 
rabatter och parker. Vi har 
också lecakulor och täckbark, 
berättar Bengt Åke.

Jorden som säljs uppfyller 
alla de miljökrav som finns. 
Det är noggranna kontroller 
som råder och verksamheten 
sker i samarbete med Ragn-
sells.

– Vi började med detta 
i slutet av förra sommaren 
och responsen blev väldigt 
positiv. I år har vi upplevt en 

seg och långdragen vinter, 
men nu har folk börjat påta i 
sina trädgårdar igen, avslutar 
Bengt Åke Gustafson.

I GRÖNNÄS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

I Grönnäs sker försäljning av jord i lösvikt. Lödöse Energi & Miljö erbjuder olika sorters jord 
för gräsmattor, rabatter och parker.

Bengt Åke Gustafson.

Försäljning av jord i lösvikt

– Ja, skriften är klar. Försälj-
ningsstart blir nu på lördag i 
samband med vår jubileums-
dag på Sjövallen då TV-laget 
kommer till Sjövallen för 
att möta Ahlafors IF:s Old-
timers.

Vad står att läsa i skrif-
ten?

– Det har gjorts en histo-
risk tillbakablick från 1913 
och fram till idag. Så värst 
mycket statistik är det emel-
lertid inte tal om, utan istäl-
let är det berättande artik-
lar med många bilder från 
svunna tider. Läsarna får 
dessutom stifta bekantskap 

med en rad välkända AIF-
are som gjort betydande in-
satser för föreningen under 
det sekel som gått.

Utöver jubileumsskrif-
ten, hur märks det att 
Ahlafors IF firar 100 år?

– Lördagens jubileums-
dag är naturligtvis den stora 
höjdpunkten. Firandet av-
rundas med en allmän dans 
i Furulundsparken. Noter-
bart i övrigt är att det förra 
helgen var premiär för tea-
terföreställningen ”Dansen 
på Furulund”, ett samar-
rangemang mellan Ahlafors 
IF och Teatervinden. Totalt 

ges 18 föreställningar under 
våren och hösten.

Vilka representerar TV-
laget?

– Truppen innehåller 
många välbekanta namn 
som bland andra Thomas 
Ravelli, Patrik Sjöberg, 
David Fjäll, Soran Ismail 
och Robert Prytz. Laget 
leds av TV 4-profilen Patrick 
Ekwall. Det blir en härlig till-
ställning att se fram emot. Vi 
hoppas och tror på en riktig 
folkfest!

…Kjell Lundgren, 
hedersmedlem i Ahla-
fors IF, som tillsam-
mans med Per-Anders 
Klöversjö författat en 
jubileumsskrift med 
anledning av klubbens 
100-årsfirande.

Är jubileumsskriften klar?

Hallå där...

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

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

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

ADRESS BOET 530 BOAREA CA 140 M² / 5 ROK TOMTAREA 3905 M² ACCEPTERAT PRIS 1 895 000 KR
VISAS TI 4/6 17.00-18.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42

FRILIGGANDE VILLA - HÅLANDA
På stor och plan trådgårdstomt vid Hålsjön ligger detta trevliga hus. Allt i ett plan! Här får du livskvalitet och lugn med endast
ca 45 min till Gbg.

ADRESS SANDÅKER 450 BOAREA CA 93+26 M² / 6 ROK 
ENERGIPRESTANDA 40 KWH/M² ÅR TOMTAREA 6120 M²
ACCEPTERAT PRIS 1 695 000 KR
VISAS ON 5/6 17.00-18.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42

FRILIGGANDE VILLA - HÅLANDA
Unikt tillfälle att förvärva villa med egen badplats! Stor tomt
som sträcker sig ända ut i sjön. Vid sjön finns altandäck,
bastu och badtunna.

ADRESS BÄCKVÄGEN 3A BOAREA CA 139 M² / 4 ROK
ENERGIPRESTANDA 56 KWH/M² ÅR TOMTAREA 911 M²
ACCEPTERAT PRIS 2 750 000 KR
VISAS TO 30/5 17.00-18.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42

FRILIGGANDE VILLA - NOL
Nu kan vi erbjuda detta trevliga tvåplanshus i centrala Nol.
Modern planlösning med vackra och påkostade materialval.
Byggt 2010 och ett stenkast ifrån skolor och
kommunikationer.

NYTT PRISNYTT PRIS
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IVT Center Väst
Industrivägen 55, Sävedalen

Tel. 031-336 90 50
www.ivtcenter.se

Utanför Klädkällaren/Vikenvägen 35-Bohus

VÄRMEPUMPVISNING! 
Fredagen 31/5 kl 10.00-18.00 

Lördag 1/6 kl 10.00-15.00

Välkomna!
BESÖK VÅR FINA UTSTÄLLNINGSVAGN. 

DÄR HAR VI MÅNGA FINA ERBJUDANDEN FÖR 
DIG SOM FUNDERAR PÅ EN VÄRMEPUMP!

ÄLVÄNGEN. Nu på 
torsdag den 30 maj tar 
Ales gymnasieelever 
studenten.

Inför avslutningsda-
gen hölls i onsdags en 
framtidsdag på Lär-
lingsgymnasiet. 

Allt ifrån alkohol på 
studenten till sms-lån 
och entreprenörskap 
diskuterades. 

Studenten innebär ett 
avstamp. Från skolans värld 
tar eleverna klivet ut i vuxen-
livet med allt vad det innebär. 
En aktivitetsdag på temat 
framtid kom därför väl till 
pass och sistaårseleverna fick 
en hel del goda råd med sig 
på vägen. 

Kommunens drogföre-
byggare Thomas Berggren 
inledde med att prata om 
själva studentdagen. Han 
höjde ett varningens finger 
gällande alkohol.

– Vi kan väl enas om att 
alla ska få en fantastisk stu-
dent. Det är inte roligt att 
komma berusad och möta 
upp sina närmsta som är där 
för er skull. Där står kanske 
mormor och yngre syskon. 
Visa dem respekt. Det kan 
bli lite jobbigt dagen efter 
när man ska ringa och be om 
ursäkt, så utsätt inte er själva 
för ett taskigt läge. Tänk på 
att det är en lång dag och 
skolan är inte den sortens 
festplats, utan festen ska vara 
på kvällen. 

Många besök
Senare på dagen informerade 
Arbetsförmedlingen om hur 
det fungerar att skriva in sig 
hos dem och vilket stöd man 
kan få. 

Därefter kom Kjell 
Lundgren, bland annat 
projektledare för entrepre-
nörsutbildningen YEE, och 
pratade om entreprenörskap. 

Även näringslivschefen 
Jannike Åhlgren fanns på 
plats och fortsatte på samma 
linje med att berätta om hur 
det går till att starta eget 
företag. 

Sara Furulind och 
Camilla Herge från Han-
delsbanken fångade elever-
nas intresse när de berättade 
om bland annat sparande, 
bostadslån, sms-lån. 

– Det blev en väldigt 
lyckad dag och höjdpunkten 
var tjejerna från Handelsban-
ken. Eleverna satt som ljus 
och lyssnade, säger Carina 
Zito, kurator, som var glad 
över att man lyckades få med 
så många olika delar.

STARRKÄRR. Gå 
baklänges, skriva 
baklänges och sjunga 
baklänges. 

Det var några av ak-
tiviteterna som barnen 
på Starrkärrs förskola 
ägnade sig åt i Prästa-
lund i onsdags. 

Syftet var att upp-
märksamma Barnsä-
kerhetens dag.

Regnet föll över Prästalund i 
onsdags och förstörde start-
skylten gjord av papper, men 
barnen på Starrkärrs för-
skola var lika glada för det. 

Koncentrationen var hög 
när de påbörjade sin bak-
längesmarsch mot mållin-
jen. Dessförinnan hade de 
sjungit en baklängesvisa och 
skrivit sina namn baklänges, 
allt för att sätta fokus på att 
barn upp till cirka fyra års 

ålder ska sitta bakåtvända i 
bilen. 

Barnsäkerhetens dag den 
22 maj kom till 2009 på ini-
tiativ av Volvia i samarbete 
med NTF – Nationalfören-
ingen för Trafiksäkerhetens 
Främjande.

På förskolor runt om i 
hela Sverige firas dagen med 
baklängeslekar och pyssel 
med trafiktema. Baklänges-
marschen utgör höjdpunk-
ten och i år deltog närmare 
37 000 barn.  På Starrkärrs 
förskola har marschen 
arrangerats varje år ända 
sedan starten. 

Det applåderades och 
jublades när grupperna gick 
i mål och alla barnen klarade 
loppet med glans.

– Lyckad framtidsdag på Lärlingsgymnasiet

Goda råd inför studenten

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Masterspaket 0 kr.
Metallictillägg

5 000 kr

Bränsleförbrukning blandad körning 3,4–5,9 liter/100 km. CO2-utsläpp 89–139 g/km. *Kompletteras med en telefonspecifi k adapter från Volkswagen Tillbehör.Bilen på bilden är extrautrustad.

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

5 st

Thomas Berggren från Vakna höjde ett varningens fi nger gällande alkohol på studenten. 
”Visa respekt för era närmsta”, var uppmaningen. Carina Zito, kurator, tyckte att det blev en 
mycket lyckad dag. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Starrkärrs förskola fi rade 
Barnsäkerhetens dag

Marscherade baklänges

Glada i regnet. Julia, Esther, Ella och Moa tyckte att bak-
längesmarschen var rolig.

Klara färdiga gå. Baklängesmarschen är en påminnelse om 
att barn upp till cirka fyra år ska sitta bakåtvända i bilen. 
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VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

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

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
ÖPPET: MÅN-TORS 14-18,  FRE 14-16PL
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NÖDINGE. Endast sju 
ungdomar tog chan-
sen att ställa frågor 
direkt till Stefan Krafft 
och Anders Larsson 
från Västtrafi k då de 
gästade Mötesplats 
ungdom i onsdags. 

Den centrala frågan 
kom att handla om fri-
tidskortets giltighets-
tider, men något tydligt 
svar fi ck man inte.

I meddelandet som Ale 
kommun skickade ut inför 
mötet med Västtrafiks repre-
sentanter poängterades att 
frågestunden vände sig till 
ungdomar och att vuxna var 
välkomna i mån om plats. 

Det blev inte som man 
tänkt. De flesta platser stod 
under möteskvällen tomma 
och mot slutet var det dub-
belt så många vuxna som 
ungdomar i lokalen på 
Mötesplats ungdom. 

– Syftet var att ge ung-
domarna en chans att träffa 
några högt uppsatta perso-
ner på Västtrafik eftersom de 
annars alltför ofta får ”politi-
kersvar”, säger Klas Nordh 
(FP), Kommunfullmäktiges 
ordförande och tillika buss-
chaufför.

Sven Nielsen på Ale fritid 
menar att det brukar vara 
svårt att få ungdomarna att 
komma till mötena så här 
sent in på terminen. 

– Det har redan varit en 
del möten nu under våren, 
som påverkanstorg och ung-
domsfullmäktige. Det var 
tråkigt att inte fler kom, men 
jag tror att det beror på att 
det är långt fram i maj. 

Förlängd giltighet
Han fick istället själv föra 
Ungdomsrådets talan och en 
central fråga var önskemålet 
om att fritidskortet, som idag 
gäller från klockan 16 till 22, 
istället ska vara giltigt mellan 

15 och 23. Anledningen är 
till stor del att fritidsgår-
darna stänger klockan 23 
samt att det kan bli ett glapp 
på eftermiddagen från det att 
skolan slutar tills att busskor-
ten börjar gälla. 

Dessvärre kunde inte 
Västtrafik ge något tydligt 
svar och Stefan Krafft hin-
tade om att inte utmana det, 
för Ales del, 
fördelaktiga 
pilotprojek-
tet som kom 
till efter den 
första Lupp-
u n d e r s ö k -
n i n g e n 
(lokal upp-
följning av 
ungdomspo-
litiken) som möjliggjort de 
kostnadsfria fritidskorten. 

Diskussioner pågår mellan 
kommunen och Västtrafik, 
men en justering ser inte ut 
att kunna bli möjlig just nu 
eftersom man inväntar nya 
prisutredningar.

En fråga som upprörde 
ungdomarna var förseningar 
i kollektivtrafiken och någon 
undrade varför det tar så lång 
tid att skicka ersättningsbus-
sar. Stefan Krafft svarade:

– Vi har inte bussar med 
förare som bara står och 
väntar utan det kan ta tid 
att få fram en buss. När det 
gäller tågen så fungerar de 
oftast väldigt bra, men de 
är också sårbara när det väl 
händer något eftersom hela 
ledet stoppas upp.

Sms-biljetter
Någon annan undrade hur 
mycket det kostar att åter-
ställa tågen efter att klottrare 
varit framme. Där blev svaret 
4,3 miljoner kronor om året. 

Under kvällen diskute-
rades även trygghetsvärdar 
på tågen som hjälper till att 
hålla ordning, ett komple-
ment till nattvandrarna. Det 

är något som man från Väst-
trafiks sida tittar närmare på.  

En annan fråga handlade 
om sms-biljetter. Ungdo-
marna ville veta varför man 
numera måste registrera ett 
konto och vara över 18 år för 
att kunna betala med sms.

– Det är ett beslut som 
tagits inom EU nere i Brys-
sel. Man bestämde då att 

räkningen för 
den sortens 
betalnings-
tjänster inte 
ska få läggas 
till telefon-
r ä k n i n g e n 
e f t e r s o m 
man vill und-
vika att folk 
sku ldsä t ter 

sig. Därför måste det kopp-
las till ett konto och för att 
öppna ett konto måste man 
vara över 18 år, förklarade 
Anders Larsson. 

Från det ena till det andra 
fick Klas Nordh tillfälle att 
förklara hur luftkonditione-
ringen fungerar på en buss.

– Busschauffören slår 
aldrig av luftkonditione-
ringen, men den kan däre-
mot vara trasig och det är 
inte roligt för någon. Felet 
många gör är att öppna tak-
luckan, vilket gör att kylan 
slutar att fungera, så gör inte 
det.

Trots den knapphän-
diga åhörarskaran fick ändå 
Stefan Krafft och Anders 
Larsson många frågor att 
svara på. 

– Jag förstår inte varför 
inte fler ungdomar är här, 
menade en av deltagarna.

Ungdomarna svek 
mötet med Västtrafi k

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

De ungdomarna som trots allt kom till mötet med Anders Larsson och Stefan Krafft från 
Västtrafi k hade många frågor att ställa.

– Men representanterna fi ck ändå många frågor

Vi har inte bussar med 
förare som bara står och 
väntar utan det kan ta 
tid att få fram en buss.

Stefan Krafft
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Utanför Klädkällaren/Vikenvägen 35-Bohus

VÄRMEPUMPVISNING! 
Fredagen 31/5 kl 10.00-18.00 

Lördag 1/6 kl 10.00-15.00

Välkomna!
BESÖK VÅR FINA UTSTÄLLNINGSVAGN. 

DÄR HAR VI MÅNGA FINA ERBJUDANDEN FÖR 
DIG SOM FUNDERAR PÅ EN VÄRMEPUMP!

ÄLVÄNGEN. Nu på 
torsdag den 30 maj tar 
Ales gymnasieelever 
studenten.

Inför avslutningsda-
gen hölls i onsdags en 
framtidsdag på Lär-
lingsgymnasiet. 

Allt ifrån alkohol på 
studenten till sms-lån 
och entreprenörskap 
diskuterades. 

Studenten innebär ett 
avstamp. Från skolans värld 
tar eleverna klivet ut i vuxen-
livet med allt vad det innebär. 
En aktivitetsdag på temat 
framtid kom därför väl till 
pass och sistaårseleverna fick 
en hel del goda råd med sig 
på vägen. 

Kommunens drogföre-
byggare Thomas Berggren 
inledde med att prata om 
själva studentdagen. Han 
höjde ett varningens finger 
gällande alkohol.

– Vi kan väl enas om att 
alla ska få en fantastisk stu-
dent. Det är inte roligt att 
komma berusad och möta 
upp sina närmsta som är där 
för er skull. Där står kanske 
mormor och yngre syskon. 
Visa dem respekt. Det kan 
bli lite jobbigt dagen efter 
när man ska ringa och be om 
ursäkt, så utsätt inte er själva 
för ett taskigt läge. Tänk på 
att det är en lång dag och 
skolan är inte den sortens 
festplats, utan festen ska vara 
på kvällen. 

Många besök
Senare på dagen informerade 
Arbetsförmedlingen om hur 
det fungerar att skriva in sig 
hos dem och vilket stöd man 
kan få. 

Därefter kom Kjell 
Lundgren, bland annat 
projektledare för entrepre-
nörsutbildningen YEE, och 
pratade om entreprenörskap. 

Även näringslivschefen 
Jannike Åhlgren fanns på 
plats och fortsatte på samma 
linje med att berätta om hur 
det går till att starta eget 
företag. 

Sara Furulind och 
Camilla Herge från Han-
delsbanken fångade elever-
nas intresse när de berättade 
om bland annat sparande, 
bostadslån, sms-lån. 

– Det blev en väldigt 
lyckad dag och höjdpunkten 
var tjejerna från Handelsban-
ken. Eleverna satt som ljus 
och lyssnade, säger Carina 
Zito, kurator, som var glad 
över att man lyckades få med 
så många olika delar.

STARRKÄRR. Gå 
baklänges, skriva 
baklänges och sjunga 
baklänges. 

Det var några av ak-
tiviteterna som barnen 
på Starrkärrs förskola 
ägnade sig åt i Prästa-
lund i onsdags. 

Syftet var att upp-
märksamma Barnsä-
kerhetens dag.

Regnet föll över Prästalund i 
onsdags och förstörde start-
skylten gjord av papper, men 
barnen på Starrkärrs för-
skola var lika glada för det. 

Koncentrationen var hög 
när de påbörjade sin bak-
längesmarsch mot mållin-
jen. Dessförinnan hade de 
sjungit en baklängesvisa och 
skrivit sina namn baklänges, 
allt för att sätta fokus på att 
barn upp till cirka fyra års 

ålder ska sitta bakåtvända i 
bilen. 

Barnsäkerhetens dag den 
22 maj kom till 2009 på ini-
tiativ av Volvia i samarbete 
med NTF – Nationalfören-
ingen för Trafiksäkerhetens 
Främjande.

På förskolor runt om i 
hela Sverige firas dagen med 
baklängeslekar och pyssel 
med trafiktema. Baklänges-
marschen utgör höjdpunk-
ten och i år deltog närmare 
37 000 barn.  På Starrkärrs 
förskola har marschen 
arrangerats varje år ända 
sedan starten. 

Det applåderades och 
jublades när grupperna gick 
i mål och alla barnen klarade 
loppet med glans.

– Lyckad framtidsdag på Lärlingsgymnasiet

Goda råd inför studenten

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Masterspaket 0 kr.
Metallictillägg

5 000 kr

Bränsleförbrukning blandad körning 3,4–5,9 liter/100 km. CO2-utsläpp 89–139 g/km. *Kompletteras med en telefonspecifi k adapter från Volkswagen Tillbehör.Bilen på bilden är extrautrustad.

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

5 st

Thomas Berggren från Vakna höjde ett varningens fi nger gällande alkohol på studenten. 
”Visa respekt för era närmsta”, var uppmaningen. Carina Zito, kurator, tyckte att det blev en 
mycket lyckad dag. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Starrkärrs förskola fi rade 
Barnsäkerhetens dag

Marscherade baklänges

Glada i regnet. Julia, Esther, Ella och Moa tyckte att bak-
längesmarschen var rolig.

Klara färdiga gå. Baklängesmarschen är en påminnelse om 
att barn upp till cirka fyra år ska sitta bakåtvända i bilen. 
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VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

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

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
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NÖDINGE. Endast sju 
ungdomar tog chan-
sen att ställa frågor 
direkt till Stefan Krafft 
och Anders Larsson 
från Västtrafi k då de 
gästade Mötesplats 
ungdom i onsdags. 

Den centrala frågan 
kom att handla om fri-
tidskortets giltighets-
tider, men något tydligt 
svar fi ck man inte.

I meddelandet som Ale 
kommun skickade ut inför 
mötet med Västtrafiks repre-
sentanter poängterades att 
frågestunden vände sig till 
ungdomar och att vuxna var 
välkomna i mån om plats. 

Det blev inte som man 
tänkt. De flesta platser stod 
under möteskvällen tomma 
och mot slutet var det dub-
belt så många vuxna som 
ungdomar i lokalen på 
Mötesplats ungdom. 

– Syftet var att ge ung-
domarna en chans att träffa 
några högt uppsatta perso-
ner på Västtrafik eftersom de 
annars alltför ofta får ”politi-
kersvar”, säger Klas Nordh 
(FP), Kommunfullmäktiges 
ordförande och tillika buss-
chaufför.

Sven Nielsen på Ale fritid 
menar att det brukar vara 
svårt att få ungdomarna att 
komma till mötena så här 
sent in på terminen. 

– Det har redan varit en 
del möten nu under våren, 
som påverkanstorg och ung-
domsfullmäktige. Det var 
tråkigt att inte fler kom, men 
jag tror att det beror på att 
det är långt fram i maj. 

Förlängd giltighet
Han fick istället själv föra 
Ungdomsrådets talan och en 
central fråga var önskemålet 
om att fritidskortet, som idag 
gäller från klockan 16 till 22, 
istället ska vara giltigt mellan 
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samt att det kan bli ett glapp 
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skolan slutar tills att busskor-
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Dessvärre kunde inte 
Västtrafik ge något tydligt 
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TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

De ungdomarna som trots allt kom till mötet med Anders Larsson och Stefan Krafft från 
Västtrafi k hade många frågor att ställa.

– Men representanterna fi ck ändå många frågor

Vi har inte bussar med 
förare som bara står och 
väntar utan det kan ta 
tid att få fram en buss.

Stefan Krafft
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ÄLVÄNGEN. 130 000 
barn och ungdomar har 
han undervisat i dans.

Nu är den eran över.
På fredag fyller Stig 

”Stuffa-Stig” Karlsson 
65 år och pensionärsli-
vet stundar.

Stig Karlsson började åka 
runt bland skolorna i Örn-
sköldsvik med omnejd och 
undervisa i dans redan 1978. 

– Innan hade jag jobbat på 
en bilfirma, berättar Stig.

Intresset för dans föddes 
1975. Under två års tid 
flängde Stig och hans kompis 
runt på olika dansbanor, i 
stort sett varje kväll.

– Vi åkte till Umeå, Sollef-
teå, Härnösand och så vidare. 
Det var bara på torsdagskväl-
lar som vi var hemma, alla 
andra kvällar var det dans. 
Jag har aldrig gått någon kurs 
utan är självlärd. Jag tittade 
på den första hambon, sedan 
gick jag upp och gjorde lika-
dant, berättar Stig.

2005 gick flyttlasset till 
Ale. När sommar blev till 
höst bestämde han sig för att 
åka runt på skolorna och pre-
sentera sitt koncept.

– Brorsan fick köra runt 
mig, jag hittade inte. Den 
första rektorn som jag fick 
kontakt med var Göran 
Klang på Alboskolan. Det 

öppnade många dörrar, 
berättar Stig som varit fli-
tigt anlitad under de senaste 
åren.

Vad gör du för att fånga 
barnens intresse?

– Att lära barn att dansa är 
enkelt. Det gäller att lyssna 
på dem först. Sedan måste 
man våga vara lite fjantig och 
barnslig. Jag brukar börja 
med Fågeldansen för att 
komma ner på barnens nivå. 
Jag brukar säga lite galenska-
per, så att barnen får tillrät-
tavisa mig. När jag dansar tar 
även jag felsteg, säger Stig 

som anser att dans och berö-
ringslekar borde ha sin givna 
plats på skolschemat.

”Stuffa-Stig” har alltid 
levt efter devisen: Vad är en 
grogg på krogen då det finns 
dans och kramar på logen? 

– Min pappa dog när jag 
var 14 år och han sade: Låt 
bli spriten! Min mamma dog 
när jag var 26 år. Hon sade: 
Lär dig dansa! Jag har upp-
fyllt båda löftena.

Hur ska du tillbringa 
livet som pensionär?

– Jag har inte bestämt 
någonting. Det kommer i 

alla fall bli mer tid över till 
hustrun Harriet och till 
Dodgen av årsmodell -66. 
Sedan har jag ett dragspel 
och en gitarr hemma. Vi får 
se vad det kan bli.

Vad säger du till alla de 
elever som kommer att 
sakna sin ”Stuffa-Stig”?

– Jag vill tacka alla skol-
barn som visat sin uppskatt-
ning och jag uppmanar dem 
att fortsätta dansa.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Pensionärslivet hägrar för ”Stuffa-Stig”

Beredd att ta nästa steg

Stig ”Stuffa-Stig” Karlsson fyller 65 år på fredag. Pensionärslivet innebär att han får mer 
tid över till sin nybesiktigade Dodge av årsmodell -66.

Vandrar vidare. Under sina år i skolan har ”Stuffa-Stig” lärt 
cirka 130 000 barn och ungdomar att dansa.
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DET RÄTTA VALET FÖR DIG
Vi erbjuder: Hemtjänst och Personlig Assistans

Vi är glada att kunna berätta för er äldre i Ale, att vi är godkända av 
Kommunen för att utföra hemtjänst hos er. Vi kan dessutom hjälpa er som 
har rätt till personlig assistans med insatser enligt LSS. Vi har tillstånd från 
Socialstyrelsen.

 

            

Ring så bokar vi en tid på tel: 031-789 09 90 eller mobil: 073- 504 18 40
www.flexiassistans.se, flexiassistans@hotmail.se

Dansar i Furulund
För sju år sedan stod han för första gången på en riktig teaterscen. 

Med Teatervinden har han medverkat i ett fl ertal hyllade föreställningar.
Nu är Gunnar Bergevald aktuell i fl era roller när Dansen på Furulund visas i Alafors.

Du har flera roller i Tea-
tervindens bygdespel Dansen 
i Furulund, som hade premiär 
förra lördagen. Vad är det 
bästa med att spela teater?
– Sammanhållningen som 
man får, inte bara inom 
gruppen, utan även med 
publiken. Sammanlagt 
kommer vi att spela 18 före-
ställningar så man lär känna 
varandra ganska bra under 
den tiden. När man står där 
bakom scenen med alla olika 
sortes människor och gör 
detta tillsammans, det är en 
häftig känsla.

Hur länge har du hållit på 
med teater?
– Jag gick med i Teatervin-
den 2006. Det var första 
gången jag provade på ren-
odlad teater, men jag har 
tidigare sjungit i körer där vi 
försökt vara sceniska, bland 
annat i en medeltidskör. Det 
är fantastiskt med teater, 
man växer och utvecklas för 
varje roll man gör. Jag hyser 
hopp om att folk tycker 

om det man gör och det 
är underbart att få träffa så 
mycket duktiga människor.

Vad har du som göteborgare 
för koppling till Ale kommun?
– Ingen alls egentligen, för-
utom Teatervinden. Men nu 
har jag varit här så mycket 
i samband med alla repeti-
tioner och föreställningar 
så stundtals känns det som 
man inte är någon annan-
stans. Man känner en slags 
historiens vindslag i Dansen 
i Furulund och likaså när 
man befinner sig på Pelar-
teatern, som är en gammal 
industribyggnad. Det är fas-
cinerande. Som vita fläckar 
på en karta.

I april hade Kulturskolans 
uppsättning av musikalen 
Annie premiär, där du spe-
lade president Roosvelt. Hur 
var det?
– Det var väldigt roligt, 
framför allt att vi var i så 
blandade åldrar; barn, ung-
domar och så vi gamlingar. 

Man blir helt fascinerad av 
alla duktiga barn och unga 
och en stor eloge till Eva 
Malmgren, som är en helt 
superb regissör och ledare.

Du har med andra ord haft 
en händelserik vår…
– Ja, föreställningarna har 
jag repeterat parallellt och 
så har jag golfat däremellan, 
så det har varit fullt upp.

Vad mer än teater engage-
rar dig?
– Jag är medlem i Odd 
Fellow, som är en välgören-
hetsorganisation. Vi jobbar 
med olika projekt som 
bidrar till att hjälpa männ-
iskor runt om i hela världen, 
samtidigt som tanken är att 
man ska växa som människa. 
Opera tycker jag mycket 
om och har abonnemang 
på Göteborgsoperan, men 
sedan ryms inte så många 
fler intressen. 

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Gunnar Bergevald
Ålder: 64
Bor: Göteborg
Familj: Fem barn och två barnbarn
Gör: Fordonstekniker för Scania
Engagerad i: Teatervinden och 
välgörenhetsorganisationen Odd 
Fellow
Fritidsintressen: Teater, opera och 
välgörenhetsprojekt
Lyssnar på: Klassiskt
Favoritfi lm: Bourne-fi lmerna är en 
favorit
Drömroll: ”Jag vill spela roller som 
berör och som har en betydelse 
för folk.”
Drömresa: Europas huvudstäder, 
som Prag, Paris och Budapest.
Föreställningar i urval: Guldtun-
nan, Utfl ykten, Annie, Rävfällan, 
Marknadsafton
Aktuell: Spelar fl era roller i 
Teatervindens senaste bygdespel 
Dansen i Furulund, bland annat 
karaktären Anders som är på jakt 
efter kärlek.
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Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or

5598/01
ISO/IEC 17020 (B)

VOLVO NÄRSERVICE ALE

ALL SLAGS TEJP
Packtejp eller avspärrnings-

band med Er logotyp

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leverans
er

Vi har

Fullt utrustad servicebil  
för entreprenad och lantbruksmaskiner

Specialitet: växellådor för personbil och lätt lastbil

Reservdelar i samarbete med AD-bildelar

Bilverkstad med service och reparationer på alla modeller

Kvällsöppet tis & tor till 21.00
www.xtremt.se

Bildelar och 
biltillbehör!

B I L D E L A R

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

www.mecaalvangen.se
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Program

Alla välkomna att fira

Sveriges Nationaldag 2013
på Prästalunds Hembygdsgård i Starrkärr

13.00 Samling vid Starrkärrs kyrka
 Avmarsch mot Prästalunds hembygdsgård
 Fanborgen formeras, flaggan hissas
 Tal av kommunalrådet Paula Örn

Fri entré - servering - lotterier
Välkomna!

Föreningen för Nationaldagens firande i Ale

6 Juni

Föreningen Nationaldagens firande i Ale är en ideell förening som bygger på frivillighet. Du som som önskar 
stödja firandet av Nationaldagen vid Prästalunds Hembygdsgård är välkommen som medlem. 
Medlemsavgift 50:- enskild medlem, 100:-/familj. Postgiro 492 55 83-9.

Ni som tidigare har erhållit fanor 
ser vi gärna delta i fantåget.

 
hälsar nysvenskar välkomna

BOHUS. Först ett 
intressant föredrag 
och därefter fi nstämd 
musikunderhållning.

Tisdagens pensio-
närsträff i Bohus servi-
cehus var uppskattad.

– En berikande efter-
middag, sammanfat-
tade Thor Eliasson.

Det var Socialdemokraternas 
pensionärsgrupp med Thor 
Eliasson i spetsen som hade 
sammanställt programmet 
för pensionärsdagen i Bohus.

– Vi tyckte att detta blev 
en bra blandning, först ett 
intressant föredrag och 
avslutningsvis fika med till-
hörande musikframträdande, 
säger Thor.

Susanne Gustafsson, 
specialist i arbetsterapi, pra-
tade om hälsofrämjande 
åtgärder för äldre, hemma-
boende personer.

– Jag har varit involverad 
i en studie med äldre per-
soner, 80 år och äldre, som 
ligger i riskzonen för ohälsa. 
Vi har tittat på effekterna av 
dels förebyggande hembe-
sök, dels seniorträffar som 
fungerar som en studiecirkel. 
I båda fallen kan vi konsta-
tera goda resultat, förklarade 
Susanne Gustafsson.

I samband med att kaffe 
och smörgås serverades de 
50-talet gästerna tog Mona 
Forsberg plats på scenen. 
Mona underhöll med musik 
från den svenska visskatten, 
från ”Lapp-Lisa” till Evert 
Taube.

JONAS ANDERSSON

ALAFORS. Måndagen 
den 3 juni arrangeras 
”En dag i hälsas teck-
en” i Furulundsparken.

Konceptet är det-
samma som tidigare år, 
det vill säga aktiviteter 
i form av tipspromenad, 
femkamp, boule och 
lotterier.

– Vi hoppas på lika 
fi nt väder som i fjol, sä-
ger folkhälsoplanerare 
Birgitta Fredén.

Förra året kom 170 per-
soner för att umgås under 
lättsamma former i Ahlafors 
IF:s vackra folkparksidyll. 
Arrangören hoppas på minst 

lika god uppslutning den här 
gången.

– Absolut! Får vi bara 
skapligt väder så tror vi på 
mycket folk. Vi vill noggrant 
understryka att detta arrang-
emang inte enbart vänder 
sig till pensionärer utan alla 
daglediga är välkomna, säger 
Gittan Otter från PRO Ale 
Norra.

Övriga arrangörer är SPF, 
Ale Kontakt- och stödverk-
samhet, Röda Korset samt 
Rådet för Trygghet och 
Hälsa.

Sin vana trogen kommer 
kommunens brotts- och 
säkerhetshandläggare Lotti 
Klüg agera konferencier. 
Det blir tips om picknickmat 

med dietisterna Kristine 
Arhage och Jenny Sallan-
der. Vidare finns möjlighet 
att delta i sittgympa med 
äldrepedagog Carina Wall-
ström.

– Alla som besöker oss 
får en lott där man kan 
vinna fribiljetter till teater-
föreställningen ”Dansen på 
Furulund”. Tipspromenaden 
bjuder också på ett rikligt 
prisbord, säger Gittan Otter.

För den musikaliska 
underhållningen svarar Rolf 
Rhodén med flera.

LÖDÖSE. Onsdagens 
Tingbergskväll bjöd på 
ett varierat utbud av 
aktiviteter.

Besökarna till Ting-
bergsskolan hade inga 
problem att sysselsätta 
sig.

– En lyckad och väl-
digt rolig kväll, kon-
staterade lärare Malin 
Rödin.

Tingbergsskolan har för vana 
att en gång per termin bjuda 
in föräldrar, syskon, släkt och 
vänner till en vår- respektive 
höstfest. Den här gången var 
samtliga elever i årskurs 4-9 
involverade i arrangemanget.

– Jag måste berömma 
eleverna som visar ett väl-
digt stort engagemang. Alla 
tar sitt ansvar, säger Malin 
Rödin.

Högstadiedelen visade 
fotoutställning och bildspel. 
Här fanns också café och de 
som ville testa sina kunskaper 
kunde göra det i ”Smartare 
än en sjundeklassare”.

Eleverna i årskurs 5 hade 
ordnat med fiskdamm, tär-
ningsspel och lotterihjul. På 
skolgården gick det också 
att kasta boll på burkar, med 
skiftande resultat hos delta-
garna.

Årskurs 4 hade lotteri och 
kamraterna i år 6 stod för 
korvgrillning och godisför-

säljning.
Vid två tillfällen under 

kvällen skedde uppträdande i 
matsalen med elever från 4-9.

Berikande pensionärsträff i Bohus

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Delar av arrangörsgänget till ”En dag i hälsans tecken” som äger rum i Furulundsparken, 
Alafors, nu på måndag.

En dag i hälsas tecken

PÅ TINGBERGSSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Bollkastning på burkar var en populär aktivitet.

Många prövade lyckan i fi skdammen och faktum är att det 
nappade hela tiden.

Rolig kväll på Tingbergsskolan

Thor Eliasson och Ing-Britt Andersson från Socialdemokra-
ternas pensionärsgrupp tackar Susanne Gustafsson för ett 
intressant föredrag om hälsofrämjande åtgärder för äldre.

Mona Forsberg underhöll med låtar från den svenska vis-
skatten.

Ett 50-tal pensionärer hade sökt sig till Bohus servicehus i 
tisdags eftermiddag.



Kemtvätt

Skrädderi

Batteribyte

Nyckelservice m.m.

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

0303-971 40

Ale Skomakeri & NyckelserviceDAGGKÅPANS
  FOTVÅRD
Medicinsk fotvård
Diabetesfotvård.
Behandling av vårtor och svamp.
Fotvård.
Nagelvård, förhårdnader, Liktornar
Fotmassage, Nageltrång mm.
Presentkort.
Daggkåpevägen 3, Nödinge
Kerstin Ekeklint, 
Medicinsk fotvårdsspec.
Tel. 0303-22 95 61

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

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

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

HJS 
FOTVÅRD

ALE
DJURKLINIK

- en personlig klinik med stora resurser

Hästavdelningen
0303-33 59 60

Smådjursavdelningen
0303-33 59 70

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

Fax: 0303-22 96 29

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

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

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

måndag & onsdag
kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

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

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

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

STURES 
SPISAR AB

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

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

Utgår även ifrån Ale kommun

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

PER MAXE BYGGNADS AB
Nybyggnad, om- och tllbyggnad, 

ROT-arbete

Tel 0706 - 51 84 86
Fax 0303 - 964 78

E-post info@permaxe.se

www.permaxe.se

 Eva
Medicinsk fotterapeut
www.wallsfotvard.se

Bohus/Kode
Tel: 0707-144 577

WallsFOTVÅRD
Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen

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

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

www.ale.nu 

Lunchservering 
& catering

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

Alevägen 47 (Tudor) 449 44 Nol

www.evasmatgladje.se
0303-33 29 77

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

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

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

Lilla Edets Buss
NÖDINGE 

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se
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FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Ahlafors IF – Västra Frölunda 1-2 
(1-2)
Mål AIF: Niclas Elving. Matchens 
kurrar: Niclas Elving 3, Andreas 
Skånberg 2, Moha Abdulrazek 1.

Division 5 Västergötland V
Skepplanda – Gerdsken 4-4 (3-0)
Mål SBTK: Jonathan Westlund, 
Linus Carlsson, Mathias Johansson, 
självmål.
Matchens kurrar: Emil Rydén 3, 
Patric Skånberg 2, Mathias Johans-
son 1.

Division 6 D Göteborg
Hålta IK – Nödinge SK 1-4 (0-3)
Mål NSK: Ermin Aganovic 2, Hanif 
Ahmed, Emil Begic. Matchens kurrar: 
Ermin Aganovic 3, Raid Juma 2, 
Wshyar Kotani 1.

Hyppelns IK – Nol IK 1-3
Mål NIK: Marcus Hansson, Mikael 
Hintze, Bojan Ilic. Matchens kurrar: 
Jesper Garvetti 3, Mikael Hintze 2, 
Bojan Ilic 1.

Division 6 Trollhättan
Lödöse/Nygård – Alvhem 2-2 
(0-2)
Mål LNIK: Jimmy Aronsson, Adrian 
Petersson. AIK: Magnus Tilly, Jimmy 
Lidén.

Division 2 Västergötland södra
Friscopojkarna – Skepplanda 0-0
Matchens kurrar: Matilda Errind 3, 
Andréa Lindgren 2, Sandra Alvenby 1.

Lödöse/Nygård – Äspered 4-2 
(2-0)
Mål LNIK: Embla Petersdotter 2, 
Evelina Löfström 2.

ALAFORS. Ny förlust 
och turbulensen i trup-
pen.

Det är frustrerat i 
Ahlafors IF.

– Nu gäller det att 
vi hittar glädjen igen 
och får alla att dra åt 
samma håll, medger 
tränare Lars-Gunnar 
Hermansson.
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ning på säsongen med tre 
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trenden med två segrar mot 
Vänersborg och Kärra. Efter 
det har laget hamnat i en ny 
svacka och på de två senaste 
matcherna har det bara blivit 
en poäng. Mot Västra Frö-
lunda såg det ljust ut när 
Niclas Elving skickade in ett 
drömmål efter en spelad halv-
timme, men bara några minu-
ter senare hade gästerna både 
kvitterat och gjort det som 
skulle bli ett segermål.

– Det kändes inte rättvist 
att vi låg under i halvlek. Efter 
paus försökte vi verkligen, 
men lyckades helt enkelt inte, 
suckar Lars-Gunnar Her-
mansson.

I lördags gjordes två för-
ändringar i startelvan. Moha 
Abdulrazek som agerat 
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från start ute till höger på 
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Det sistnämnda bytet förvå-
nade många, inklusive Jihad 

Nashabat själv, som blev så 
besviken att han vägrade att 
ens komma till matchen.

– Jihad har varit småskadad 
under veckan och inte tränat 
fullt. ”Jonte” är tillbaka och 
vi vill gärna få igång honom. 
Det är lite turbulent i truppen 
just nu och det 
är flera spelare 
som funderar 
på sin fram-
tid. Jag hoppas 
självklart att vi 
kan komma överens och få alla 
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I efterhand kunde L-G 
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ström fortfarande har en bit 
kvar till toppform och pet-
ningen av Jihad Nashabat 
kändes som ett grovt tjänste-
fel. Jihads teknik och kreativi-
tet saknades i lördags, samti-
digt är det beklämmande när 

spelare sätter sig själva fram-
för laget och vägrar sitta på 
bänken.

– Redan i vintras sa jag till 
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bli en mycket speciell säsong. 
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kommer kanske att få stå åt 

sidan ett antal 
matcher på 
grund av den 
tuffa konkur-
rensen. Därför 
är jag förvånad 

över att man reagerar nu. Det 
finns bara elva platser i laget 
och missar man ett par trä-
ningar finns det stor risk att 
man också åker ur laget, säger 
Lars-Gunnar Hermansson.

Ahlafors IF har mycket att 
fundera på inför fredagens 
möte med Älvsborg. Laget 
har stora problem att eta-
blera tryck på motståndarens 
planhalva och förutom Niclas 

Elving känns anfallshoten 
uddlösa. Det blir ofta väldigt 
omständigt.

– Vi försöker nyttja Niclas 
så mycket som möjligt, men 
lyckas inte alltid hitta fram 
med bollen. Det måste vi bli 
bättre på. Älvsborg har tagit 
lite poäng nu i slutet och är 
det något vi har lärt oss så är 
det att alla lag kan slå alla. 
Vi måste komma väl förbe-
redda och fokuserade för att 
ta poäng, avslutar L-G Her-
mansson.

Noterbart var att AIF:s 
keeper Andreas Skånberg 
svarade för några riktiga 
klassräddningar i matchen 
mot Västra Frölunda, men 
med handen på hjärtat hade 
ett kryss speglat lördagens 
drabbning bäst.

Förlust och turbulens i Ahlafors IF

SJÖVALLEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTBOLL I ALE
Fre 31 maj kl 19.00

Nolängen
Nol – Hålta

Fre 31 maj kl 19.30
Sjövallen

Ahlafors dam – 
Sandarna

Lör 1 juni kl 15.00
Forsvallen

SBTK dam – Bergdalen

Lör 1 juni kl 16.00
Sjövallen

AIF Oldtimers – 
TV-laget

Sön 2 juni kl 16.00
Surte IP

Surte – Hyppeln

Sön 2 juni kl 18.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Rydboholm

Sön 2 juni kl 18.00
Vimmervi

Nödinge – Bosna

Tis 4 juni kl 19.00
Surte IP

Surte – Backatorp

Moha Abdul-
razek fi ck 
chansen i 
startelvan 
och gjorde 
bra ifrån även 
om det inte 
blev några 
mål den här 
gången.

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Ahlafors – Västra Frölunda 1-2 (1-2)

Vi har kommit över
FÖRST TILL 

KVARN

OBS! 

BEGRÄNSAT ANTAL

–Snygga drinkglas 

48:-
10 kr styck

48:-
10 kr styck

48:-
10 kr styck

48:-
10kr styck

6-pack

6-pack

6-pack

6-pack
10:-

Håller drycken kall länge!

Ale Torg



SKEPPLANDA. En for-
midabel första halvlek 
och en kollektiv genom-
klappning efter paus.

Hemmatränaren 
Robert Bävermalm vis-
ste inte vilket ben han 
skulle stå på efter den 
oavgjorda målorgien på 
Forsvallen.

– Det känns som 
två förlorade poäng 
eftersom vi ledde med 
4-1, men å andra sidan 
kunde Gerdsken avgjort 
i slutet, sammanfat-
tade SBTK-coachen.

Vi tar det från början. 
Tabelltvåan Gerdsken gäs-
tade Forsvallens konstgräs 
för match mot trean Skepp-
landa. En jämn drabbning 
att vänta således, men så 
blev inte fallet under de 
första 45 minuterna. SBTK 
var numret större än sina 
motståndare, betydligt mer 
aggressiva och med en fart i 
anfallsspelet som gjorde att 

Alingsåsarna emellanåt såg 
ut som statister. Gerdskens 
försvarsspel var undermåligt 
och det utnyttjade det gul-
svarta hemmalaget skonings-
löst. 

– Det är en fantastisk 
första halvlek. Vi är nog-
granna i vårt försvarsspel och 
ligger rätt i positionsspelet. 
När Gerdsken anfaller med 
mycket folk och vi erövrar 
boll så ställer vi om blixt-
snabbt. Däremellan vårdar 
vi bollen inom 
laget, förklarade 
Robert Bäver-
malm som fick 
se sitt lag gå 
till vila med en 
3-0-ledning i 
ryggen.

Matchen ändrade karak-
tär i den andra halvleken. 
Gerdsken satsade allt på 
ett kort och fick utdelning 
efter blott fyra minuter. 
En hörna resulterade och 
plötsligt infann sig lite nerv. 
Skepplanda replikerade 
dock omgående då Mathias 

”Munken” Johansson, med 
god hjälp av en motståndar-
försvarare, forcerade in 4-1. 
Då trodde många i publi-
ken att GBK definitivt var 
skjutna i sank. Verkligheten 
bevisade motsatsen.

Inom loppet av 24 minu-
ter hade gästerna smällt in 
tre mål och plötsligt var det 
kvitterat till 4-4. Avslut-
ningen blev också dramatisk 
då det vädrades målchanser 
i stort sett varje anfall. Den 

bästa möjlig-
heten hade 
G e r d s k e n , 
men då sva-
rade Markus 
Samuelsson 
för en fin 

parad.
– Jag varnade för detta i 

halvlek, ändå blir det så här. 
Gerdsken öser på för fullt 
och felet är att vi vaggas in i 
den hetsen som blir. Istället 
för att ta det lugnt när vi får 
bollen så uppträder vi stres-
sat, analyserade Bävermalm.

Faktum är ändå att Skepp-

landa tagit fyra poäng av sex 
möjliga mot de båda topp-
lagen, Göta och Gerdsken. 
Alelaget visade återigen att 
man vill vara med och slåss i 
toppen av tabellen.

– Nu tar vi nya tag. Nästa 
match borta mot Dardania 
blir också en tuff uppgift och 
då gäller det att vi är foku-
serade igen, avslutar Robert 
Bävermalm.

JONAS ANDERSSON
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FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Skepplanda – Gerdskens BK 4-4

ALAFORS. Intresset för 
Aleknixen blev större 
än vad arrangören hade 
vågat hoppats på.

80 förare kom till 
start.

Snabbast av alla var 
Joakim Rydholm, Dals 
MK, som tog hem total-
segern före Leif Peter-
son, Göteborgs MF.

Aleknixen lockade inte bara 
många ekipage till start utan 
rallytävlingen blev också en 
riktig publikfest.

– Det var många alebor 
som hade tagit sig ut längs 
banan och vädret var det 
bästa tänkbara, säger Leif 
Kärnede i Älvbygdens MK.

Förarna avverkade två 
specialsträckor vid två olika 
tillfällen under lördagen. En 
sträcka var Torp-Älebräcke 
och den andra kördes på 
Uspastorpsvägen.

– Banans kondition gick 
sannerligen inte att klaga på 
och underlaget höll för alla 
deltagare, säger Leif Kär-
nede.

– Från arrangörshåll vill vi 
passa på att tacka markägare, 
respektive vägföreningar och 
de boende i området som gör 
det möjligt för oss att arrang-
era en sådan här tävling.

I sammandraget var Ulf 
Grolander bäste hemmafö-
rare på en åttonde plats, bara 
ett fåtal hundradelar före 
Anders Kärnede.

En annan hemmaåkare 
värd att nämna är Cerry 
Olsson, som vann klassen 
B-förare ekonomi i sin Volvo 
940.

Nästa arrangemang i 
ÄMK:s regi blir lördagen den 
15 juni då det arrangeras fol-
krace på Paradisbanan.

JONAS ANDERSSON

Stort rallyintresse i Ale

Älvbygden MK:s Cerry Olsson for fram på grusvägarna i sin 
Volvo 940. Det räckte till seger i klassen B-förare ekonomi.

Mathias ”Munken” Johans-
son och övriga SBTK-are 
stred tappert, men fi ck nöja 
sig med en poäng i fredags-
kvällens hemmamatch mot 
Gerdsken.

Joakim Rydholm Dals MK segrade i Aleknixen 2013.               Foto: Allan Karlsson

Hemmaföraren Anders Kärnede impone-
rade och körde in som nia i sammandraget. 
Han var knappt slagen av klubbkompisen 
Ulf Grolander.

Det gick undan värre på sina ställen. Här är 
det Johan Nilsson från Vara MK som dundrar 
fram på en av specialsträckorna.

SBTK tappade greppet och två poängProva 
på golf

på Ale Golfklubb varje torsdag
t o m  30 juni mellan kl 17-19

Klubbor och handledare 
fi nns på plats.

Välkomna!

www.alegk.com
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NYGÅRD. Alvhem var 
nära att få med sig 
samtliga poäng hem 
från Alevi i fredags.

Adrian Petersson såg 
dock till att Göta älv-
dalsderbyt slutade med 
delad pott.

– En besvikelse, kon-
staterade AIK:s lagle-
dare Jan-Inge Anders-
son.

Alvhem har inlett årets 
säsong på ett imponerande 
sätt och tillhör toppen av 
tabellen. Det började också 

väldigt bra i bortamötet med 
Lödöse/Nygård. Jimmy 
Lidén assisterade Magnus 
Tilly till 0-1 och sedan satte 
Lidén själv 
0-2. Resultatet 
stod sig halvle-
ken ut.

– Då såg 
det riktigt 
bra ut och vi hade kontroll 
på matchen, säger Jan-Inge 
Andersson.

Hemmalaget gjorde en 
betydligt bättre andra halv-
lek och lyckades via en redu-
cering av Jimmy Aronsson 

och en kvittering av Adrian 
Petersson fixa ett kryss.

– Alltid tungt att släppa in 
mål i slutskedet. Killarna ska 

dock ha beröm 
för insatsen, 
f ö r k l a r a d e 
Jan-Inge.

För Alvhem 
väntar nu 

bortamatch mot Trollhättans 
IF medan Lödöse/Nygård 
beger sig till Åsevi för match 
mot Åsaka SK.

JONAS ANDERSSON
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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

JUBILEUMSDAG
   LÖRDAG 1 JUNI

I samarbete med

CLOVVE DELAR UT GLASS

TILL ALLA BARN KL 15-15.30

Nu väntar seriefi nal 
för Nödinge SK
NÖDINGE. Hålta ut-
gjorde inget hinder för 
Nödinge SK.

På söndag stundar en 
tidig seriefi nal på Vim-
mervi mot Bosna.

– Den kunde inte 
komma bättre, vi är i 
gott slag, hälsar trä-
nare Magnus Olofsson.
Tabelltvåan i division 6 D 
Göteborg, Nödinge SK, 
avfärdade Hålta IK utan att 
förta sig. Det var stundtals 
lite ofokuserat, men en blän-
dande kvart räckte. Under 
loppet av sju minuter fick 
Nödinge hål på hemmala-
get vid tre tillfällen. Hanif 
Ahmed inledde målskyttet.

– Vi spelade bra i slutet på 

första och efter det kunde vi 
spela av matchen. Det är inte 
särskilt stimu-
lerande när 
man känner att 
det skiljer så 
mycket mellan 
lagen, menar 
M a g n u s 
Olofsson som kan räkna med 
motsatsen i nästa omgång.

På söndag gästas Vim-
mervi av serieledande Bosna 
som har en poäng till godo 
på  NSK.

– Då gäller det att kon-
centrationen är på plats igen, 
men det behöver vi nog inte 
oroa oss för. Det känns bra 
att matchen kommer nu. 
Vi har många heta killar för 

tillfället, avrundar Magnus 
Olofsson som hoppas på 

ett välbesökt 
Vimmervi på 
söndag kväll.

Kajin Talat 
som öst in mål 
i slutet ver-
kade spara sig 

till seriefinalen, men även 
om det inte blev några mål 
mot Hålta så svarade han för 
tre målgivande assist. Ermin 
Aganovic gjorde två av 
NSK:s fyra fullträffar, vilket 
vittnar om en värdefull bredd 
i truppen.

Wshyar Kotani tillhörde Nödinge SK:s allra främsta i segermatchen borta mot Hålta IK.
Arkivbild: Per-Anders Klöversjö

HYPPELN. Efter tre 
raka förluster bröt Nol 
den negativa trenden.

Hyppeln besegrades 
på Valhalla konstgräs.

– Det var viktigt att 
få en seger, konstate-
rar en nöjd noltränare, 
Peter Karlsson.
Jesper Garvetti och 
Mikael Hintze var tillbaka 
i Nol när Hyppeln bese-
grades i torsdags. Det var 

en stabil insats som lade 
grunden till trepoänga-
ren. Marcus Hansson och 
Mikael Hintze gjorde de två 
första målen.

– Hintzes 
snabbhet i 
anfallet har 
vi verkligen 
saknat. Det 
känns väldigt 
bra att ha honom tillbaka i 
laget, säger Peter Karlsson.

Hyppeln reducerade, 

men lyckades aldrig oroa 
nolarna som fick se Bojan 
Ilic göra 3-1 en bit in i andra 
halvlek.

– Nu har vi Hålta hemma 
och det 
skulle sitta 
fint med en 
seger till så 
vi får en roli-
gare trend 

att följa.
PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Nol IK bröt förlusttrenden

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Hålta IK – Nödinge SK 1-4 (0-3)
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Division 6 D Göteborg
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FOTBOLL
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SJÖVALLEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Kryss i derbyt på Alevi
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Slott i Nordtyskland
Arcadia Hotel Schloss
Neustadt-Glewe  ★★★★

Romantik, historia och natur-
prakt på renässansslott från 
1717, som avlöste stadens 
gamla medeltida borg från 
1300-talet som adelns huvud-
residens. Imponerande stu-
katur som täcker en samlad 
takareal på 1600 m², salar, 
salonger samt totalt 32 vackert 
restaurerade kaminer. Slottet 
ligger vid floden Elde, en del 
av kanallandskapet Lewitz. 
Från slottsgården kan man gå 
till Alstadt med korsvirkeshus i 
krokiga små gator från medel-
tiden. Besök t.ex. Schwerin och 
hansastaden Wismar.

Pris per person i dubbelrum

1.899:-
Pris utan reskod 2.049:-

Ankomst: Valfri t.o.m. 
28/10 2013. 

Arcadia Hotel Schloss Neustadt-Glewe  

4 dagar i Neustadt-Glewe

Stugsemester i Dalarna
8 dagar i Sälen

I Sälen gränsar de roingivande fjällen med Västerdalsälven tills 
den flyter förbi Sälen by. Härifrån går vägen upp till den lilla 
byn Lindvallen där er stugby ligger. Det är här ni kommer att bo 
i en av de trevliga röda stugorna med vita fönster i ett härligt 
skogsområde precis vid foten av fjället. 

1.999:-
Pris utan reskod 2.299:-

OBS. Pris 

Ankomst: 
Fredagar 20/6-1/8 2013.
Deposition på 500 SEK ska beta-
las vid ankomst.

Solrika Zillertal i Tyrolen
8 dagar i Österrike

★★★ 

Zillertal har rykte om att vara 
väldigt solfyllt och Mayrhofen 
ligger som perfekt bas för van-
dringsturer i alperna. 

Pris per person i dubbelrum

2.899:-

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 29/6 samt 6/7-
17/8 och 24/8-24/10 2013.
Kuravgift 1,50 EUR per person/dygn.

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

STARRKÄRR. Älvängens 
barnkör hade i onsdags 
sin våravslutningskon-
sert i Starrkärrs kyrka. 

Kören har nu funnits i 
ett läsår.

Det är Karin Bäck-
man från Älvängens 
blå kyrka och Sabina 
Nilsson från Starrkärrs 
kyrka som leder kören 
tillsammans.

Kören övar i Älvängens 
kyrka varje onsdagseftermid-
dag. Barnen blir hämtade på 
Ahlafors Fria Skola, Himla-
skolan och Älvängenskolan.

– Den här våren har det 
varit cirka 30 sångglada barn 
mellan 6-9 år som har sjungit 
tillsammans. Under året som 
gått har de framträtt vid fem 
olika tillfällen; FN-konsert, 
julkonsert, familjegudstjänst, 
gjort en minimusikal samt 
denna avslutande vårkonsert, 
berättar Sabina Nilsson för 
Alekuriren.

– Barnen lär sig att bli fri-
modiga i sin sångglädje och 
att uppträda inför många 
människor. De lär sig många 
sånger och när vi framför 
dem är det alltid utantill 
och ofta med rörelser, säger 
Sabina. 

Det både syns och hörs att 
barnen tycker det är roligt 
att sjunga. Något som Sabina 
Nilsson understryker.

– Vi har sjungit många 
sånger om hur vi ska vara 
mot varandra och att Gud 
som skapat oss älskar var och 
en av oss precis sådana vi är. 
Det är något som vi tycker är 
viktigt att förmedla idag när 
det ställs höga krav på hur 
framför allt ungdomar ska 
se ut.

– Förhoppningsvis får de 
en positiv självbild genom 
sångerna att ta med sig 
längre upp i åldrarna men vi 

vill också ge en positiv upple-
velse av att sjunga sånger om 
Gud och att vistas i kyrko-
rummet, säger Sabina Nils-
son.

Just nu planeras det att 
starta en fortsättningskör för 
de större barnen. Till hösten 
hoppas man på två körer i 
församlingen (Nol och Älv-
ängen), en för barn i förskola 
upp till årskurs 2 och en för 
årskurs 3-5.

– Det är fantastiskt roligt 
att sjunga tillsammans med 
entusiastiska och frimodiga 
barn och de har mycket att 
lära oss vuxna, säger Sabina 

Nilsson.
I samband med konser-

ten togs det upp en kollekt 
till förmån för Skolstolspro-
jektet. Det är en insamling 
i Starrkärr-Kilanda för-
samling under perioden 12 
maj-16 juni. Det samlas in 
pengar till en skola i Mba-
bane i Swaziland. Insam-
lingen i onsdags inbringade 1 
046 kronor.

NÖDINGE. Internet. 
Webben. Nätet.

Ständigt med mo-
biltelefonen tillgänglig 
eller i närheten av en 
dator.

Om nätets möjlighe-
ter och faror handlade 
Kyrkbyskolans årliga 
musikal som hade pre-
miär i torsdags.

Faceless – Behind the Screen 
var namnet på den musikal 
som Kyrkbyskolans elever, 
årskurs 6-9, framförde vid 
fyra olika tillfällen i förra 
veckan. Lokaltidningen 
fanns med på premiärföre-
ställningen.

– Här är ett 35-tal elever 
som tycker det är extra roligt 
att sjunga och dansa. Med 
gemensamma krafter har 
vi lyckats få ihop den här 
föreställningen, förklarade 
musiklärare Mia Odlöw när 
hon hälsade välkommen till 
Ale gymnasiums teatersa-
long.

Ständigt uppkopplad. 
Alltid närvarande. Aldrig 
närvarande. Hur ska man 
göra för att inte trassla in 
sig i nätets klistriga trådar? 
Är enda alternativet för att 
slippa bli uppäten att själv äta 
andra? Flugan som fastnar i 
spindelns nät blir förlamad 
av dess gift, men själva har vi 
en möjlighet att välja att inte 

bli förlamade. Vi kan resa 
oss och fundera på om det vi 
håller på med känns okej? Vi 
kan välja att inte trycka ner 
dem som är annorlunda. Vi 
kan välja att sluta upp bakom 
den som står ensam.

Så lyder den inledande 
prologen som senare över-
går i en fartfylld och riktigt 
vass musikalisk show. Det är 
solosång och duetter av hög 
kvalitet. Dansen har också en 
central roll i föreställningen. 
The Real Group, Petter, 
Aretha Franklin, Rihanna 
och Coldplay är exempel på 
artister och grupper som får 
plats i Kyrkbyskolans pro-
duktion.

Det är tänkvärt och under-
hållande på samma gång. 
Internet. Webben. Nätet. En 
utveckling som det gäller att 
hantera på rätt sätt.

JONAS ANDERSSON

I STARRKÄRR

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Älvängens barnkör i samband med onsdagskvällens våravslutningskonsert i Starrkärrs 
kyrka.

Avslutningskonsert i Starrkärrs kyrka

Alltid närvarande eller aldrig närvarande?

Jenny Nyman sjunger solo i 
Coldplays ”Viva La Vida”.

Finstämd duett signerad Julia 
Skånberg och Rebecka Carlinger.

Kyrkbyskolans musikal avslutades med Bon Jovis ”It´s My 
Life”.

LÖRDAG 1 JUNI 
KL 20.00-01.00

Entré: 100:- 18 år leg.

VÄLKOMNA
www.ahlaforsif.se

THE 
FLASHMEN



alekuriren  |   nummer 21  |   vecka 22  |   2013NÖJE22

Slott i Nordtyskland
Arcadia Hotel Schloss
Neustadt-Glewe  ★★★★

Romantik, historia och natur-
prakt på renässansslott från 
1717, som avlöste stadens 
gamla medeltida borg från 
1300-talet som adelns huvud-
residens. Imponerande stu-
katur som täcker en samlad 
takareal på 1600 m², salar, 
salonger samt totalt 32 vackert 
restaurerade kaminer. Slottet 
ligger vid floden Elde, en del 
av kanallandskapet Lewitz. 
Från slottsgården kan man gå 
till Alstadt med korsvirkeshus i 
krokiga små gator från medel-
tiden. Besök t.ex. Schwerin och 
hansastaden Wismar.

Pris per person i dubbelrum

1.899:-
Pris utan reskod 2.049:-

Ankomst: Valfri t.o.m. 
28/10 2013. 

Arcadia Hotel Schloss Neustadt-Glewe  

4 dagar i Neustadt-Glewe

Stugsemester i Dalarna
8 dagar i Sälen

I Sälen gränsar de roingivande fjällen med Västerdalsälven tills 
den flyter förbi Sälen by. Härifrån går vägen upp till den lilla 
byn Lindvallen där er stugby ligger. Det är här ni kommer att bo 
i en av de trevliga röda stugorna med vita fönster i ett härligt 
skogsområde precis vid foten av fjället. 

1.999:-
Pris utan reskod 2.299:-

OBS. Pris 

Ankomst: 
Fredagar 20/6-1/8 2013.
Deposition på 500 SEK ska beta-
las vid ankomst.

Solrika Zillertal i Tyrolen
8 dagar i Österrike

★★★ 

Zillertal har rykte om att vara 
väldigt solfyllt och Mayrhofen 
ligger som perfekt bas för van-
dringsturer i alperna. 

Pris per person i dubbelrum

2.899:-

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 29/6 samt 6/7-
17/8 och 24/8-24/10 2013.
Kuravgift 1,50 EUR per person/dygn.

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

STARRKÄRR. Älvängens 
barnkör hade i onsdags 
sin våravslutningskon-
sert i Starrkärrs kyrka. 

Kören har nu funnits i 
ett läsår.

Det är Karin Bäck-
man från Älvängens 
blå kyrka och Sabina 
Nilsson från Starrkärrs 
kyrka som leder kören 
tillsammans.

Kören övar i Älvängens 
kyrka varje onsdagseftermid-
dag. Barnen blir hämtade på 
Ahlafors Fria Skola, Himla-
skolan och Älvängenskolan.

– Den här våren har det 
varit cirka 30 sångglada barn 
mellan 6-9 år som har sjungit 
tillsammans. Under året som 
gått har de framträtt vid fem 
olika tillfällen; FN-konsert, 
julkonsert, familjegudstjänst, 
gjort en minimusikal samt 
denna avslutande vårkonsert, 
berättar Sabina Nilsson för 
Alekuriren.

– Barnen lär sig att bli fri-
modiga i sin sångglädje och 
att uppträda inför många 
människor. De lär sig många 
sånger och när vi framför 
dem är det alltid utantill 
och ofta med rörelser, säger 
Sabina. 

Det både syns och hörs att 
barnen tycker det är roligt 
att sjunga. Något som Sabina 
Nilsson understryker.

– Vi har sjungit många 
sånger om hur vi ska vara 
mot varandra och att Gud 
som skapat oss älskar var och 
en av oss precis sådana vi är. 
Det är något som vi tycker är 
viktigt att förmedla idag när 
det ställs höga krav på hur 
framför allt ungdomar ska 
se ut.

– Förhoppningsvis får de 
en positiv självbild genom 
sångerna att ta med sig 
längre upp i åldrarna men vi 

vill också ge en positiv upple-
velse av att sjunga sånger om 
Gud och att vistas i kyrko-
rummet, säger Sabina Nils-
son.

Just nu planeras det att 
starta en fortsättningskör för 
de större barnen. Till hösten 
hoppas man på två körer i 
församlingen (Nol och Älv-
ängen), en för barn i förskola 
upp till årskurs 2 och en för 
årskurs 3-5.

– Det är fantastiskt roligt 
att sjunga tillsammans med 
entusiastiska och frimodiga 
barn och de har mycket att 
lära oss vuxna, säger Sabina 

Nilsson.
I samband med konser-

ten togs det upp en kollekt 
till förmån för Skolstolspro-
jektet. Det är en insamling 
i Starrkärr-Kilanda för-
samling under perioden 12 
maj-16 juni. Det samlas in 
pengar till en skola i Mba-
bane i Swaziland. Insam-
lingen i onsdags inbringade 1 
046 kronor.

NÖDINGE. Internet. 
Webben. Nätet.

Ständigt med mo-
biltelefonen tillgänglig 
eller i närheten av en 
dator.

Om nätets möjlighe-
ter och faror handlade 
Kyrkbyskolans årliga 
musikal som hade pre-
miär i torsdags.

Faceless – Behind the Screen 
var namnet på den musikal 
som Kyrkbyskolans elever, 
årskurs 6-9, framförde vid 
fyra olika tillfällen i förra 
veckan. Lokaltidningen 
fanns med på premiärföre-
ställningen.

– Här är ett 35-tal elever 
som tycker det är extra roligt 
att sjunga och dansa. Med 
gemensamma krafter har 
vi lyckats få ihop den här 
föreställningen, förklarade 
musiklärare Mia Odlöw när 
hon hälsade välkommen till 
Ale gymnasiums teatersa-
long.

Ständigt uppkopplad. 
Alltid närvarande. Aldrig 
närvarande. Hur ska man 
göra för att inte trassla in 
sig i nätets klistriga trådar? 
Är enda alternativet för att 
slippa bli uppäten att själv äta 
andra? Flugan som fastnar i 
spindelns nät blir förlamad 
av dess gift, men själva har vi 
en möjlighet att välja att inte 

bli förlamade. Vi kan resa 
oss och fundera på om det vi 
håller på med känns okej? Vi 
kan välja att inte trycka ner 
dem som är annorlunda. Vi 
kan välja att sluta upp bakom 
den som står ensam.

Så lyder den inledande 
prologen som senare över-
går i en fartfylld och riktigt 
vass musikalisk show. Det är 
solosång och duetter av hög 
kvalitet. Dansen har också en 
central roll i föreställningen. 
The Real Group, Petter, 
Aretha Franklin, Rihanna 
och Coldplay är exempel på 
artister och grupper som får 
plats i Kyrkbyskolans pro-
duktion.

Det är tänkvärt och under-
hållande på samma gång. 
Internet. Webben. Nätet. En 
utveckling som det gäller att 
hantera på rätt sätt.

JONAS ANDERSSON

I STARRKÄRR

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Älvängens barnkör i samband med onsdagskvällens våravslutningskonsert i Starrkärrs 
kyrka.

Avslutningskonsert i Starrkärrs kyrka

Alltid närvarande eller aldrig närvarande?

Jenny Nyman sjunger solo i 
Coldplays ”Viva La Vida”.

Finstämd duett signerad Julia 
Skånberg och Rebecka Carlinger.

Kyrkbyskolans musikal avslutades med Bon Jovis ”It´s My 
Life”.

LÖRDAG 1 JUNI 
KL 20.00-01.00

Entré: 100:- 18 år leg.

VÄLKOMNA
www.ahlaforsif.se

THE 
FLASHMEN

2013  |   vecka 22  |   nummer 21  |   alekuriren 23NÖJE

Cat Club: 

The Killarna

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

Fredagen den 31 maj 
Mat, dryck, musik och hög stämning. 

I Schlagerbaren: Tompa.

Entré inkl. buff é: 250 kr. Biljetterna släpps fredag 24 maj.
Efterinsläpp från kl. 21: 150 kr.

Åldersgräns: 20 år.

& DJ Pierre 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

ALAFORS. Ahlafors IF 
fi rar 100 år.

Hälften så gamla är 
The Flashmen.

På lördag uppträder 
den evigt unga kvintet-
ten i Furulundsparken.

Nu på lördag arrangerar 
Ahlafors IF en jubileums-
dag, vilken inleds på Sjöval-
len med en fotbollsmatch 
mellan AIF Oldtimers och 
TV-laget. Senare på kvällen 
blir det dans i Furulundspar-
ken med The Flashmen på 
scenen.

– Det var ett tag sedan som 
vi var i parken och lirade. Jag 
vet att vi var där på 60-talet 
tillsammans med Molle 
Lindberg, berättar sångaren 
Alf Grankvist.

The Flashmen bilda-

des som ett kvartersgäng i 
Guldheden 1963. Förutom 
Alf Granqvist, som till var-
dags driver företaget Euro-
cable i Bohus, är basisten 
Benny Glans kvar från den 
ursprungliga uppställningen.

– I mitten av 60-talet hade 
vi lika många jobb som Stre-
aplers och Flamingo. Vi spe-
lade tre-fyra kvällar i veckan. 
Det fanns ställen överallt 

som erbjöd spelningar. Jag 
vet inte hur många parker 
som vi har besökt genom 
åren, säger Alf Granqvist.

Numera är spelningarna 
inte lika många, men gläd-
jen till musiken är lika stark. 
Gänget träffas varje måndag 
på Alf Granqvists rymliga 
kontor i Bohus för att öva 
tillsammans.

– Det har aldrig varit 
roligare än vad det är nu. 
Förr var det en strid, man 
skulle bli bäst. Så är det inte 
längre, säger Alf och visar 
upp omslaget till bandets nya 
platta – Anniversery.

– Vi planerar faktiskt 
för ytterligare en platta till 
hösten, avslöjar Alf.

The Flashmens nya skiva 
innehåller tio spår, en bland-
ning av engelska och svenska 
låtar.

– Det är nio covers och en 
låt som jag har skrivit själv. 

Den heter ”De ä änna gött” 
och utgör sista spåret på 
skivan.

The Flashmens repertoar 
är vidsträckt och innefat-
tar alltifrån Elvis till Gary 
Moore, ZZ Top och Deep 
Purple.

– Vi underhåller folk 
mellan 18 och 80 år, säger 
Alf.

– Det brukar komma fram 
ungdomar till oss och säga: 
Tänk att ni som är så gamla 
spelar sådan bra musik. Det 
är ett gott betyg, skrattar Alf.

Den gångna helgen var 
The Flashmen i Helsing-
borg och nu på lördag intar 
de alltså Furulundsparken i 
Alafors.

– Det ska bli himla skoj 
och vi utlovar ös från första 
stund, avslutar Alf Granqvist.

SKEPPLANDA. I torsdags 
bjöd Gunnarsgårdens 
förskola in till traditionell 
vårfest. Förskolebarnens 
föräldrar och syskon fanns 
på plats. Det arrangerades 
poängpromenad, lotterier 
och serverades korv med 
bröd. Barnen hade övat in 
sånger som de framförde på 
ett charmerande sätt.

Tidigare i veckan 
uppmärksammade Gun-
narsgårdens förskola Barn-
säkerhetens dag genom en 
baklängesmarsch. Syfet är 
att sätta strålkastaren på att 
barn ska sitta bakåtvänt i 
bilen ända upp till 4-5-års-
åldern. Volvia sponsrade 
med reflexvästar till alla 
deltagare.

Hannele Andersson
Vendela Berndtsson

Traditionell vårfest på Gunnarsgården

På torsdagskvällen bjöd Gunnarsgårdens förskola in till vår-
fest där barnen framförde sånger de övat in.

Kim Bergström erhöll en 
välförtjänt medalj efter 
baklängesmarschen på Gun-
narsgårdens förskola. 

qqq
TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– The Flashmen
spelar i Furulund
på lördag

Jubileumsfi rande i dubbel bemärkelse

Alf Grankvist, sångare i The Flashmen som kommer till 
Furulundsparken i Alafors nu på lördag.

The Flashmen fi rar 50-årsjubileum i år. Här ses gruppen uppträda i samband med Göte-
borgsvarvet förra lördagen. Gruppen består av Bert Lundkvist, Benny Glans, Alf Grankvist, 
Lennart Talcott och Nisse Bernsson.
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www.mittiale.se - 0303-444 000

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

I år satsar vi på enklare lättlunch, 

tipspromenad (vid bra väder) med 

fina priser, lekplatsen i trädgården 
och mycket mer. 

Öppet kl 10.00-14.00  
Tisdag, Onsdag 4 och 5 juni
Tisdag – Torsdag 11, 12 och 13 juni

Lättlunch, smörgås, glass, korv o bröd!

Öppet hus 
i Starrkärr!  

Nyhet
er 

för i
 år

Välkommen!

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

VÄLKOMNA TILL MUSIKFEST I SURTE 6 JUNI
15.30 Surte musikkår vid Surte församlingshem
16.00 Musikalen ”Va bra” av barnkören Peacedrums i Surte kyrkan
16.30 Surte musikkår vid Surte församlingshem
Allsång i församlingshemmet
17.15 Trollkaren Ason Bson och Cson i lilla salen
18.00 Blué n Joy Gospel Konsert i Surte kyrkan.
 
Servering med korv med bröd, kaffe och tårta 
är öppet hela tiden. Intäkterna skänks till 
Barncancerfonden. Ansiktsmålning och aktiviteter för barn mellan 
15.30-18.00 med uppehåll under musikalen och trollkaren.

Välkommen!

Nu på lördag-söndag bjuder 
Missionskyrkan i Älvängen 
in till något som kan liknas 
vid en försommarfest. Ute 
på parkeringen kommer ett 
tiotal bakluckor att öppnas 
och loppmarknaden tar sin 
början lördag förmiddag.

– Det blir försäljning av 
alltifrån växter till böcker, 
säger Lis-Beth Engström.

Inne i kyrkan visas vackra 
konstverk signerade Ingrid 

Levin (olja) och Barbro 
Sundh (akvarell).

– Givetvis serveras fika. 
Kaffe och rabarberpaj 
kommer vi att fresta besö-
karna med, säger Lis-Beth.

Festligheterna avrundas 
på söndagseftermiddagen 
med konserten ”Om somma-
ren”. Pernilla Rehn, kören 
och brassensemblen under-
håller publiken i kyrksalen.

JONAS ANDERSSON

Vid PRO Ale Norras 
kvartalsmöte i Medborgar-
huset den 15 maj hade det 
dukats upp med vitsippor på 
borden. Ett underbart väl-
komnande till medlemmarna 
och våren.
Vid de sedvanliga mötesför-
handlingarna informerades 
om föreningens verksam-
het, vilket visade på mycket 
god verksamhet med stort 
medlemsdeltagande. Vårt 
program för sommaren/
hösten delas ut inom kort. Vi 
kommer att göra flera resor 
framöver med bland annat 
teaterbesök på ”Dansen på 
Furulund” i augusti, Rit- och 
målerigården i Tvååker och 
Carlsbergs bryggeri i sep-
tember.
I november besöker vi 
Lorensbergsteatern med 
Familjen Addams och däref-
ter middag på Golden Days. 
Ett besök på GöteborgsO-
peran som ger La Cage aux 
Folles blir det i januari.
Så var det då dags för 
”Stuffa-Stig” och hans Älva 
Plus-tjejer, som verkligen 
bjöd på ett underhållande 
program. Härliga ungdo-
mar!

Därefter smakade kaffet 
och smörgåsarna jättegott 
som kontaktombuden i 
Alafors dukade fram. Mötet 
avslutades med lotteridrag-
ning, där en del hade mer tur 
än andra och dessutom flera 
gånger.

Eva Carlsson

Resan startade i ett 
underbart väder och 
med förväntansfulla 
resenärer. Vid ankomsten 
till Fagerås serverades 
nygräddade våfflor och 
tillbehör. Därefter bör-
jade promenaden genom 
skogen med massor av 
blommande påskliljor. 
1978 planterades de 
första lökarna, cirka 500 
stycken. Sedan dess har 
över en miljon lökar 
planterats på slåtteräng-
arna runt huset.
Därefter gick resan till 
hotell Bogesund i Ulrice-
hamn där det serverades 
en god lunch.

Färden fortsatte mot 
Bredared för besök hos 
Unos djur. Där visades 
en film om Uno Axels-
son, denne fantastiske 
man som skapat omkring 
250 träskulpturer av olika 
djur. Alla dessa visades i 
museet.

Även här blev det kaffe 
och smörgås, och där-
efter startade hemresan 
med mycket nöjda och 
mätta resenärer.

Eva Carlsson

NYGÅRD. PRO Lödöse-Nygård hade 
dans i Locktorp fredagen den 24 maj. 
Vädret var fint och Tommy Danielssons 
trio spelade bra dansmusik.

Det är synd att inte flera människor 
hittar fram till denna underbara lilla park. 
Den 14 juni dansar vi igen och då hoppas 
jag på fler besökare.               Pia Ek

PRO Lödöse-Nygård

Många av SPF Alebygdens 33 
fredagsvandrare ställde sig frågan: 
Varför har vi inte vandrat här 
tidigare?

En fantastisk natur. Vi startade 
vid Hedefors och följde Säveån 
motströms. Vädret var strålande 
och vyerna bedövande. Strömsta-
ren lät sig beskådas och överallt 
fanns det spår efter bäverns idoga 
arbete. Här var också lämningar 
efter industriell verksamhet.

Med hjälp av länsstyrelsen och 
Västkuststiftelsen har Lerums 
kommun genom spänger och 
trappor gjort leden lättillgänglig. 

Innan vi skildes 
avtackades Gösta 
Mårdborg för en 
fantastisk vand-
ring.

Nästa fredag avslutas de plane-
rade vandringarna med ett besök 
på Lövön. Vi åker till Rörtången 
och med båt över till ön.

Under sommaren gör vi spon-
tanvandringar varje fredag. 
Information om dessa finns på 
gästboken.             Lennart Mattsson

SURTE. En parkering som 
förvandlas till en prunkande 
oas för en dag utlovade 
arrangören till Trädgårds-
marknad i Surte. Visst blev 
det så! Många passade på att 
fynda bland blommor och 
blad vid Glasbruksmuseet i 
lördags.

Temperaturen var behag-
lig och marknadsbesökarna 
trivdes i det fina majvädret. 
Det rådde en härlig atmosfär 
på området. Utöver parke-
ringsytan där plantor, stick-
lingar och andra trädgårds-
relaterade produkter bytte 
ägare, så höll museet öppet. 
Utanför entrén hade ett lot-
teribord placerats och inne i 
hyttan gick det att ta del av 
olika slags hantverk.

Sammantaget blev det en 
riktigt lyckad dag vilket Kul-
turföreningen Bruksongar 
kunde skriva under på.

Blommor och blad i Surte

Trädgårdsmarknaden i Surte lockade många besökare.

Utanför Glasbruksmuseets entré fanns ett lotteri där det 
gick att vinna hembakat.

Ingrid Levin, Barbro Sundh, Leif Jöngren och Lis-Beth Eng-
ström hälsar välkommen till familjefest i Missionskyrkan, 
Älvängen, nu till helgen.

Missionskyrkan bjuder 
in till familjefest

Kvartalsmöte
hos PRO
Ale Norra

PRO-resa
till Fagerås

SPF Alebygden i Säveåns dalgång

SPF-are fredagsvandrade vid Säveån.                         Foto: Eva Jönsson

PRO-dans på Locktorp

Caroline  kommer 

med sina hundar 

och har freestyle-

uppträdande 

Fika, korv och bröd! 
 

Ställ gärna bilen hemma, men  

behöver du parkera  så gör du  det 

på Alboskolans grusplan eller  

Albotorget. 

Inga bilar vid Kyrkan! 

Poängpromenad 

……..och lite till….. 

Tag med mormor,  

farfar, kompisar, alla  

välkomna, stora som 

små barn! 

Cirkusmie i kyrkan 

Start vid kyrkstigen,   

Albotorget! 

ÄLVÄNGEN. Missionskyrkan förbereder en familje-
fest i dagarna två.

Det blir bakluckeloppis, konstutställning och 
musikkonsert.

– Vi öppnar upp kyrkan och hoppas aleborna ska 
tilltalas av vårt arrangemang, säger pastor Leif 
Jöngren.
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Predikoturer
Fuxerna - Åsbräcka
församling
Sönd kl 10, Högmässa, Kris-
tensson. Kl 13, Suomenkieli-
nen. Tisd kl 09, Mässa i för-
samlingshemmet, Isacson. 
Onsd kl 18.30, Mässa, Kris-
tensson.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Onsd 29/5 Starrkärrs för-
samlingshem kl 10-13, Vår-
fest med kakfrossa! Sönd 2/6 
Starrkärrs kyrka kl 11, Mäss-
sa, Nordblom. Nols kyr-
ka kl 17, Förbönsgudstjänst, 
Nordblom.

Smyrnaförsamlingen i
Älvängen
Tisd 28/5 kl 8-9, Bön. Onsd 
29/5 kl 18-19, Bön. Torsd 
30/5 kl 10-12.30, Smyrna-
Caféet – terminsavslutning. 
Kl 19, Församlingslednings-
möte. Lörd 1/6 kl 10-13, Se-
cond Hand & Café. Sönd 
2/6 kl 11, Gudstjänst, Marie 
Nordvall, tema: ”Anden och 
livet!”. Dop. Nattvard. Kyrk-
kaffe. Tisd 4/6 kl 8-9, Bön.

Surte missionsförsamling
Onsd 29/5 kl 18:30, Ton-
år; Avslutning med grillning. 
Onsd 29/5 kl 21, Inneban-
dy i Surteskolan. Sista innan 
sommaruppehållet. Sönd 2/6 
kl 11, Gudstjänst. Per Kjell-
berg. Enkelt fi ka. Månd 3/6 
kl 19, Musikkåren, Lerum 
Surte Symphonic Band, övar. 
Sena ändringar i detta pro-
gram kan inträffa.
www.surtemissionskyrka.se 
är alltid uppdaterad.

Guntorps missionskyrka
Onsd 29/5 kl 18.30, Spå-
rar & UpptäckarScout. Sönd 
2/6 kl 16, Gudstjänst Anne-
Marie Svenninghed  Vi fi rar 
Nattvard. Onsd 5/6 kl 18.30, 
Tonår & ÄventyrarScout 
möts i Krokstorp.

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 30/5  kl 18, Bön och 
samtal, Ohlins. Sönd 2/6 kl 
11 Gudstjänst, Ohlins.

Skepplanda pastorat
Skepplanda 2/6 kl 10, Guds-
tjänst Broman. Hålanda för-
samlingshem 2/6 kl 12, 
Mässa Broman. S.t Peder 
2/6 kl 10, Mässa Wetterling.  
Ale-Skövde 2/6 kl 12, Guds-
tjänst Wetterling. Tunge 2/6, 
se övriga.

Nödinge församling
Torsd 30/5 kl 18, Nödinge 
kyrka Mässa  R Bäck. Lörd 
1/6 kl 18, Backa Helgmåls-
bön H Hulten. 2/6 1:a ef 
Trefaldighet kl 11, Surte 
kyrka Gudstjänst H Hultén. 
Onsd 5/6 kl 11, Fridhem 
Gudstjänst H Hultén.

Filadelfi aförsamlingen, 
Bohus pingstkyrka
Onsd 29/5 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 2/6 kl 
11, Gudstjänst Lars Rehn-
lund. Onsd 5/6 kl 19, Sång 
bibelläsning och bön.

Älvängens missionskyrka
Lörd kl 11-14, Bakluckelop-
pis. Kl 11-18, Konstutställ-
ning med Barbro Sund/ Ing-
rid Levin. Sönd kl 11-18, 
Konstutställning. Kl 18, " 
Om sommaren..." Pernilla 
Rehn, kören och en brassen-
semble. Tisd kl 10, Bön.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39Har din man slutat
lyssna på dig?

Det kan bero på att han börjar höra 
dåligt. Ring Hörsellinjen 
0771-888000. www.horsellinjen.se Hörselskadades Riksförbund

SMSa LUNCH till 72 950 så ger du 50 kronor  
i kampen mot hungern i världen.

BJUD NÅGON  
DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

Ett varmt och innerligt 
tack till Er alla som på 

olika sätt hedrat minnet 
av vår älskade

Karin Carlsson
vid hennes bortgång

Kent, Conny, Håkan
med familjer

Tack

Jordfästningar
Arne Karlsson. I Nödinge 
kyrka hölls onsdagen 22 maj 
begravningsgudstjänst för 
Arne Karlsson, Nödinge. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Maj-Britt Jigfelt. I Starr-
kärrs kyrka hölls torsdagen 
23 maj begravningsguds-
tjänst för Maj-Britt Jigfelt, 
Alafors. Offi ciant var Kurt 
Larsson.

Guidi Zhu. I S:t Olofs ka-
pell hölls torsdagen 23 maj 
begravning för Guidi Zhu, 
Älvängen.

Eva Johansson, Älvängen 
har avlidit. Född 1947 och 
efterlämnar maken Mats 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Elsa Andersson, Ryk, 
Skepplanda har avlidit. 
Född 1933 och efterlämnar 
syskonbarn med familj samt 
syskonbarnbarn med famil-
jer som närmast sörjande.

Karin Emanuelsson, 
Bohus har avlidit. Född 
1923 och efterlämnar barn 
med familjer samt syskon 
och svägerska som närmast 
sörjande.

Harry Gustafsson, Älv-
ängen har avlidit. Född 
1926 och efterlämnar söner 
med familjer som närmast 
sörjande.

Dödsfall

Döda

Veckans ris 
Veckans ris går till de som 
fördärvar våra tågstationer. 
Nu måste det bli ett stopp 
på de som fördärvar våra 
hissar vid tågstationen. 
Har ni tänkt på hur de med 
barnvagn skall ta sig upp 
eller ned. Alla vi handikap-
pade som inte kan gå i trap-
por, skall vi vända hem när 
inte hissen fungerar?     Lena

Ett ris till bonden som för-
störde pingsten, genom att 
sprida ut gödsel på pingst-
afton. Trots fint väder hela 
veckan före och det är fort-
farande inte nerharvat.
FY TUSAN!

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

I år satsar vi på enklare lättlunch, 

tipspromenad (vid bra väder) med 

fina priser, lekplatsen i trädgården 
och mycket mer. 

Öppet kl 10.00-14.00  
Tisdag, Onsdag 4 och 5 juni
Tisdag – Torsdag 11, 12 och 13 juni

Lättlunch, smörgås, glass, korv o bröd!

Öppet hus 
i Starrkärr!  

Nyhet
er 

för i
 år

Välkommen!

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

VÄLKOMNA TILL MUSIKFEST I SURTE 6 JUNI
15.30 Surte musikkår vid Surte församlingshem
16.00 Musikalen ”Va bra” av barnkören Peacedrums i Surte kyrkan
16.30 Surte musikkår vid Surte församlingshem
Allsång i församlingshemmet
17.15 Trollkaren Ason Bson och Cson i lilla salen
18.00 Blué n Joy Gospel Konsert i Surte kyrkan.
 
Servering med korv med bröd, kaffe och tårta 
är öppet hela tiden. Intäkterna skänks till 
Barncancerfonden. Ansiktsmålning och aktiviteter för barn mellan 
15.30-18.00 med uppehåll under musikalen och trollkaren.

Välkommen!

Nu på lördag-söndag bjuder 
Missionskyrkan i Älvängen 
in till något som kan liknas 
vid en försommarfest. Ute 
på parkeringen kommer ett 
tiotal bakluckor att öppnas 
och loppmarknaden tar sin 
början lördag förmiddag.

– Det blir försäljning av 
alltifrån växter till böcker, 
säger Lis-Beth Engström.

Inne i kyrkan visas vackra 
konstverk signerade Ingrid 

Levin (olja) och Barbro 
Sundh (akvarell).

– Givetvis serveras fika. 
Kaffe och rabarberpaj 
kommer vi att fresta besö-
karna med, säger Lis-Beth.

Festligheterna avrundas 
på söndagseftermiddagen 
med konserten ”Om somma-
ren”. Pernilla Rehn, kören 
och brassensemblen under-
håller publiken i kyrksalen.

JONAS ANDERSSON

Vid PRO Ale Norras 
kvartalsmöte i Medborgar-
huset den 15 maj hade det 
dukats upp med vitsippor på 
borden. Ett underbart väl-
komnande till medlemmarna 
och våren.
Vid de sedvanliga mötesför-
handlingarna informerades 
om föreningens verksam-
het, vilket visade på mycket 
god verksamhet med stort 
medlemsdeltagande. Vårt 
program för sommaren/
hösten delas ut inom kort. Vi 
kommer att göra flera resor 
framöver med bland annat 
teaterbesök på ”Dansen på 
Furulund” i augusti, Rit- och 
målerigården i Tvååker och 
Carlsbergs bryggeri i sep-
tember.
I november besöker vi 
Lorensbergsteatern med 
Familjen Addams och däref-
ter middag på Golden Days. 
Ett besök på GöteborgsO-
peran som ger La Cage aux 
Folles blir det i januari.
Så var det då dags för 
”Stuffa-Stig” och hans Älva 
Plus-tjejer, som verkligen 
bjöd på ett underhållande 
program. Härliga ungdo-
mar!

Därefter smakade kaffet 
och smörgåsarna jättegott 
som kontaktombuden i 
Alafors dukade fram. Mötet 
avslutades med lotteridrag-
ning, där en del hade mer tur 
än andra och dessutom flera 
gånger.

Eva Carlsson

Resan startade i ett 
underbart väder och 
med förväntansfulla 
resenärer. Vid ankomsten 
till Fagerås serverades 
nygräddade våfflor och 
tillbehör. Därefter bör-
jade promenaden genom 
skogen med massor av 
blommande påskliljor. 
1978 planterades de 
första lökarna, cirka 500 
stycken. Sedan dess har 
över en miljon lökar 
planterats på slåtteräng-
arna runt huset.
Därefter gick resan till 
hotell Bogesund i Ulrice-
hamn där det serverades 
en god lunch.

Färden fortsatte mot 
Bredared för besök hos 
Unos djur. Där visades 
en film om Uno Axels-
son, denne fantastiske 
man som skapat omkring 
250 träskulpturer av olika 
djur. Alla dessa visades i 
museet.

Även här blev det kaffe 
och smörgås, och där-
efter startade hemresan 
med mycket nöjda och 
mätta resenärer.

Eva Carlsson

NYGÅRD. PRO Lödöse-Nygård hade 
dans i Locktorp fredagen den 24 maj. 
Vädret var fint och Tommy Danielssons 
trio spelade bra dansmusik.

Det är synd att inte flera människor 
hittar fram till denna underbara lilla park. 
Den 14 juni dansar vi igen och då hoppas 
jag på fler besökare.               Pia Ek

PRO Lödöse-Nygård

Många av SPF Alebygdens 33 
fredagsvandrare ställde sig frågan: 
Varför har vi inte vandrat här 
tidigare?

En fantastisk natur. Vi startade 
vid Hedefors och följde Säveån 
motströms. Vädret var strålande 
och vyerna bedövande. Strömsta-
ren lät sig beskådas och överallt 
fanns det spår efter bäverns idoga 
arbete. Här var också lämningar 
efter industriell verksamhet.

Med hjälp av länsstyrelsen och 
Västkuststiftelsen har Lerums 
kommun genom spänger och 
trappor gjort leden lättillgänglig. 

Innan vi skildes 
avtackades Gösta 
Mårdborg för en 
fantastisk vand-
ring.

Nästa fredag avslutas de plane-
rade vandringarna med ett besök 
på Lövön. Vi åker till Rörtången 
och med båt över till ön.

Under sommaren gör vi spon-
tanvandringar varje fredag. 
Information om dessa finns på 
gästboken.             Lennart Mattsson

SURTE. En parkering som 
förvandlas till en prunkande 
oas för en dag utlovade 
arrangören till Trädgårds-
marknad i Surte. Visst blev 
det så! Många passade på att 
fynda bland blommor och 
blad vid Glasbruksmuseet i 
lördags.

Temperaturen var behag-
lig och marknadsbesökarna 
trivdes i det fina majvädret. 
Det rådde en härlig atmosfär 
på området. Utöver parke-
ringsytan där plantor, stick-
lingar och andra trädgårds-
relaterade produkter bytte 
ägare, så höll museet öppet. 
Utanför entrén hade ett lot-
teribord placerats och inne i 
hyttan gick det att ta del av 
olika slags hantverk.

Sammantaget blev det en 
riktigt lyckad dag vilket Kul-
turföreningen Bruksongar 
kunde skriva under på.

Blommor och blad i Surte

Trädgårdsmarknaden i Surte lockade många besökare.

Utanför Glasbruksmuseets entré fanns ett lotteri där det 
gick att vinna hembakat.

Ingrid Levin, Barbro Sundh, Leif Jöngren och Lis-Beth Eng-
ström hälsar välkommen till familjefest i Missionskyrkan, 
Älvängen, nu till helgen.

Missionskyrkan bjuder 
in till familjefest

Kvartalsmöte
hos PRO
Ale Norra

PRO-resa
till Fagerås

SPF Alebygden i Säveåns dalgång

SPF-are fredagsvandrade vid Säveån.                         Foto: Eva Jönsson

PRO-dans på Locktorp

Caroline  kommer 

med sina hundar 

och har freestyle-

uppträdande 

Fika, korv och bröd! 
 

Ställ gärna bilen hemma, men  

behöver du parkera  så gör du  det 

på Alboskolans grusplan eller  

Albotorget. 

Inga bilar vid Kyrkan! 

Poängpromenad 

……..och lite till….. 

Tag med mormor,  

farfar, kompisar, alla  

välkomna, stora som 

små barn! 

Cirkusmie i kyrkan 

Start vid kyrkstigen,   

Albotorget! 

ÄLVÄNGEN. Missionskyrkan förbereder en familje-
fest i dagarna två.

Det blir bakluckeloppis, konstutställning och 
musikkonsert.

– Vi öppnar upp kyrkan och hoppas aleborna ska 
tilltalas av vårt arrangemang, säger pastor Leif 
Jöngren.
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TRYGGHET  •  OMSORG  •  KOMPETENS 
Med anor från 1932

Predikoturer
Fuxerna - Åsbräcka
församling
Sönd kl 10, Högmässa, Kris-
tensson. Kl 13, Suomenkieli-
nen. Tisd kl 09, Mässa i för-
samlingshemmet, Isacson. 
Onsd kl 18.30, Mässa, Kris-
tensson.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Onsd 29/5 Starrkärrs för-
samlingshem kl 10-13, Vår-
fest med kakfrossa! Sönd 2/6 
Starrkärrs kyrka kl 11, Mäss-
sa, Nordblom. Nols kyr-
ka kl 17, Förbönsgudstjänst, 
Nordblom.

Smyrnaförsamlingen i
Älvängen
Tisd 28/5 kl 8-9, Bön. Onsd 
29/5 kl 18-19, Bön. Torsd 
30/5 kl 10-12.30, Smyrna-
Caféet – terminsavslutning. 
Kl 19, Församlingslednings-
möte. Lörd 1/6 kl 10-13, Se-
cond Hand & Café. Sönd 
2/6 kl 11, Gudstjänst, Marie 
Nordvall, tema: ”Anden och 
livet!”. Dop. Nattvard. Kyrk-
kaffe. Tisd 4/6 kl 8-9, Bön.

Surte missionsförsamling
Onsd 29/5 kl 18:30, Ton-
år; Avslutning med grillning. 
Onsd 29/5 kl 21, Inneban-
dy i Surteskolan. Sista innan 
sommaruppehållet. Sönd 2/6 
kl 11, Gudstjänst. Per Kjell-
berg. Enkelt fi ka. Månd 3/6 
kl 19, Musikkåren, Lerum 
Surte Symphonic Band, övar. 
Sena ändringar i detta pro-
gram kan inträffa.
www.surtemissionskyrka.se 
är alltid uppdaterad.

Guntorps missionskyrka
Onsd 29/5 kl 18.30, Spå-
rar & UpptäckarScout. Sönd 
2/6 kl 16, Gudstjänst Anne-
Marie Svenninghed  Vi fi rar 
Nattvard. Onsd 5/6 kl 18.30, 
Tonår & ÄventyrarScout 
möts i Krokstorp.

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 30/5  kl 18, Bön och 
samtal, Ohlins. Sönd 2/6 kl 
11 Gudstjänst, Ohlins.

Skepplanda pastorat
Skepplanda 2/6 kl 10, Guds-
tjänst Broman. Hålanda för-
samlingshem 2/6 kl 12, 
Mässa Broman. S.t Peder 
2/6 kl 10, Mässa Wetterling.  
Ale-Skövde 2/6 kl 12, Guds-
tjänst Wetterling. Tunge 2/6, 
se övriga.

Nödinge församling
Torsd 30/5 kl 18, Nödinge 
kyrka Mässa  R Bäck. Lörd 
1/6 kl 18, Backa Helgmåls-
bön H Hulten. 2/6 1:a ef 
Trefaldighet kl 11, Surte 
kyrka Gudstjänst H Hultén. 
Onsd 5/6 kl 11, Fridhem 
Gudstjänst H Hultén.

Filadelfi aförsamlingen, 
Bohus pingstkyrka
Onsd 29/5 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 2/6 kl 
11, Gudstjänst Lars Rehn-
lund. Onsd 5/6 kl 19, Sång 
bibelläsning och bön.

Älvängens missionskyrka
Lörd kl 11-14, Bakluckelop-
pis. Kl 11-18, Konstutställ-
ning med Barbro Sund/ Ing-
rid Levin. Sönd kl 11-18, 
Konstutställning. Kl 18, " 
Om sommaren..." Pernilla 
Rehn, kören och en brassen-
semble. Tisd kl 10, Bön.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39Har din man slutat
lyssna på dig?

Det kan bero på att han börjar höra 
dåligt. Ring Hörsellinjen 
0771-888000. www.horsellinjen.se Hörselskadades Riksförbund

SMSa LUNCH till 72 950 så ger du 50 kronor  
i kampen mot hungern i världen.

BJUD NÅGON  
DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

Ett varmt och innerligt 
tack till Er alla som på 

olika sätt hedrat minnet 
av vår älskade

Karin Carlsson
vid hennes bortgång

Kent, Conny, Håkan
med familjer

Tack

Jordfästningar
Arne Karlsson. I Nödinge 
kyrka hölls onsdagen 22 maj 
begravningsgudstjänst för 
Arne Karlsson, Nödinge. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Maj-Britt Jigfelt. I Starr-
kärrs kyrka hölls torsdagen 
23 maj begravningsguds-
tjänst för Maj-Britt Jigfelt, 
Alafors. Offi ciant var Kurt 
Larsson.

Guidi Zhu. I S:t Olofs ka-
pell hölls torsdagen 23 maj 
begravning för Guidi Zhu, 
Älvängen.

Eva Johansson, Älvängen 
har avlidit. Född 1947 och 
efterlämnar maken Mats 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Elsa Andersson, Ryk, 
Skepplanda har avlidit. 
Född 1933 och efterlämnar 
syskonbarn med familj samt 
syskonbarnbarn med famil-
jer som närmast sörjande.

Karin Emanuelsson, 
Bohus har avlidit. Född 
1923 och efterlämnar barn 
med familjer samt syskon 
och svägerska som närmast 
sörjande.

Harry Gustafsson, Älv-
ängen har avlidit. Född 
1926 och efterlämnar söner 
med familjer som närmast 
sörjande.

Dödsfall

Döda

Veckans ris 
Veckans ris går till de som 
fördärvar våra tågstationer. 
Nu måste det bli ett stopp 
på de som fördärvar våra 
hissar vid tågstationen. 
Har ni tänkt på hur de med 
barnvagn skall ta sig upp 
eller ned. Alla vi handikap-
pade som inte kan gå i trap-
por, skall vi vända hem när 
inte hissen fungerar?     Lena

Ett ris till bonden som för-
störde pingsten, genom att 
sprida ut gödsel på pingst-
afton. Trots fint väder hela 
veckan före och det är fort-
farande inte nerharvat.
FY TUSAN!

Hålandabo
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

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

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

Bilar och husvagnar köpes.
Fr. 500-50000 kr. Allt av 
intresse, även def. Hämtas kont.
tel. 0737-61 44 78
el. 0737-42 90 92
el. 0303-127 62

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

Gröna Anna porslin köpes, 
billig traktor, gungställning samt 
Hemnes dagbädd.
tel. 0303-33 80 90
el. 0706-36 91 96

Jordfräs av kraftig modell 
köpes.
tel. 031-22 73 27

Köpes Nintendo 8-bit. Konsol-
ler och spel. Även Super Nin-
tendo/SNES är intressant.
tel. 0735-59 85 58    /Jonas

SÄLJES

"Hillerstorps" trämöbler, 
Soffa, Bord, 2 stolar + 5st tjocka 
dynor säljes för 1800:-
tel. 0520-66 70 68

Nissan Primera till salu i 
Alvhem.
tel. 0303-33 63 97

4st alum. fälgar till Saab. Slitna 
däck 225-45-17, 400:-.
Cykel Nakano 19 HI-Ten. Aldrig 
använd (vinst). 18 växlar, 500:-
tel. 0730-32 99 31

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

Husbil uthyres, Elnagh 2002 
halvintegrerad. Dubbelbädd bak, 
bäddbar sittplats. Fullt utrustad. 

Ledig veckorna 30, 32 och fram-
måt. Hyra 6000:- /vecka.
tel. 0733-37 35 01

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

Hönor mellan 1-2 år gamla bort-
skänkes. Även en del tuppar. 
Först till kvarn.
tel. 0705-27 59 00

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

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.

tjänstertjännnssstttteeeerrrrrrrtttjäntjänjjjjtttt äääääääännnnnnnnnnnäääääät äääätjänn

Veckans ros 
Veckans ros vill vi ge Gullvi, 
Madde & Cissi. Som i regn 
och rusk ställde upp och 
sprang för vårat lag i vår-
ruset, så vi fick våran efter-
längtade picknickkorg.

Team Nolhagen

Vill vi ge till Helena Urdal 
för en fantastiskt rolig, 
utvecklande och underbar 
resa. Tack också till Claes 
Passalacqua för all hjälp 
med träningen. Ni är bäst!
Namaste Yogisarna som var med

Ett fång vackra rosor vill 
vi ge till Susanne Karlsson 
och Ulf Algevi hos ICA 
Kvantum i Nödinge, för 
intressant presentation av 
exotiska frukter, för oss på 
SPF Alebygden. Vi höll till 
på fina Backavik.

Marknadskommittén

Veckans ros vill vi ge till KB 
Rör i samband med Risveds-
rallyt i Hålanda 11/5-13. 
Samtidigt vill vi tacka alla 
som ställde upp och körde. 
Hoppas vi ses nästa år igen.

Hålanda Roadrocks

Kia och Annika Ekholm ska 
ha ett stort fång med rosor! 
Tack för er proffsighet men 
framför allt för ert hjärta, 
omtanke och medkänsla, det 
känns!                  Kram Malin

Vi vill gratta världens bästa 
Otto Lagestrå

i Alvhem som fyller 4 år den 
1 juni. Bamsekramar från 

Farmor, Farfar &
"Pando" m fam i Västerås.

Ett stort grattis
till mormors Älskling

Neo Nyström
som fyller 6 år den 25 maj.

Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!
Mormor, Staffan, Mamma, 
Pappa & syster Nova, kusin 

Thea, mostrarna Erika,
Caroline & Emma med familj 

+ alla djuren.

Grattis!
Våra goa pojkar

från Ale nu fått 50 nyanser 
i håret av grått. Vatten 
i knäna hör också till, 

behöver inte springa, sitter 
gärna still. Men...

Till bords de gärna går, äter 
allt från orm till får.

Med glimten i ögat på 
maten de ser, är glaset tomt, 

ropar de genast: mer!!!
I vårt gäng en given plats ni 
har, och när nu glaset i hand 

vi tar. Ett hjärtligt grattis 
från oss ni får, Tänk... ni 
fyller faktiskt snart 60 år.

Kramar från Gourmeterna.

Vi vill gratta världens bästa 
Otto Lagestrå

i Alvhem som fyller
4 år den 1 juni.

Bamsekramar från farmor, 
farfar o "Pando" m fam i 

Västerås.

Grattis
Moa Johnsson

fyller 10 år den 28 maj
Stora grattiskramar från

Pappa & Sofia
Mamma, Felicia och Tobias

Hipp hipp hurra på era 
födelsedagar!

Anki Carlsson
på 50 årsdagen 27/5
Ove Danielsson
på 49 årsdagen 29/5
Massa grattiskramar

från era döttrar!

Felix Sköld
27 maj

Oj, va' fort tiden går.
Du fyller ju redan 12 år.

Kram & grattis från Mormor

Förlovning
Idag har vi förlovat oss.

Anki Carlsson &
Ove Danielsson

Kanarieöarna 27/5 2013
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

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

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

Bilar och husvagnar köpes.
Fr. 500-50000 kr. Allt av 
intresse, även def. Hämtas kont.
tel. 0737-61 44 78
el. 0737-42 90 92
el. 0303-127 62

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

Gröna Anna porslin köpes, 
billig traktor, gungställning samt 
Hemnes dagbädd.
tel. 0303-33 80 90
el. 0706-36 91 96

Jordfräs av kraftig modell 
köpes.
tel. 031-22 73 27

Köpes Nintendo 8-bit. Konsol-
ler och spel. Även Super Nin-
tendo/SNES är intressant.
tel. 0735-59 85 58    /Jonas

SÄLJES

"Hillerstorps" trämöbler, 
Soffa, Bord, 2 stolar + 5st tjocka 
dynor säljes för 1800:-
tel. 0520-66 70 68

Nissan Primera till salu i 
Alvhem.
tel. 0303-33 63 97

4st alum. fälgar till Saab. Slitna 
däck 225-45-17, 400:-.
Cykel Nakano 19 HI-Ten. Aldrig 
använd (vinst). 18 växlar, 500:-
tel. 0730-32 99 31

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

Husbil uthyres, Elnagh 2002 
halvintegrerad. Dubbelbädd bak, 
bäddbar sittplats. Fullt utrustad. 

Ledig veckorna 30, 32 och fram-
måt. Hyra 6000:- /vecka.
tel. 0733-37 35 01

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

Hönor mellan 1-2 år gamla bort-
skänkes. Även en del tuppar. 
Först till kvarn.
tel. 0705-27 59 00

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

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

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

Säljes
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Uthyres
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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

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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Veckans ros 
Veckans ros vill vi ge Gullvi, 
Madde & Cissi. Som i regn 
och rusk ställde upp och 
sprang för vårat lag i vår-
ruset, så vi fick våran efter-
längtade picknickkorg.

Team Nolhagen

Vill vi ge till Helena Urdal 
för en fantastiskt rolig, 
utvecklande och underbar 
resa. Tack också till Claes 
Passalacqua för all hjälp 
med träningen. Ni är bäst!
Namaste Yogisarna som var med

Ett fång vackra rosor vill 
vi ge till Susanne Karlsson 
och Ulf Algevi hos ICA 
Kvantum i Nödinge, för 
intressant presentation av 
exotiska frukter, för oss på 
SPF Alebygden. Vi höll till 
på fina Backavik.

Marknadskommittén

Veckans ros vill vi ge till KB 
Rör i samband med Risveds-
rallyt i Hålanda 11/5-13. 
Samtidigt vill vi tacka alla 
som ställde upp och körde. 
Hoppas vi ses nästa år igen.

Hålanda Roadrocks

Kia och Annika Ekholm ska 
ha ett stort fång med rosor! 
Tack för er proffsighet men 
framför allt för ert hjärta, 
omtanke och medkänsla, det 
känns!                  Kram Malin

Vi vill gratta världens bästa 
Otto Lagestrå

i Alvhem som fyller 4 år den 
1 juni. Bamsekramar från 

Farmor, Farfar &
"Pando" m fam i Västerås.

Ett stort grattis
till mormors Älskling

Neo Nyström
som fyller 6 år den 25 maj.

Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!
Mormor, Staffan, Mamma, 
Pappa & syster Nova, kusin 

Thea, mostrarna Erika,
Caroline & Emma med familj 

+ alla djuren.

Grattis!
Våra goa pojkar

från Ale nu fått 50 nyanser 
i håret av grått. Vatten 
i knäna hör också till, 

behöver inte springa, sitter 
gärna still. Men...

Till bords de gärna går, äter 
allt från orm till får.

Med glimten i ögat på 
maten de ser, är glaset tomt, 

ropar de genast: mer!!!
I vårt gäng en given plats ni 
har, och när nu glaset i hand 

vi tar. Ett hjärtligt grattis 
från oss ni får, Tänk... ni 
fyller faktiskt snart 60 år.

Kramar från Gourmeterna.

Vi vill gratta världens bästa 
Otto Lagestrå

i Alvhem som fyller
4 år den 1 juni.

Bamsekramar från farmor, 
farfar o "Pando" m fam i 

Västerås.

Grattis
Moa Johnsson

fyller 10 år den 28 maj
Stora grattiskramar från

Pappa & Sofia
Mamma, Felicia och Tobias

Hipp hipp hurra på era 
födelsedagar!

Anki Carlsson
på 50 årsdagen 27/5
Ove Danielsson
på 49 årsdagen 29/5
Massa grattiskramar

från era döttrar!

Felix Sköld
27 maj

Oj, va' fort tiden går.
Du fyller ju redan 12 år.

Kram & grattis från Mormor

Förlovning
Idag har vi förlovat oss.

Anki Carlsson &
Ove Danielsson

Kanarieöarna 27/5 2013
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Alla ni med någon typ av Sportlifekort kan helt 
kostnadsfritt träna på vilken Sportlifeklubb ni 
vill i hela Sverige mellan: 1 juni - 31 augusti.

För mer information kontakta någon av Sportlifes klubbar.

TRÄNA ÖVER GRÄNSERNA

995KR

SOMMARKORTET

Kortet gäller hela juni, 
juli och augusti. 

För mer information kontakta 

någon av Sportlifes klubbar.

TRÄNA ALLA AKTIVITETER

Alla ni med någon typ av Sportlifekort kan helt 
kostnadsfritt träna på vilken Sportlifeklubb ni
vill i hela Sverige mellan: 1 juni - 31 augusti.

För mer information kontakta någon av Sportlifes klubbar.

TRÄNA ÖVER GRÄNSERNA

99555
SOMMARKORTET

Kortet gäller hela juni,
juli och augusti. 

För mer information kontakta

någon av Sportlifes klubbar.

TRÄNA ALLA AKTIVITETER

TRÄNA HELA SOMMAREN!

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

V A R M T  V Ä L K O M N A  T I L L

SPORTLIFE ÄLVÄNGEN
Nya

NYA DUSCHAR  NY BASTU  NYA MASKINER  FRÄSCHA OMKLÄDNINGSRUM  EASY CIRKELTRÄNING  FRIVIKT  GRUPPTRÄNINGSSALAR I VÄRLDSKLASS

GYMKORT

199KR/MÅN

GYMKORT

249KR/MÅN

GÄLLER PÅ 3 KLUBBAR I ALE
FRÅN

Trana uta
n 

b indn ings
t id

. .


