
Ännu en chef får gå.

Annika Sjöberg 
tvingas bort
ALE. Ales skolor brot-
tas sedan länge med 
kvalitetsproblem. 
Resultaten uteblir 
och nu är förtroendet 
för sektorchef Annika 
Sjöberg förbrukat.
Offi ciellt heter det att kommun-
ledningen för en dialog om Annika 
Sjöbergs framtid i Ale kommun. I 
själva verket får hon sparken.

Läs sid 3

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Älvängen

Nr 22  |  vecka 23  |  2013  |  År 18  |  100% täckning  |

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

GRILL WEBER, 57 cm 
Med termometer och 
lockhållare, överdrag 
följer med på köpet. 
Lime eller svart. 1995:-

www.axums.se
GRILLBORSTE

99:-

Ale Torg 10, 
Nödinge. 
0303-229433

ALE TORG

TOTAL UTFÖRSÄLJNING

30% 

ALLT SKA BORT

PÅ ALLT

BUTIKEN 
UPPHÖR

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. 
Vid cateringbeställning vill 

vi gärna ha den 3 dagar 
innan leverans.

FESTFAT

/port.
Minst 8 portioner

Ale Torg

Enkelt och gott
till festen!

från

  

Lödöse 0520-66 00 10
Gäller mot kupong, t o m 9/6-13

5 dl, Arla
Vispgrädde

Vardag 10-19 | Lördag 10-15 | Söndag 11-15 
ICA Kvantum 7-23 alla dagar | www.aletorg.se

GOTT OM PARKERINGSPLATSER,

INGA VÄGTULLAR!

Handla nära
– Gör ett besök på Ale Torg

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

www.mecaalvangen.se

Ä L V Ä N G E N

Nu är vi även återförsäljare för

Många ordföranden har passerat revy under Ahlafors IF:s 100 år. Åtta av dem uppmärksammades i samband med klubbens jubileumsmatch mot TV-laget 
i lördags. Från vänster: Harald Axberg (1985-89), Nils-Åke Johansson (1976-81 och 1990-95), Eiron Andersson (1965), Kennert Larsson (1964), Sture 
Alfredsson (1956), Åke Johansson (1961-63), Claes Berglund (2010-) och Thore Skånberg (1996-2009).              Läs sid 20-21
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Det rullar huvuden i 
Ale kommun. Även 
om man inte vill 

kommentera personalären-
den så är det ett faktum som 
vem som helst kan konsta-
tera. Två kommundirektörer, 
Stig Fredriksson och senast 
Erik Lidberg, har fått gå 
under Alliansens styre. I 
dagarna gör de sig också av 
med Annika Sjöberg, sek-
torchef för Utbildning, och 
en budget på runt 640 Mkr. 
Ett tungt uppdrag minst i 
paritet med kommunchefs-
jobbet. Några konkreta skäl 
till att kommunledningen nu 
för det som kallas ”en dialog 
om Annika Sjöbergs framtid 
i Ale” har inte nått fram till 
redaktionen än. Däremot 
vet vi att det handlar om en 
förtroendekris från högsta 
politiska ort. Det innebär 
med automatik avsked, tack 
och adjö. Må så vara. Det 
är omöjligt att arbeta utan 
förtroende, särskilt i en 
verksamhet med politisk 
styrning. Fast självklart är 
man nyfi ken på skälen till 
den omedelbara förtroende-
krisen, men dessa lyser än så 
länge med sin frånvaro. Det 
går att spekulera, även om 
man bör undvika att göra 
det, om att trenden med 
svaga resultat i skolan inte 
tycks vända. Vilken av alla 
rapporter som görs kring 
landets skolor och som till 
slut ansågs så allvarlig att 
sektorchefen tvingas bort är 

fortfarande okänt. Att det 
fi nns meningsskiljaktigheter 
kring verksamheten i sektor 
Utbildning behöver man inte 
vara Einstein för att räkna 
ut. Denna gång lär det dock 
ha varit i en mer avgörande 
fråga annars skulle utgången 
aldrig ha blivit vad den nu 
blir. Det offi ciella uttalandet 
från Ale kommuns tillförord-
nade kommunchef, Björn 
Järbur, säger att det kommer 
att ske förhandlingar med 
Annika Sjöberg och hennes 
fackliga representant om en 
lösning (läs avsked) i veckan. 
Oavsett kommer skattebeta-
larna återigen att få se sina 
slantar försvinna iväg till en 
tjänsteman som inte längre 
verkar för kommunen. Det 
kommer sannolikt att bli en 
rekorddyr nota, om det nu 
inte visar sig att Sjöberg har 
begått ett större misstag i sin 
yrkesroll. Det har åtmins-
tone jag svårt att tro.

I sorlet hörs spekulationer 
om att det skulle finnas kritik 
mot att Annika Sjöberg mer 
är ekonom än pedagog, men 
det låter ologiskt att hävda 
det som skäl för avsked. Det 
är knappast sektorchefens 
uppdrag att leda det peda-
gogiska arbetet, snarare 
är det väl att övervaka att 
verksamheten håller sig 
inom de angivna ekonomiska 
ramarna? För att klara 
det känns den ekono-
miska kunskapen vikti-

gare än den pedagogiska fär-
digheten. Jag vet att Annika 
Sjöberg var kritisk till att 
driva Ale gymnasium vidare 
när frågan var uppe första 
gången efter valet. Då fanns 
det emellertid inget politiskt 
mod att lyfta ärendet. I år 
har Ale gymnasium inlett sin 
avveckling, en process som 
kommer att kosta åtskilliga 
miljoner. Dessa har sektor 
Utbildning än så länge inte 
kompenserats för och därför 
går nämnden mot ett större 
underskott. Det kommer att 
behövas tillskott av resurser 
och en skicklig ekonom för 
att få verksamheten i balans. 
Med hänsyn till det känns 
återigen tillfället att byta 
sektorchef som illa valt. Det 
sker också samtidigt som det 
råder stor omsättning på rek-
torer på Ales skolor. Är allt 
bara tillfälligheter? Finns det 
några samband? Vilket ansvar 
vilar på vem och är den poli-
tiska ledningen som håller i 
yxan helt oskyldig?

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Det rullar huvuden

Verksamheten 
är miljödiplomerad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Annonsmottagning 
Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

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

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

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

Tryck 
Bold Printing Borås 2009.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

Dränering • Enskilda avlopp  
Grundisolering • Dikning • Marksten

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

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

Surte 2013-06-04
Christer Hellström
Ordförande

Kyrkofullmäktige
i Nödinge församling kallas till 

extra sammanträde
tisdagen den 11 juni kl 19.00 

i Surte församlingshem.

Visor i 
Prästalund

Torsdag 13 juni kl 18.30
Lars Erik och Johan Frendberg

Ta gärna med kaffekorg
Vid regn Starrkärrs Bygdegård

Entré: 70:- Välkomna!

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

BROMSEXPERTEN
  inkl. moms/hjul*

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

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

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

Vi har
nysorterad jord!

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder & 
mattor till Alelampan 

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

PRO Lödöse/Nygård

Danser på
Locktorp  2013

14/6
HOBBYGÄNGET

9/8
SVIDARNA

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

Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se



Det rullar huvuden i 
Ale kommun. Även 
om man inte vill 

kommentera personalären-
den så är det ett faktum som 
vem som helst kan konsta-
tera. Två kommundirektörer, 
Stig Fredriksson och senast 
Erik Lidberg, har fått gå 
under Alliansens styre. I 
dagarna gör de sig också av 
med Annika Sjöberg, sek-
torchef för Utbildning, och 
en budget på runt 640 Mkr. 
Ett tungt uppdrag minst i 
paritet med kommunchefs-
jobbet. Några konkreta skäl 
till att kommunledningen nu 
för det som kallas ”en dialog 
om Annika Sjöbergs framtid 
i Ale” har inte nått fram till 
redaktionen än. Däremot 
vet vi att det handlar om en 
förtroendekris från högsta 
politiska ort. Det innebär 
med automatik avsked, tack 
och adjö. Må så vara. Det 
är omöjligt att arbeta utan 
förtroende, särskilt i en 
verksamhet med politisk 
styrning. Fast självklart är 
man nyfi ken på skälen till 
den omedelbara förtroende-
krisen, men dessa lyser än så 
länge med sin frånvaro. Det 
går att spekulera, även om 
man bör undvika att göra 
det, om att trenden med 
svaga resultat i skolan inte 
tycks vända. Vilken av alla 
rapporter som görs kring 
landets skolor och som till 
slut ansågs så allvarlig att 
sektorchefen tvingas bort är 

fortfarande okänt. Att det 
fi nns meningsskiljaktigheter 
kring verksamheten i sektor 
Utbildning behöver man inte 
vara Einstein för att räkna 
ut. Denna gång lär det dock 
ha varit i en mer avgörande 
fråga annars skulle utgången 
aldrig ha blivit vad den nu 
blir. Det offi ciella uttalandet 
från Ale kommuns tillförord-
nade kommunchef, Björn 
Järbur, säger att det kommer 
att ske förhandlingar med 
Annika Sjöberg och hennes 
fackliga representant om en 
lösning (läs avsked) i veckan. 
Oavsett kommer skattebeta-
larna återigen att få se sina 
slantar försvinna iväg till en 
tjänsteman som inte längre 
verkar för kommunen. Det 
kommer sannolikt att bli en 
rekorddyr nota, om det nu 
inte visar sig att Sjöberg har 
begått ett större misstag i sin 
yrkesroll. Det har åtmins-
tone jag svårt att tro.

I sorlet hörs spekulationer 
om att det skulle finnas kritik 
mot att Annika Sjöberg mer 
är ekonom än pedagog, men 
det låter ologiskt att hävda 
det som skäl för avsked. Det 
är knappast sektorchefens 
uppdrag att leda det peda-
gogiska arbetet, snarare 
är det väl att övervaka att 
verksamheten håller sig 
inom de angivna ekonomiska 
ramarna? För att klara 
det känns den ekono-
miska kunskapen vikti-

gare än den pedagogiska fär-
digheten. Jag vet att Annika 
Sjöberg var kritisk till att 
driva Ale gymnasium vidare 
när frågan var uppe första 
gången efter valet. Då fanns 
det emellertid inget politiskt 
mod att lyfta ärendet. I år 
har Ale gymnasium inlett sin 
avveckling, en process som 
kommer att kosta åtskilliga 
miljoner. Dessa har sektor 
Utbildning än så länge inte 
kompenserats för och därför 
går nämnden mot ett större 
underskott. Det kommer att 
behövas tillskott av resurser 
och en skicklig ekonom för 
att få verksamheten i balans. 
Med hänsyn till det känns 
återigen tillfället att byta 
sektorchef som illa valt. Det 
sker också samtidigt som det 
råder stor omsättning på rek-
torer på Ales skolor. Är allt 
bara tillfälligheter? Finns det 
några samband? Vilket ansvar 
vilar på vem och är den poli-
tiska ledningen som håller i 
yxan helt oskyldig?

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Det rullar huvuden

Verksamheten 
är miljödiplomerad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Annonsmottagning 
Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

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

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

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

Tryck 
Bold Printing Borås 2009.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

Dränering • Enskilda avlopp  
Grundisolering • Dikning • Marksten

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

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

Surte 2013-06-04
Christer Hellström
Ordförande

Kyrkofullmäktige
i Nödinge församling kallas till 

extra sammanträde
tisdagen den 11 juni kl 19.00 

i Surte församlingshem.

Visor i 
Prästalund

Torsdag 13 juni kl 18.30
Lars Erik och Johan Frendberg

Ta gärna med kaffekorg
Vid regn Starrkärrs Bygdegård

Entré: 70:- Välkomna!

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

BROMSEXPERTEN
  inkl. moms/hjul*

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

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

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

Vi har
nysorterad jord!

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder & 
mattor till Alelampan 

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

PRO Lödöse/Nygård

Danser på
Locktorp  2013

14/6
HOBBYGÄNGET

9/8
SVIDARNA

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

Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se
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MEGASTONE RAK 100 mm

MARKSTEN GRÅ 21x14x5

m2

m2
– inte bara ett besök – en upplevelse.

Svart/vit sjösten

20kg

Gäller tom 26/6 mot uppvisande av kupong. Max 1 köp/kund
Ord pris 79:-

Sandlådesand

20kg 

Tel 0303-74 98 70/75 • V. Industriområdet, ÄLVÄNGEN • www.blatunga.se | Öppettider: Måndag 10-18, Tisdag & onsdag 08-16, Torsdag 10-18, Fredag 08-16, Lördag 10-14

ALE. Cheferna kommer 
och går i Ale kommun.

Annika Sjöberg, chef 
för sektor Utbildning, 
står närmast på tur.

Den politiska ledning-
en saknar förtroende 
för Sjöberg som inom 
kort lämnar sin tjänst.

Som vanligt i känsliga per-
sonalärenden är informa-
tionen knapphändig, men 
Björn Järbur som precis har 
tillträtt tjänsten som tillför-
ordnad kommunchef hymlar 
inte när det gäller sektorchef 
Annika Sjöberg.

– Den politiska ledningen, 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande och Utbildningsnämn-
dens ordförande, har tydligt 
uttryckt att de saknar förtro-
ende för henne. Med hänsyn 
till det har Annika själv 
understrukit att det natur-
ligtvis är svårt för henne att 
fullfölja sitt uppdrag. Därför 
har hon fått andra uppdrag 
av mig tills vidare. Senare i 
veckan ska vi träffas för att 
försöka hitta en lösning med 
Annika och hennes fackliga 
representant, säger Björn 
Järbur.

Problematiken blir inte 
mindre av det faktum att 

sektor utbildning också har 
förlorat andra tongivande 
chefer. Förra veckan berät-
tade lokaltidningen att verk-
samhetschef för grundskolan 
F-6, Peter Madsen, har sökt 
sig vidare. På flera av Ales 
grundskolor är rektorerna 
nya eller på 
väg bort. Det 
är med andra 
ord en illa 
vald tidpunkt 
för att byta 
sektorchef.

– Alla 
o r g a n i s a -
tioner strä-
var efter att 
skapa en stabil lednings-
grupp, när flera chefer går 
samtidigt blir det lätt rörigt 
och visst märker jag att det 
finns en stor oro i verksam-
heten just nu. I torsdags 
samlade vi alla enhetsche-
fer och berörda politiker 
till ett informationsmöte 
om vad som händer och det 
var många frågor. Många 
uttryckte en oro för framti-
den. För min del gäller det 
att snabbt skapa en fung-
erande ledningsorganisation, 
så verksamheten kan fortgå, 
säger Björn Järbur.

Utbildningsnämndens 

ordförande, Elena Fridfelt 
(C), vill inte kommentera 
fallet men säger att det pågår 
en diskussion om Annika Sjö-
bergs framtid i Ale kommun. 
Kommunstyerlsens ordfö-
rande, Mikael Berglund 
(M), är lika fåordig.

– Jag vill 
inte säga 
något som 
kan miss-
tolkas, utan 
ber att få 
återkomma 
när allt är 
klart. Vi kan 
precis som 
du bara kon-

statera att det är hög perso-
nalomsättning inom sektor 
utbildning och har så varit en 
längre tid. Det måste vi själv-
klart analysera, säger han.

Oppositionen däremot är 
mycket kritisk till hur ären-
det och personen Annika 
Sjöberg har behandlats.

– En redan hårt ansträngd 
sektor har de nu försatt i 
rent kaos. Att utan förvar-
ning sparka sektorchefen 
och dessutom gå ut tämligen 
offentligt med sitt missnöje 
är osmakligt. Vi är självklart 
också missnöjda med att 
skolan inte når den resul-

tatnivå som vi önskar, men 
till skillnad från Alliansen så 
tror vi inte att lösningen är 
att sparka chefer. Det är en 
desperat handling som bara 
förstärker den oro som redan 
finns, säger oppositionsråd 
Paula Örn (S).

Hennes partikamrat, Eje 
Engstrand (S), som sitter 
med i Kultur- och fritids-
nämnden, deltog på infor-
mationsmötet i torsdags och 
var märbart irriterad efteråt.

– Hanteringen är skanda-
lös. Inga kontakter har tagits 
politiskt, utan plötsligt får vi 
bara veta att Annika Sjöberg, 
chef för kommunens största 
sektor, är bortflyttad. Detta i 
en tid när många rektorer är 
nya, verksamhetschefer har 
slutat och det råder allmän 
oro. Enligt mig vore det 
bäst om Elena Fridfelt och 
Mikael Berglund erkände sitt 
misstag, bad om ursäkt och 
avgick själva.

Vad som har orsakat att 
Annika Sjöberg plötsligt 
tvingas bort från sin chefs-
tjänst är svårt att sia om när 
informationen uteblir. Det 
mest troliga är trots allt att 
hon nu blir ett offer för sko-
lans svaga resultat i Ale och 
att den pedagogiska led-

ningen inte har fungerat. 
Annika Sjöberg anses vara en 
god ekonom, men den egen-
skapen är inte prioriterad när 
skolorna inte når uppsatta 
kunskapsmål. 

Att sparka Annika Sjö-
berg lär återigen kosta Ale 
kommun en förmögenhet. 

Björn Järburs första förhand-
ling som kommunchef för 
Ale blir en tuff och troligtvis 
dyrköpt rond.

– Kommunchefens första uppdrag blir en tuff förhandling

Annika Sjöberg sparkas

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Annika Sjöberg, chef för sektor Utbildning, har inget förtro-
ende hos Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund 
(M) och Utbildningsnämndens ordförande Elena Fridfelt (C), 
därför tvingas hon nu bort.

Att utan förvarning 
sparka sektorchefen 
och dessutom gå ut 
tämligen offentligt 
med sitt missnöje 

är osmakligt.
Paula Örn (S)
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NÖDINGE. Strax före 
klockan tre på fredags-
morgonen fick Bohus 
räddningstjänstförbund 
larm om en garagebrand på 
Gulklövergatan i Nödinge. 
Det var en fullt utvecklad 
brand som mötte persona-
len från stationerna Nol 
och Surte. Ett flertal bilar 
som stod parkerade i gara-
gelängan totalförstördes i 
branden, men ingen person 
skadades. 

Platsen har spärrats av 
platsen för teknisk under-
sökning och inlett en för-
undersökning om misstänkt 
mordbrand. 

JONAS ANDERSSON

Det var en fullt utvecklad brand som mötte personalen från Bohus räddningstjänstför-
bund.

Flera bilar totalförstördes i den brand som inträffade i 
en garagelänga på Gulklövergatan i Nödinge tidigt på 
fredagsmorgonen.

Garagelänga i lågor

HAJ PÅ MAGPLASK?
ELLER HAR DU NÅGON ANNAN DOLD TALANG?

De

VEM HAR ALES
Häftigaste bil?
Skönaste inrednings-eller 
klädstil?
Mest unika sommarjobb?
Galnaste sommarplaner?

KÄNNER DU NÅGON MED
En annorlunda livsstil?
Udda hobby?
Ovanligt boende?
Spännande idéer?

Alekuriren behöver Din hjälp med 
att fylla årets sommarnummer 

med spännande artiklar.

5 bästa tipsen 
belönas med en 

trisslott!

TIPSA REDAKTIONEN REDAN IDAG! 
johanna@alekuriren.se

0707-71 29 45

Utbildningen i skolan 
ska vara lika för 
alla, alla ska alltså 

ha samma förutsättningar. 
Det fi nns de personer som 
har det lätt att få gjort 
skolarbete samtidigt som 
någon annan sitter hemma 
och kämpar medan mamma 
eller pappa står bredvid 
och klagar. Det kan bli så 
orättvist beroende på vilka 
förutsättningar man har, 
det fi nns även personer 
som lever med exempelvis 
ett handikapp, svårigheter 
hemma eller någon annan 
störande faktor då blir det 
omöjligt att alla ska kunna 
få samma förutsättningar i 
utbildningen. Därför tycker 
jag att läxorna ska tas bort!

Om läxorna tas bort 
kommer ungdomar må 
mycket bättre, idag lever 
många av hård stress eller 
i någon depression, detta 
beror ofta på att skolan och 
läxorna tar upp alldeles för 
stor del av tiden som ryms 
på ett dygn. En ungdom ska 
kunna ta sig tid och umgås 
med familj, vänner och 
utföra sin hobby på fritiden. 
Och inte behöva vakna sedan 
gå och lägga sig med skolan 
snurrande i huvudet och 
kanske till och med drömma 
om skolan, vem vet? Eller så 
sitter man uppe och läser på 

en läxa tills nästa dag, vilket 
är vanligt bland studerande 
elever idag. Att behöva tänka 
för mycket på skolan gör 
att man tappar intresset och 
orken för det helt och hållet.

En annan anledning till 
att läxor borde tas bort är 
att betygen skulle höjas. 
Att ha ett datum för ett test 
har väl aldrig ökat någons 
kunskap? Om man istället 
skulle bli bedömd på det 
som syns i skolan skulle det 
bli mer rättvist för alla. För 
en dyslektiker är det inte så 
fruktansvärt lätt att skriva en 
uppsats och samtidigt inte ha 
en familj som bryr sig. Det 
hade inte varit skam att öka 
skoltiden en timma per dag 
för att slippa hemuppgifter 
och ett dåligt välbefinnande!

En tredje anledning är att 
läxorna inte ger någon kun-
skap. Det är oftast många 
läxor samtidigt, om inte hela 
tiden och då sitter man där 
1-2 dagar innan prov och 
pluggar till det. Informatio-
nen lägger sig då bara i när-
minnet och försvinner efter 
provet, eftersom då är det 
äntligen över. Det vore alltså 
bättre att jobba med allt 
arbete i skolan och faktiskt 
lära sig något eftersom det 
är det skolan är till för.

Det finns de personer 
som tycker att läxor är bra 

för barnen eftersom de då 
lära sig att ta eget ansvar 
och föräldrarna får en insikt 
i vad barnen gör i skolan. 
Men det är anser jag är fel! 
För istället blir det då för-
äldrarna som får ta ansvar 
så att barnen gör sina läxor, 
när det ändå finns en skola 
till detta. Som lösning på 
att föräldern ska få en större 
inblick i skolan passar det 
bättre med fler utvecklings-
samtal, då får föräldern 
insikt i barnets skolgång 
samt en större inblick i 
skolan och en kanske mer 
välbehövlig relation till 
lärare och skola.

Det gjordes även en 
undersökning för några 
år sedan efter att Vänster-
partiet föreslog att läxorna 
skulle avskaffas och forskare 
har kommit fram att läxor 
inte behövs. När det ändå 
finns en forskning om detta 
så förstår jag inte varför vi 
ungdomar inte skulle kunna 
få slappna av och må brätte. 
Skolverket säger även att 
rektorer och lärare om läxor 
på vardera skolor, och alla 
skolor har all rätt att slopa 
läxorna. Så varför plågas vi 
med läxor?

Lovisa Torstensson
HU2

Dingle naturbruksgymnasium

Inga läxor!
– Forskare menar att de inte behövs!
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Projektet Säkra ridvä-
gar i Ale drogs igång 
av undertecknad till-

sammans med Företagarna 
i Ales ordförande Peter 
Tifeldt och miljökonsul-
ten Robert Bladh efter 
ett utannonserat offentligt 
möte i ett fullsatt Folkets 
Hus i Älvängen den 27 
januari 2010. Under mötet 
bildades en interimsstyrelse 
för ”Säkra ridvägar i Ale” 
vars syfte var att aktivt jobba 
fram ett nät av ridvägar i 
Ale kommun, dels från norr 
till söder, dels tvärs igenom 
kommunen. 14 dagar senare 
lämnade jag in en motion 
till Ale kommunfullmäktige 
där jag föreslog kommu-
nen stödja detta initiativ på 
lämpligt sätt, till exempel 
genom samordningsinsat-
ser, markägarkontakter och 
viss fi nansiering. Den nya, 
borgerligt styrda, kommun-
styrelsen efter valet beslöt, 
enhälligt, stödja motionen 
och kommunfullmäktige 
beslöt 2011-01-31 KF §15 
att bifalla motionen med 
bland annat motiveringen 
”En tillstyrkan av motionen 
innebär att kommunstyrelsens 
förvaltning kommer att prio-
ritera satsningar inom ramen 
för de anslag som ges i form 
av ramanslag”. Beslutet var 

enhälligt, med bland andra 
ledamöterna Paula Örn (S), 
Peter Rosengren (MP) 
och Ingmarie Torstensson 
(V) som för övrigt gjorde 
ett mycket positivt inlägg i 
debatten i fullmäktige! 

Samhällsbyggnadsnämn-
den har också sett till att 
projektet tillfördes anslag 
åren 2011 och 2012 om 1,5 
milj kr/år och nämndens 
beslut och därefter kom-
munfullmäktiges (som är 
sista beslutsinsats) har varit 
enhälliga. Inte minst nämn-
dens socialdemokratiske vice 
ordförande Tyrone Hans-
son har varit entusiastisk 
och han och jag invigde 
också tillsammans det första 
avsnittet söndagen den 22 
maj 2011. ”En säker ridväg 
invigd – historisk dag när 
leden mellan Bohus och 
Nödinge öppnades” skrev 
Alekuriren i stora bokstäver!  
"Nu är denna led framme i 
Skönningared och målet är att 
nå Alvhem redan i år!" Pro-
jekteringen fortsätter och 
planering pågår för ny ridled 
genom Hälltorp-Uspastorp-
Ulvstorp-Sannum-Starrkärr! 

Att Säkra ridvägar har 
blivit en succé är att påstå 
i underkant! Ryttare, ofta 
unga flickor, kan rida långa 
sträckor på en säker led utan 

att riskera möten med bilar, 
lastbilar och bussar men 
dessutom kan leden använ-
das för skogspromenader, 
dock på hästens villkor! Den 
7 september kommer delar 
av leden att användas som 
Pilgrimsled, med historiska 
förtecken, från Bohus till 
Lödöse med ett stort antal 
vandrare. Våra grannkom-
muner är mycket nyfikna 
och både Alingsås och Lilla 
Edets kommuner vill att vi 
knyter samman lederna in 
i deras kommuner! Många 
tidningar, både lokala och 
rikstäckande, skriver mycket 
positivt om dessa ridleder 
och öser beröm över Ale 
kommun! 

Många kommuner ligger 
i stargroparna för att kopiera 
vårt koncept, som för övrigt 
bygger på mycket privat 
och ideellt arbete, lokala 
entreprenörer som ställer 
upp långt utanför vad man 
får betalt för och inte minst 
EU-bidrag ur det så kallade 
Leader-projektet.

Nu när projektet rullat 
på i tre år, efter det att kom-
munfullmäktige enhälligt, 
även Paula Örn, beslutat 
stödja projektet och därefter 
2011 och 2012 enhälligt 
beslutat delta i del av finan-
sieringen, lyckas kommunal-

rådet i tillfällig opposition 
Paula Örn (hennes egen 
definition!) lura med sig hela 
vänstern inklusive samtliga 
socialdemokrater att inte 
längre stödja detta oerhört 
populära projekt, som direkt 
vänder sig till Sveriges näst 
största idrott, ridsporten, 
med i huvudsak unga flickor. 
Efter kommunfullmäktiges 
beslut om investerings-
bidraget 1,5 milj kr även 
för innevarande året 2013 
reserverade sig hela vänster-
blocket, inklusive Paula Örn 
(S), Tyrone Hansson (S), 
Ingmarie Torstensson (V) 
och Peter Rosengren (MP)! 

Utan motivering, man bara 
tjurade. Vad jag har hört så 
har det tillfälliga kommunal-
rådet inte förstått juridiken 
trots att det gått snart tre 
år! Det finns bindande avtal 
med samtliga markägare och 
föreningen är huvudman för 
ridlederna och står för alla 
risker. 

En stabil majoritet med 
Aledemokraterna, Allians-
partierna och Sverigede-
mokraterna såg dock till att 
beslutet gick igenom och 
att projektet Säkra ridvägar 
i Ale kan jobba vidare.  Jag 
kommer dessutom att föreslå 
mina borgerliga kollegor att 

bevilja 1,5 milj kr även för 
2014. När vi har vunnit valet 
nästa år säkras projektet för 
ytterligare 4 år!

Jan A Pressfeldt
Ordförande

Jan A Pressfeldt ondgör 
sig i sin insändare över 
vår vilja att ha tydlighet 

och säkerhet i de ekono-
miska beslut vi fattar om 
skattebetalarnas pengar. 
Vår önskan om en åter-
remiss handlar inte alls om 
att inte stå bakom projektet 
eller unga fl ickors utökade 
möjligheter att på ett tryggt 
och säkert sätt rida genom 
skog och mark. Vårt förslag 
om en återremiss handlar 
om att tydligare reda ut vad 
som gäller. 

I underlaget står att 
”Av föreningens handlingar 
framgår inte klart vem som 
ska vara huvudman för 
ridvägarna……Sannolikt 
hamnar huvudmannaskapet 
på kommunen när utbygg-
naden är klar”. Det är alltså 
inte tydligt för kommunens 
förvaltning vad som gäller 
i denna fråga. Jan A Press-
feldt hävdar vidare att det 
finns ”bindande avtal med 
samtliga markägare”. Detta 
är inte information som 
finns i underlaget och vi ser 
det som mycket viktigt att 
det i våra beslut finns tydlig 
information om till exempel 
avtal. Det duger faktiskt inte 
som beslutsunderlag att Jan 
A Pressfeldt uttalar sig, det 
måste till exempel finnas 
kopior på avtal. 

Sammanfattningsvis är 
det viktigt för oss rödgröna 
politiker att alla föreningar 
och projektansökningar 
behandlas på ett så likt och 
rättssäkert sätt som möjligt 
och att vi hanterar skat-
tepengar på ett ansvarsfullt 
sätt. Uppenbarligen delar 
Jan A Pressfeldt inte denna 
inställning. När det gäller 

hans egna projekt är det 
andra regler som ska gälla 
enligt principen; gör som jag 
säger!

Vi reserverade oss mot 
att man i fullmäktige fat-
tade ett beslut om att dela ut 
1,5 miljoner av skattemedel 
utan tillräckliga underlag 
inte mot projektet i sig. 
Vi förstärker också i vårt 
röd-gröna budgetförslag 
satsningen på en idrott som 
lockar många flickor genom 
att tydligt prioritera ordent-

liga resurser till ombygg-
naden av ridhuset vid Jen-
nylund!

Paula Örn (S)
Kommunalråd

S+V+MP vänder Säkra ridvägar och unga fl ickor ryggen

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

Juni

Välkommen till Bohusskolan
tisdag 11 juni, kl.17.00-20.30 på 

Skolans dag

• Konstutställning
• Växtförsäljning
• Utställning av elevarbeten
• Matteverkstad 
• Linedance
• Fysik- & kemishow

• Tipspromenad
• Lyckohjul
•”Two ball”
• Teater
• m.m.

”Säkra ridvägar” är ett fantastiskt projekt!

Göteborgsv 58, Älvängen • mån-fre 9.30-18.00 lör 9.30-14.00 • Tel 0303-74 68 73

ÄÄÄLLLVVVÄÄÄNNNGGGEEENNNSSS CCCYYYKKKEEELLL  

EXTRA EXTRA
ÖPPET NATIONALDAGEN 6 JUNI KL 11-14

Se fl er erbjudanden på www.alvangenscykel.se

SKEPPSHULT V CYKEL
3-vxl med fotbroms.
Rek pris 5499:-

Nationaldadadagsgsgsgsgsgsgsgsg prprprprprprprprprp isisisisisisisisis

CRESCENT MODELL MARIA
7-vxl med fotbroms, alu ram, 
pilkorg, godkänt lås,
navgenerator-belysning
färg röd. Lackad och 
monterad i Varberg
Rek pris 7495:-

VVåååååååårrrrrrrrtttttttt pppppppppprrrrrrrrriiiiiiiiissssssssss
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Arbetet påbörjades den 5 maj 
och kommer att fortgå till 

slutet av september. Kyrkan 
förses med en ny fasad.

– Ja, det blir ny puts och ny 
färg. Strukturen blir emeller-
tid densamma som tidigare så 
besökarna kommer att känna 
igen sig. Utseendet föränd-
ras inte, säger Åke Larsson 
från Bygg Larsson i Magra.

Det är samma byggföretag 
som uppförde Hålanda byg-
degård en gång i tiden och 
det var Åke och Jonas Lars-
sons far som iordningställde 
Klockareängen i Skepp-
landa. Parallellt med arbetet 
i Hålanda har Bygg Larsson 
lagt nytt tak och tegel på 
Tunge kyrka, lagat puts, bytt 
vindskivor och förgyllt kru-
cifixet. Kyrkan har dessutom 
målats om.

– Kyrkor är inte vår 
huvudsakliga inriktning, 
men det brukar i snitt bli ett 
arbete per år i någon försam-
ling. Erfarenheten finns där, 
säger Åke som uppskattar 
arbetsmiljön.

– Det är en fantastisk 
grönska och väldigt vackert 

här, precis som på många 
andra kyrkogårdar. Dess-
utom kommer vi i kontakt 
med många trevliga männ-

iskor.
Är folk nyfikna och 

frågar vad ni gör?
– Givetvis är det en del 

folk som kommer fram och 
frågar vad vi gör. Alla är väl-
digt positiva.

Vad säger ni om det 
arbete som gjorts histo-
riskt i Hålanda?

– Man kan bara konstatera 
att vissa århundraden så var 
hantverkarna väldigt nog-
granna och andra århund-
raden aningen mer slarviga, 
avslutar Åke Larsson.������������������������������������������������
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Ahlafors Fria Skola
inbjuder till

Vårsalong
Måndagen den 10:e juni 16-18

Tipspromenad, utställningar,
café m.m.

Alla är hjärtligt välkomna
önskar elever & personal
vid Ahlafors Fria Skola

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Jonas och Åke Larsson leder renoveringsarbetet av Hålanda kyrka, som förses med ny 
fasad.

Utvändig renovering av Hålanda kyrka

HÅLANDA KYRKA
Ett urval av viktiga händelser:
1100-1349 Långhuset uppfördes
1767 Sakristian tillkom
1929 Reparation av inner- och yttertaket
1941 Installation av elektrisk värme- och belysningsanläggning
1957 Ny sakristia
1972 Fönsterrenovering, omläggning av golvet, nytt värmesystem
1997 Konservering av altartavla

HÅLANDA. Just nu pågår en utvändig renovering 
av Hålanda kyrka.

Putsen är nerknackad och murarna från 
1100-1300-talet är frilagda.

Projektet tilldrar sig intresse från Lödöse 
Museums för murverksdokumentation från olika 
tidsepoker.

"Sjung om studentens lyckliga dag"
NÖDINGE. I torsdags var 
det återigen utsläpp av stu-
denter vid Ale gymnasium. 
Drygt 150 flygfärdiga ung-
domar sprang jublande glada 
ut och mötte anhöriga. Detta 
blir med anledning av Utbild-
ningsnämndens beslut att 
avveckla Ale gymnasium den 
näst sista studenten. Om ett 
år går de sista, ett drygt 100-
tal, elver ut och skolan sätter 
då punkt.

Vid den årliga och drogfria 
studentbrunschen som Vakna 
svarar för uppmärksammades 
studenterna Ted Gustafsson 
och Josefin Carlbom för sina 
insatser med framtagandet av 
en informationsbok till ung-
domar. Även läraren Peter 
Lindberg fick en utmärkelse 
för sitt arbete.
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"Sjung om studentens lyckliga dag"
NÖDINGE. I torsdags var 
det återigen utsläpp av stu-
denter vid Ale gymnasium. 
Drygt 150 flygfärdiga ung-
domar sprang jublande glada 
ut och mötte anhöriga. Detta 
blir med anledning av Utbild-
ningsnämndens beslut att 
avveckla Ale gymnasium den 
näst sista studenten. Om ett 
år går de sista, ett drygt 100-
tal, elver ut och skolan sätter 
då punkt.

Vid den årliga och drogfria 
studentbrunschen som Vakna 
svarar för uppmärksammades 
studenterna Ted Gustafsson 
och Josefin Carlbom för sina 
insatser med framtagandet av 
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Nu får Ales äldre skolungdomar en 
värdefull bok. Stort tack till möjliggörarna:

Ute nu!
Våga
fråga

– SVAR SOM ÄR GULD VÄRDA

EN BOK AV
JOSEFIN CARLBOM & TED GUSTAFSSON
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ÄLVÄNGEN. I strålande 
sommarväder sprang 
34 lyckliga studenter 
ut från Lärlingsgymna-
siet i torsdags. 

Bland björklöv, bal-
longer och fotoplakat 
mottogs de av släkt 
och vänner på bakgår-
den och snygga bilar 
fanns det gott om på 
parkeringen.

Jublet från studenterna över-
röstade den höga musiken 
när det i torsdags hade blivit 
dags för eleverna på Lär-
lingsgymnasiet att ta farväl 
av skolan. 

Innan utsläppet bjöds det 
på godsaker vid ett festligt 
dukat bord. Vakna spons-

rade med smörgåstårta, Ica 
Supermarket i Älvängen med 
dessert och den alkoholfria 
champagnen bjöd Systembo-
laget på. 

Tre studenter fick ta emot 
varsitt stipendium och pre-
sentkort på Team Sportia: 
Mathilda Andersson för 
mycket goda studieresultat, 
Alexander Böe Hjortbrink 
för stor personlig utveckling 
och Hampus Peterson för 
stort yrkeskunnande. 

34 elever från fem olika 
program njöt av den sista 
skoldagen och när det blivit 
dags för hemfärd var det stil-
fulla åk som gällde.

Vi försäkrar flest båtar
i landet, bli en belåten
båtkund du också!
 
Ring 0520-49 49 73 och boka tid eller 
kom in till mig på kontoret i Ale. 
 
Karin Larsson, 
Säljare Privat Försäkring

lansforsakringar.se/alvsborg

Försäkring

r.se/alvsborg

ALAFORS. Under vårter-
minen har de äldsta barnen, 
4-5 åringarna, jobbat med 
temat vikingar. Vi startade 
temat med att titta på bilder 
av vikingar, vad de hade för 
kläder, smycken och vapen. 
Barnen var själva delaktiga i 
sökandet efter information. 
Därefter fick barnen måla 
av sig själva, så som de själva 
såg ut som vikingar. Resulta-
tet blev stora fina bilder med 
många detaljer och härliga 
färger.

För att komma vidare 
med idéer och information, 
lånade vi en temalåda på 
Nödinges bibliotek. En låda 
med mycket bra litteratur 
om vikingarnas liv, sago-
böcker och tips på saker att 

tillverka, samt mat och bröd 
att laga till och baka.

Barngruppen fick börja 
bygga upp ett vikingaland-
skap på en stor masonit-
skiva. Vatten, land och berg 
formades fram av hönsnät, 
tidningspapper, tapetklister 
och silkespapper. I detta fina 
landskap fick barnen sedan 
”bygga” ett långhus, en 
brygga och ett vikingaskepp. 
Alla barn har även tillverkat 
en lergubbe/gumma som 
de har namngett, bestämt 
vad de jobbar med och hur 
gamla de är.

Vi har hittat information 
på nätet om hur ett vikinga-
skepp ser ut. De är stora 
med drakhuvud fram och 
draksvans bak och skeppen 

har randiga segel. För att få 
prova på olika material, tog 
vi fram kolkritor och vitt 
papper. Därpå fick barnen 
skapa sitt egna vikingaskepp.

Under sportlovet besökte 
vi Repslagarmuseet och slog 
rep. Där hittade vi informa-
tion om hur även vikingarna 
slog rep, att de använde lin, 
hampa och hästtagel.

Barngruppen har även fått 
ta del av ett riktigt vikinga-
äventyr i skogen. De skulle 
hjälpa Viking Vilja att hitta 
sitt stora vikingasvärd av 
guld. Äventyret börjar med 
att barnen går in genom en 
sagoport. Innanför sagopor-
ten fanns det flera stationer 
utmed en snitslad bana med 
uppgifter som barnen skulle 

lösa för att kunna hjälpa 
Vilja. De skulle hitta guld-
klimpar, sätta ihop ringar, 
hitta sköldar med mera. De 
hittade svärdet och äventyret 
avslutades med korvgrillning 
vid hällristningen på Stugås-
berget i Skepplanda.

Nu kommer vi till det 

bästa av allt. Alkotten 
besökte Ale Vikingagård 
den 20 maj, där vi fick ett 
mycket trevligt mottagande. 
Barnen och personalen fick 
följa med guiden Tina Friis 
Hallberg till ett av husen där 
vi bytte om till tidsenliga 
vikingakläder. Därefter gick 

vi på den träbrobeklädda 
stigen, upp till vikin-
gagården. På vägen upp till 
gården fanns det ett jättefint 
bisamhälle i en urholkad 
stock. Vi avslutade dagen 
med att grilla korv och att 
äta frukt.

❐❐❐

Alkotten vid sitt besök på Ale Vikingagård.

Under våren har Alkottens 
förskola jobbat med temat 
vikingar.

Vikingatema på Alkottens förskola

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Lyckliga studenter och stilfulla åk

Lyckan var ett faktum när Lärlingsgymnasiets elever tog studenten i torsdags.

Jenkarbilar fanns det gott om 
på studentdagen.

Robin Bäckstrand redo att 
åka hem.

Mathilda Andersson, Alexander Böe Hjortbrink och Hampus 
Peterson fi ck ta emot stipendier. 

Kreativitet rådde det ingen 
brist på.

Alexander Birgersson var på 
gott humör.

Många hade kommit för att ta emot sina nybakade studenter 
på Lärlingsgymnasiets bakgård.

LE KOMMUNA

 
Traditionsenlig våravslutning  
för skolorna i Älvängen
Särskolan     Älvängenskolan     Madenskolan     Aroseniusskolan

Älvevi - Torsdag 13 juni kl 9.00
I händelse av regn ordnas alternativt program på följande sätt:
• Madenskolans elever i skolans idrottshall (Ej plats för föräldrar)
• Älvängenskolans elever i skolans gymnastikhall (Ej plats för föräldrar)
• Särskolans högstadium går till sina klassrum
• Aroseniusskolans 9:or i aulan, därefter i klassrummen. (Ej plats för föräldrar i aulan)
• Övriga klasser i sina klassrum

Hjärtligt välkomna! Rektorerna i Älvängens skolor.
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Flytta med Länsförsäkringar Länsdeklarerad betyder att
bostaden är besiktigad
innan försäljning.

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

ADRESS GRIMSÄNG LERDALA 320 BOAREA CA 168+94 M²
6 ROK TOMTAREA 9870 M² ACCEPTERAT PRIS 1 350 000
KR VISAS TI 11/6 17.00-18.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42

FRILIGGANDE VILLA - HÅLANDA
Gedigen och rymlig villa längst in på vägen. Huset är i behov
av renovering och har genomgående äldre standard men för
den händige finns möjligheterna.

ADRESS ÄLEBRÄCKEVÄGEN 9 BOAREA CA 94 M² / 4 ROK
ENERGIPRESTANDA 252 KWH/M² ÅR TOMTAREA 1525 M²
ACCEPTERAT PRIS 1 695 000 KR
VISAS ON 12/6 17.00-18.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42

FRILIGGANDE VILLA - ALAFORS
Lev livet på landet men ändå nära stan!
Charmigt litet 50-talshus på stor lättskött trädgårdstomt.
Här har du vy över öppna landskap.

ADRESS IVARS KULLE 13 BOAREA CA 160 M² / 7 ROK TOMTAREA 459 M² ACCEPTERAT PRIS 3 250 000 KR
VISAS TO 13/6 17.00-18.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42

PARHUS - NÖDINGE
Äntligen ett parhus i populära backaområdet. Ett rymligt hus för familjen med hela 5 sovrum! Bra läge med golfbanan som
granne. Lagom stor trädgård och en egen altan samt uteplats. Goda kommunikationer in till Göteborg.

Tomas Tobé är inte bara ord-
förande i utbildningsutskot-
tet utan han är också grupp-
ledare för Nya Moderaterna. 
Tomas Tobé hade sällskap av 
partivännen Camilla Wal-
tersson Grönvall, som sitter 
med i utbildningsutskottet.

– I den valkrets där jag 
arbetar, Norra Älvsborg, 
ingår 13 kommuner. Vi vill 
visa att moderat skolpoli-
tik gör skillnad och vi lyfter 
gärna fram Ale som ett gott 
exempel, att detta initiativ 
med en-till-en kan fung-
era som inspirationskälla 
för andra kommuner, säger 
Camilla Waltersson Grön-
vall.

– Vi ska ha upp alla Sve-
riges skolor på banan när 
det gäller måluppfyllelsen. 

Tyvärr saknas Göteborg 
som ett starkt skolnav, säger 
Camilla.

Vid sitt besök på Nöding-
eskolan fick Tomas Tobé se 
hur datorn tillämpas som 
verktyg i undervisningen.

– Detta är rätt väg att gå. 
Vi kan inte sätta en skydds-
mur runt skolan och hålla 
utvecklingen borta. Helt 
klart är att Ale kommun är 
en föregångare inom detta 
område. Det var roligt och 
intressant att få komma hit, 
förklarade Tobé.

Nationell fortbildning
Tomas Tobé presenterade 
också Moderaternas förslag 
till en nationell fortbildning 
för lärare inom IT – ”Lärar-
lyftet 3.0”.

– Vi ser att många kom-
muner gör medvetna sats-
ningar, men på nationell nivå 
har vi inte uppmuntrat detta 
tillräckligt. Inget ersätter en 
bra pedagog, men kan vi ha 
lärare som blir duktiga på att 
använda de moderna verktyg 

som finns så skapar naturligt-
vis en bra grund till skolut-
veckling, säger Tomas Tobé.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Tomas Tobé (M) om
satsning på IT-fortbildning

Utbildningsutskottets ordförande gästade Ale

Utbildningsutskottets ordförande, Tomas Tobé (M), gästade 
Ale kommun i måndags. Här ses Tomas vid sitt besök hos 
eleverna i årskurs 2 orange på Nödingeskolan. Alexandra och 
Emelie visar hur datorerna används i klassrummet.

Camilla Waltersson Grönvall, riksdagsledamot i Utbildnings-
utskottet. I bakgrunden skymtar kommunalrådet Mikael 
Berglund och utbildningsutskottets ordförande, Tomas Tobé.

NÖDINGE. Nyligen var det Lärarförbundets ordfö-
rande Eva-Lis Sirén som gästade Ale och i mån-
dags var det utbildningsutskottets dito, Tomas 
Tobé (M), som kom på besök.

Ales satsning på en-till-en-datorer har väckt 
stor uppmärksamhet över hela landet och inte 
minst på riksdagsnivå.

– Det är klart att dessa elever har ett försprång 
om undervisningen sker med kvalitet, konstatera-
de Tomas Tobé när han träffade elever och lärare i 
årskurs 2 på Nödingeskolan.
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NÖDINGE. Bostadsom-
rådet vid Backa Säteri 
fortsätter att växa.

Totalt handlar det 
om 38 nya lägenheter 
varav 20 i den första 
etappen.

– Första infl yttning 
kommer att ske i de-
cember, säger entrepre-
nör Ulf Runmarker.

En ny detaljplan för Backa 
Säteri antogs årsskiftet 
2011/12 och därefter bör-
jade Ulf Runmarker titta 
på vilken byggnation som 
kunde bli aktuellt i området.

– Min bedömning var att 
det saknades mindre bostä-
der med en prisnivå som fler 
har råd med. Därför bygger 
vi nu yteffektiva lägenheter 
om 61, 65 och 74 kvadratme-
ter. Boendekostnaden, med 
en egeninsats på 15 procent, 
kommer att landa på mellan 
cirka 6 200 och 7 200 kronor. 
Då ingår värme, vatten, hus-
hållsel, hemförsäkring, tv, 
fast avgift för telefoni och 
bredband, säger Ulf Run-
marker.

Team Builder är det bygg-
företag som ser till att för-
verkliga Ulf Runmarkers 
planer. Arbetet pågår för fullt 
och i helgen erbjöds en vis-
ning för allmänheten.

– Det finns bara ett fåtal 
lägenheter kvar i den första 
etappen. Försäljningen för 
etapp två har precis star-
tat och här har vi beräknad 
inflyttning i maj nästa år, för-
klarar Runmarker.

Typiska detaljer
Bostäderna får en säterika-
raktär med träfasad. Projek-
tet har vissa typiska detaljer, 
som exempelvis gavelspetsar.

– Det blir mer hus än 
lägenhetskänsla. En altan på 
drygt 20 kvadratmeter för-
stärker det intrycket, säger 
arbetsledarduon Anders 
Johansson och Jim Malm, 

som för övrigt är väl bevan-
drade i just den här regionen.

– Jag själv bor i Nol 
och Anders är hemmahö-
rande i Nygård. Många av 
våra snickare, men även de 
underentreprenörer som 
är inhyrda, bor eller har 
anknytning till Ale. Det är 
relativt ovanligt i dessa sam-
manhang, säger Jim Malm.

När lokaltidningen 
kommer på besök visar sig 
försommaren från sin allra 
bästa sida. Samtidigt som 
hammarslag hörs från bygg-
arbetsplatsen ses green fee-
gäster ansluta till den närbe-
lägna golfbanan.  

– Området är storslaget. 
Denna typ av byggnation 
lämpar sig väldigt väl för den 
här platsen. Som lägenhets-
innehavare bor man granne 
med naturen, i lugn och 

rofylld miljö med golfbanan 
inpå knuten. Golfrestau-
rangen, som numera har full-
ständiga rättigheter, utgör 
ett extra vardagsrum för de 
som önskar. Samtidigt ligger 
Ale Torg och pendeltågssta-
tionen på promenadavstånd. 
Mycket bättre kan det inte 
bli, säger Ulf Runmarker.

Vad har du att säga om 
lägenheternas standard?

– Det är definitivt inget 
budgetbygge utan det hand-
lar om ljusa fina lägenheter 
med Myresjökök, helkaklade 
badrum med klinkergolv, 
säger Anders Johansson som 
också låter berätta att lägen-
heterna i mellanplan förses 
med balkong medan vindslä-
genheterna får högt i tak och 
ett litet loft utöver boarean.

Vilka är det som visat 
intresse för Brf Säteriet?

– Det är övervägande 
alebor, en del äldre som 
bestämt sig för att sälja sina 
hus och som vill bo i en mar-
klägenhet. Vindslägenhe-

terna tilltalar en något yngre 
publik. Det kommer att bli 
en bra blandning med folk 
i olika åldrar, avslutar Ulf 
Runmarker.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– 38 lägenheter uppförs vid Backa Säteri

Byggnation i ett storslaget område

Entreprenör Ulf Runmarker kan konstatera att intresset för Brf Säteriet är stort. Av de 20 
lägenheter som byggs i den första etappen fi nns bara ett fåtal kvar till försäljning. 

Jim Malm och Anders Johansson är arbetsledare på Team 
Builder, som har fått uppdraget att uppföra 38 lägenheter 
vid Backa Säteri. De första lägenhetsinnehavarna fl yttar in i 
december.

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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ÄLVÄNGEN. I samband 
med att Kulturskolan 
den 23 maj hade sin 
vårkonsert i Smyrna-
kyrkan delade intres-
seföreningen ut stipen-
dier till nio elever. 

Två av dem var Lucas 
Johnsson Wallgren 9 
och Ebba Olsson 10. 
Många hadae kommit för 
att lyssna på Kulturskolans 
elever som framförde sina 
musikaliska verk som de övat 
på under våren. 

Nio elever fick även motta 
stipendier från intresseför-
eningen, som sammanlagt 
delade ut 2800 kronor.

– Vi pedagoger fick nomi-
nera elever som vi tycker 
visat god ambition, lust och 
intresse. Sedan lottar vi 
ut en tjej och en kille från 
låg- mellan och högstadiet 
samt gymnasiet. I år var det 
två killar på gymnasiet som 
spelat mycket ihop, så de 
fick dela på stipendiet, därför 
blev det nio, förklarar Elinor 
Emilsson, pedagog på Kul-
turskolan. 

Speciell upplevelse
Från lågstadiet var det Lucas 
Johnsson Wallgren från 
Nödinge och Ebba Olsson 
från Älvängen som drog 
högsta vinsten. 

De spelar båda fiol för 
Cecilia Luther och Ebba 

går även i musikalgruppen.
– Jag har alltid gillat att 

dansa och sjunga och det var 
roligt att vara med i musika-
len Annie, säger hon.

Hon tyckte att det kändes 
speciellt att få stipendiet från 
Kulturskolan och fiolspelan-
det kommer hon att fortsätta 
med. 

Med en pappa som är 
musiklärare har hon dess-
utom möjlighet att testa flera 
olika instrument hemma. 

Lucas har spelat fiol i fyra 
år och tyckte också att det var 

roligt att få stipendium. 
Från mellanstadiet fick 

Filippa Björk och William 
Larsson stipendium, från 
högstadiet Victoria Lars-
son och Douglas Fransson 
och från gymnasiet Emelie 
Kastberg, Axel Andersson 
och Marcus Sundström. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Yngsta stipendiaterna. Lucas Johnsson Wallgren 9 och Ebba 
Olsson 10 fi ck motta stipendium från Kulturskolan i sam-
band med vårkonserten den 23 maj. 

– Totalt nio elever fi ck stipendier från Kulturskolan

Prisade fi olspelare

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

-

-
-

 
Lägenhet 2 rok, 65 kvm  

boendekostnad/mån ca 6 150 kr
Lägenhet 3 rok 74 kvm  

boendekostnad/mån ca 7 200 kr
I boendekostnaden ingår månads- 

-

Camilla Christander 
Tel 0725 - 60 11 33 

www.ccfast.se

Tillsammans är vi starka. ICA-handlare Marianne Sjöö och Vaknafondens representanter 
Carina Zito, Paula Dahlqvist samt Tyrone Hansson mottog i samband med Vårloppet på Ale 
Torg en vaknacheck.                Foto: Allan Karlsson

Vaknapåsen fortsätter göra succé
NÖDINGE. I samband 
med Vårloppet på Ale 
Torg delade ICA-hand-
lare Marianne Sjöö ut 
ännu en Vaknacheck.

168 721 kronor har 
aleborna köpt Vaknapå-
sar för senaste året.

– Fantastiskt kul 
och pengarna behövs 
i föreningslivet, säger 
fondens Tyrone Hans-
son.

Sedan 2005 har ICA 

Kvantum Ale Torg haft ett 
nära samarbete med Vakna. 
Till förmån för fonden och 
föreningslivet i Ale har buti-
ken tillhandahållit en svart 
påse. Genom att välja rätt 
påse bidrar kunden med 60 
öre till fonden. I lördags var 
det dags för Marianne Sjöö 
att underteckna en jubi-
leumscheck. Nummer 15 i 
ordningen.

– Man blir nästan tårögd. 
Det här är så värdefullt. 
Nyligen tog vi beslut om 
att stötta Nödinge SK:s 

satsning på att genomföra 
"Fotbollens dag" med syfte 
att popularisera idrotten för 
ungdomar och boende på 
Klöverstigen. Dessutom har 
alla föräldraföreningar som 
sökt fått pengar till drogfria 
avslutningsarrangemang för 
årskurs nio, berättar Carina 
Zito, styrelseledamot i 
Vaknafonden.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

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

HHHJJJÄÄÄLLLPPP MOMOMOLDLDLDAVAVAVIEIEIENSNSNS BBBARARARNNN BEBEBEHÖHÖHÖVEVEVERRR OSOSOSS!S!S!
Ge ditt bidrag till bg 5344-4923 (Stödföreningen VAKEN). Märk ”Moldavien”

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

100
TKR

Insamlingen har hittills inbringat 38.200 kr till utsatta barn i Moldavien. Tack för din insats!

EUROPAS
FATTIGASTE

 Vi är inte 
framme än...
Insamlingen förlängs en vecka!

STÖDFÖRENINGEN VAKEN 
bankgiro 5344-4923 
Märk: ”Moldavien”

I fem år har vi alebor hjälpt de 100 fattigaste barnen i den 
lilla moldaviska kommunen Budesti. Insamlingen går till 
ett sommarläger för de mest utsatta. Kostnaden är cirka 

55 000 kronor. Av dessa har vi fått ihop 38 200 kr. Därför 
förlängs insamlingen en vecka. Vad kan ni bidra med?
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BOHUS. Ale kommun 
ska utreda kostnaderna 
för att anlägga en 
friidrottsanläggning vid 
Jennylund i Bohus. 

Det beslutade Kom-
munfullmäktige förra 
måndagen.

– Det är jättepositivt 
att politikerna tagit sitt 
förnuft till fånga, säger 
handikappidrottaren 
Gunilla Wallengren, 
som tillsammans med 
Per Carlsson i Bohus IF 
drivit frågan.

I medborgarförslaget som 
Gunilla Wallengren och Per 
Carlsson lämnade till Kom-
munfullmäktige för över 
två år sedan föreslås att Ale 
kommun ska utreda kostna-
derna för att utveckla Jen-
nylunds idrottsområde med 
huvudfokus på en fullvärdig 
friidrottsarena. 

Så sent som i mitten av maj 
i år avslog Kommunstyrelsen 
förslaget, men efter vidare 
diskussioner var det förra 
måndagen ett enigt Kom-
munfullmäktige som beslu-
tade att utreda en utveckling 
av Jennylund. 

– Efter avslaget från Kom-
munstyrelsen har vi genom 
dialog med kommunen för-
tydligat att vi i första hand 
inte ville få svar på om man 
kan bygga eller inte, utan vad 
det skulle kosta att göra det, 
säger Per Carlsson i Bohus 
IF.

– Man kan inte börja dis-

kutera innan man fått en 
prislapp att utgå ifrån. Even-
tuellt kanske man får börja i 
en mindre utsträckning än 
en fullstor arena, men först 
måste man utreda kostna-
derna. Det är jättepositivt att 
politikerna tagit sitt förnuft 
till fånga, säger handikappi-
drottaren Gunilla Wallen-
gren. 

Utredningskostnaden 
beräknas till cirka 55 000 
kronor. När en färdig utred-
ning kan presenteras är ännu 
för tidigt att säga. 

– Nu går beslutet tillbaka 
till Kommunstyrelsen, som 
ska komma fram till vem som 
får uppdraget. Därefter anli-
tas en konsult för en extern 
utredning, som kommer 
fram till vad det skulle kosta. 
Utifrån det tas sedan ett poli-
tiskt beslut om hur man går 
vidare, förklarar Klas Nordh 

(FP), Kommunfullmäktiges 
ordförande. 

I dagsläget finns det 
ingen friidrottsanläggning 
för utövande utomhus i Ale 
kommun och Per Carls-
son är övertygad om att det 
skulle betyda mycket för alla 
intresserade.

Gunilla Wallengren som 
är bosatt i Hålanda har under 
hela sin långa karriär som 
elitidrottare i rullstol varit 
tvungen att ta sig till Alingsås 
eller Trollhättan för att träna. 

– Jag hade hemskt gärna 
sett att det funnits en anlägg-
ning närmare. Ur funktions-
hinderperspektivet skulle det 
innebära att fler får chansen 
att börja med friidrott, något 
som alla kan delta i på lika 
villkor eftersom det är en 
inkluderande idrottstyp som 
dessutom inte kräver så stora 
kostnader att utöva.  

Per Carlsson menar att 
Bohus IF är beredd att hjälpa 
till med såväl kostnader som 
kompetens. 

Förra lördagen jobbade 
klubben med att anlägga 
en kulring samt banor för 
längd- och höjdhopp i områ-
det, ett projekt som han pre-
senterade på Kommunfull-
mäktige förra måndagen.  

Nu hoppas han på att man 
tar vara på den kompetens 
som finns när kostnaderna 
för en ny arena ska utredas.

– Gunilla har stor kun-
skap om hur man anpassar 
för funktionshindrade och 
jag själv har 33 års erfarenhet 
från friidrotten. Dessutom 
tror jag att vi även kan ta 
hjälp av Svenska friidrotts-
förbundet. Vi har kompeten-
sen så jag hoppas att man tar 
med oss i diskussionen. 

JOHANNA ROOS

LÖDÖSE. Jonathan An-
dersson, Emil Fällgren 
och Johan Eriksson på 
Elfhems gymnasium 
har ställts inför en tuff 
utmaning.

Uppgiften består i att 
under den närmaste 
terminen förvandla en 
740 till en pickup.

I slutet av hösttermi-
nen beräknas arbetat 
vara klart.

Det är rektorn till Elfhems 
gymnasium, Carl Nyström, 
eller närmare bestämt dennes 
son, som har efterskänkt en 
Volvo 740 av årsmodell -88. 
Nu har eleverna på fordon 
och transport påbörjat för-
vandlingen av bilen.

– Ett udda, men roligt 
projekt, säger Jonathan 
Andersson.

En del av taket har tagits 
bort. Baksätet är borta och 
istället har förardelen blivit 
en kupé.

– Vi mäter och kapar. En 
hel del svetsande blir det 
också. Svetsningen är dess-
utom det svåraste arbetsmo-
mentet, förklarar Emil Fäll-
gren.

Flaket som byggs ska 
utgöra lastutrymme och 
användas vid transportering 
av material till och från gym-
nasiet.

– Vilken färg bilen ska ha 
är inte bestämt, men helt 
klart är att Elfhems logotype 
ska pryda skolans nya fordon, 
berättar Jonathan.

Eleverna är i verkstaden 
tre gånger i veckan och arbe-
tet kommer att återupptas 
direkt efter sommarlovet.

JONAS ANDERSSON

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
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Det är vi som 
är Axelssons!

Härligt läge, strax utanför 
Lilla Edet!

Fräsch och charmig villa strax utanför 
samhället. Totalrenoverat med 2 härliga 
uteplatser, gäststuga, lekstuga och 
lättskött trädgård. Helkaklat badrum 
med hörnbubbelbadkar, snyggt kök med 
gott om plats för hela familjen och tak 
upp i nock i det luftiga vardagsrummet. 
Välkommen hit! 126 kvm.  

Pris 1.380.000:- som utgångspris.
Visas 11/6 kl 17-18. 
Ring för bokning.
Adress Källås 229.
Maria Karlsson 070-2406330.

Lilla
 Edet

Charmigt och välvårdat!

Ett hus att bli förälskad i, denna lilla 
pärla är en dröm för alla nrednings-
intresserade! På en underbar tomt 

innehållande garage, snickarbod och 
bastu, ligger detta ompysslade hus. 

allrum och snedtak ökar på charmen 
ytterligare, välkommen hit! 98 kvm. 

Pris 1.195.000:- som utgångspris.
Visas 9/6, kl 11-12. 
Ring för bokning
Adress Jordfallsslätten 120.
Maria Karlsson 070-2406330.

Hjär
tum

Underbart läge vid sjö!

Snyggt totalrenoverad villa med allt en 
familj kan önska! Underbart läge med

kök, helkaklade badrum, tak upp
i nock, kakelugnar och stor härlig altan 
delvis under tak. Solig trädgård
med uthuslänga, lekstuga, växthus och 
vedeldad badtunna, måste upplevas på
plats! 150 kvm.

Pris 2.495.000:- som utgångspris.
Visas 9/6, kl 15-16. 
Ring för bokning.
Adress Älmhult 425.
Maria Karlsson 070-2406330.

Nol

Härlig utsikt!

Välkommen till detta enplanshus med 
inredd vind. Huset är renoverat 2007. 
Bra läge med fantastiskt utsikt som 
måste ses! Härlig balkong. Vacker 
trädgård med mycket växter. Flera 
spännande rum, som vinterträdgården 
och bastu. Garage. Välkommen på 
visning! 144 kvm 

Pris 1.295.000:- som utgångspris.
Visas 10/6. Ring för bokning. 
Adress Kattunga 123.

Nygår
d

Friidrottsanläggning vid Jennylund utreds

Jonathan Andersson, Emil Fällgren och Johan Eriksson på 
Elfhems gymnasium har fått en gammal Volvo 740 att sätta 
händerna i. Bilen ska förvandlas till en pickup.

– Annorlunda projekt på 
Elfhems gymnasium

Volvo 740 blir pickup

Bohus IF har anlagt en kulring samt höjd- och längdhoppsbanor vid Jennylund. Klubbens 
eldsjäl Per Carlsson driver tillsammans med Gunilla Wallengren förslaget om en ny arena.
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Måndag 27 maj

Narkotikabrott
En 21-årig man hemmahörande 
i Nödinge gör sig skyldig till 
narkotikabrott och våldsamt 
motstånd.

Onsdag 29 maj

Skadegörelse
Skadegörelse på en bil som 
står parkerad i Nödinge. 
Vindrutan spräcks och rödfärg 
rinner ut över motorhuven. 
Även ett intilliggande garage 
förses med målarfärg.

En moped tillgrips i Bohus.

Torsdag 30 maj

Bensintjuv
En smitning från bensinnota 
rapporteras till polisen. Det 
är någon som tankar utan att 
betala på Statoil i Älvängen.

Fredag 31 maj

Försök till båtstöld
Någon försöker tillgripa en 
båt i Nödinge båthamn. Gär-
ningsmännen bryter sönder 
tändningslåset, men lyckas inte 
få igång båten.

En ruta krossas till en lägen-
het på Södra Klöverstigen i 
Nödinge.

Inbrott i en container i Surte. 
Diverse verktyg tillgrips.

Antalet anmälda brott under 
perioden 27/5 – 3/6: 36.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

ÄLVÄNGEN. Ett 30-tal 
föräldrar till elever på 
Aroseniusskolan är 
upprörda över skolled-
ningens beslut om att 
splittra en blivande ni-
ondeklass och dela upp 
den på övriga klasser.

– Anledningen till att 
vi omfördelat resur-
serna är att det ska bli 
så bra som möjligt för 
eleverna, menar rek-
torn Carina Olsson.

När eleverna som nu går i 
årskurs åtta kommer tillbaka 
efter sommarlovet kommer 
fem klasser att ha blivit fyra. 
Beslutet har upprört både 
elever och föräldrar, som nu 
skrivit ett brev till Utbild-
ningsnämnden.

Enligt rektorn Carina 
Olsson är det inte en fråga 
om besparingar utan en 
omfördelning av resurser. 

– Nu får vi ytterligare 
lärare som fördelas på olika 
ämnen. På alla mattelektio-
ner i nian kommer det att 
finnas två lärare samt på hälf-
ten av SO-lektionerna. I de 
övriga ämnena kommer det 
att vara två till viss del. Vi har 
lagt resurserna på de teore-
tiska ämnena. 

Tanken menar hon är att 
öka kvaliteten och höja resul-
taten, även om klasserna blir 
större än tidigare.

– Det kommer att vara 
30 och därunder i varje 
klass med två lärare på ett 
antal lektioner, jämfört med 
en lärare på 25 elever som 
det varit hittills. Praktiska 
ämnen som slöjd och musik 
har man ändå i halvklass och 
då blir man 13-14 istället för 
9-10 och det är ändå ganska 
bra, säger Carina Olsson.

Oro för betygen
Förändringen har väckt oro 
hos ett 30-tal föräldrar och 
elever, som menar att grupp-
dynamiken och sammanhåll-
ningen riskerar att påverkas 
negativt.

– Det är en stökig klass som 
splittras och det kommer att 
påverka oss negativt. Vi har 
en bra sammanhållning och 
alla känner sig trygga med att 
redovisa muntligt och prata 
inför klassen. Nu är vi rädda 
att det kommer att bli annor-

lunda och att våra betyg ska 
påverkas i nian, som är det 
viktigaste året. Detta gynnar 
bara den klassen som splittras 
medan vi andra blir behand-
lade som luft, säger en elev. 

Eleverna är också besvikna 
över att de dessutom tvingas 
byta lärare till hösten. En 
förälder uttrycker oro över 
att det, i kombination med 
en förändrad gruppdynamik, 
ska äventyra betygen. 

– Man ska inte laborera 
med niorna. Nu har vi skri-
vit ett brev till Utbildnings-
nämnden och vi är beredda 
att dra detta långt om det 
skulle behövas, säger en för-
älder.

Informationen brustit
Carina Olsson går emot 
påståendet om att klassen 
som ska splittras skulle vara 
stökig, men medger att det 
inte är en slump att man valt 
just den.

– Det är en av de lugnaste 
klasserna att undervisa i, 
men enskilda elever har olika 
behov. Det finns saker att 
jobba med både enskilt och 
som grupp, mer kan jag inte 

uttala mig om. Vad gäller 
gruppdynamiken har vi 
elever som börjar och slutar 
hela tiden. Nu är skillnaden 
att man redan innan vet vilka 
som kommer att flytta över. 

För två veckor sedan hölls 
ett möte på skolan som initie-
rats av skolrådet och föräld-
rarna själva där rektorn och 

biträdande rektorn informe-
rade om förändringen.

– Vi har brustit i informa-
tionen, helt klart. Vi skulle ha 
meddelat föräldrarna innan 
vi berättade för eleverna, 
säger Carina Olsson. 

Hon poängterar att en 
lång process ligger bakom 
beslutet och att diskussioner 

har förts i arbetsgruppen.
– Det är inte så att vi 

tycker exakt samma, men 
som helhet är vi eniga om att 
detta är rätt beslut.

Delade meningar. När eleverna som nu går i årskurs åtta på Aroseniusskolan kommer tillbaka från sommarlovet kommer fem 
klasser att ha blivit fyra – ett beslut som upprört både elever och föräldrar. Skolans rektor Carina Olsson däremot menar att 
beslutet kommer att innebära en förbättring både i undervisningssyfte och resultatmässigt.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Splittrad klass på Aroseniusskolan upprör

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

ALE. Vid årsskiftet in-
fördes möjligheten till 
barnomsorg på kvällar 
och helger i Ale.

Intresset har dock 
varit ljummet och 
hittills har tre barn 
fördelade på två olika 
förskolor fått omsorg 
på kvällstid. 

Verksamheten anpassas 
efter behovet och någon 
rusning till ”nattis” har det 
inte varit hittills. Nu till en 
början har man haft verk-
samheten på två förskolor i 
kommunen: Olof Persgår-

den i Älvängen och Mellan-
gården i Nödinge. 

– Vi behandlar varje 
ansökan individuellt och 
man kan inte i förväg veta 
var behovet är som störst. 
I sommar kommer vi dock 
inte att kunna erbjuda 
barnomsorg på kvällar och 
helger mellan vecka 28 och 
31, säger Lena-Maria Vin-
berg, verksamhetschef för 
förskolan. 

Ansökan till ”nattis” kan 
göras på kommunens hem-
sida under ”utbildning och 
barnomsorg”.

JOHANNA ROOS

– Finns hittills på två ställen i Ale

Ingen rusning till ”nattis”
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BOHUS. Ale kommun 
ska utreda kostnaderna 
för att anlägga en 
friidrottsanläggning vid 
Jennylund i Bohus. 

Det beslutade Kom-
munfullmäktige förra 
måndagen.

– Det är jättepositivt 
att politikerna tagit sitt 
förnuft till fånga, säger 
handikappidrottaren 
Gunilla Wallengren, 
som tillsammans med 
Per Carlsson i Bohus IF 
drivit frågan.

I medborgarförslaget som 
Gunilla Wallengren och Per 
Carlsson lämnade till Kom-
munfullmäktige för över 
två år sedan föreslås att Ale 
kommun ska utreda kostna-
derna för att utveckla Jen-
nylunds idrottsområde med 
huvudfokus på en fullvärdig 
friidrottsarena. 

Så sent som i mitten av maj 
i år avslog Kommunstyrelsen 
förslaget, men efter vidare 
diskussioner var det förra 
måndagen ett enigt Kom-
munfullmäktige som beslu-
tade att utreda en utveckling 
av Jennylund. 

– Efter avslaget från Kom-
munstyrelsen har vi genom 
dialog med kommunen för-
tydligat att vi i första hand 
inte ville få svar på om man 
kan bygga eller inte, utan vad 
det skulle kosta att göra det, 
säger Per Carlsson i Bohus 
IF.

– Man kan inte börja dis-

kutera innan man fått en 
prislapp att utgå ifrån. Even-
tuellt kanske man får börja i 
en mindre utsträckning än 
en fullstor arena, men först 
måste man utreda kostna-
derna. Det är jättepositivt att 
politikerna tagit sitt förnuft 
till fånga, säger handikappi-
drottaren Gunilla Wallen-
gren. 

Utredningskostnaden 
beräknas till cirka 55 000 
kronor. När en färdig utred-
ning kan presenteras är ännu 
för tidigt att säga. 

– Nu går beslutet tillbaka 
till Kommunstyrelsen, som 
ska komma fram till vem som 
får uppdraget. Därefter anli-
tas en konsult för en extern 
utredning, som kommer 
fram till vad det skulle kosta. 
Utifrån det tas sedan ett poli-
tiskt beslut om hur man går 
vidare, förklarar Klas Nordh 

(FP), Kommunfullmäktiges 
ordförande. 

I dagsläget finns det 
ingen friidrottsanläggning 
för utövande utomhus i Ale 
kommun och Per Carls-
son är övertygad om att det 
skulle betyda mycket för alla 
intresserade.

Gunilla Wallengren som 
är bosatt i Hålanda har under 
hela sin långa karriär som 
elitidrottare i rullstol varit 
tvungen att ta sig till Alingsås 
eller Trollhättan för att träna. 

– Jag hade hemskt gärna 
sett att det funnits en anlägg-
ning närmare. Ur funktions-
hinderperspektivet skulle det 
innebära att fler får chansen 
att börja med friidrott, något 
som alla kan delta i på lika 
villkor eftersom det är en 
inkluderande idrottstyp som 
dessutom inte kräver så stora 
kostnader att utöva.  

Per Carlsson menar att 
Bohus IF är beredd att hjälpa 
till med såväl kostnader som 
kompetens. 

Förra lördagen jobbade 
klubben med att anlägga 
en kulring samt banor för 
längd- och höjdhopp i områ-
det, ett projekt som han pre-
senterade på Kommunfull-
mäktige förra måndagen.  

Nu hoppas han på att man 
tar vara på den kompetens 
som finns när kostnaderna 
för en ny arena ska utredas.

– Gunilla har stor kun-
skap om hur man anpassar 
för funktionshindrade och 
jag själv har 33 års erfarenhet 
från friidrotten. Dessutom 
tror jag att vi även kan ta 
hjälp av Svenska friidrotts-
förbundet. Vi har kompeten-
sen så jag hoppas att man tar 
med oss i diskussionen. 

JOHANNA ROOS

LÖDÖSE. Jonathan An-
dersson, Emil Fällgren 
och Johan Eriksson på 
Elfhems gymnasium 
har ställts inför en tuff 
utmaning.

Uppgiften består i att 
under den närmaste 
terminen förvandla en 
740 till en pickup.

I slutet av hösttermi-
nen beräknas arbetat 
vara klart.

Det är rektorn till Elfhems 
gymnasium, Carl Nyström, 
eller närmare bestämt dennes 
son, som har efterskänkt en 
Volvo 740 av årsmodell -88. 
Nu har eleverna på fordon 
och transport påbörjat för-
vandlingen av bilen.

– Ett udda, men roligt 
projekt, säger Jonathan 
Andersson.

En del av taket har tagits 
bort. Baksätet är borta och 
istället har förardelen blivit 
en kupé.

– Vi mäter och kapar. En 
hel del svetsande blir det 
också. Svetsningen är dess-
utom det svåraste arbetsmo-
mentet, förklarar Emil Fäll-
gren.

Flaket som byggs ska 
utgöra lastutrymme och 
användas vid transportering 
av material till och från gym-
nasiet.

– Vilken färg bilen ska ha 
är inte bestämt, men helt 
klart är att Elfhems logotype 
ska pryda skolans nya fordon, 
berättar Jonathan.

Eleverna är i verkstaden 
tre gånger i veckan och arbe-
tet kommer att återupptas 
direkt efter sommarlovet.

JONAS ANDERSSON

Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
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Det är vi som 
är Axelssons!

Härligt läge, strax utanför 
Lilla Edet!

Fräsch och charmig villa strax utanför 
samhället. Totalrenoverat med 2 härliga 
uteplatser, gäststuga, lekstuga och 
lättskött trädgård. Helkaklat badrum 
med hörnbubbelbadkar, snyggt kök med 
gott om plats för hela familjen och tak 
upp i nock i det luftiga vardagsrummet. 
Välkommen hit! 126 kvm.  

Pris 1.380.000:- som utgångspris.
Visas 11/6 kl 17-18. 
Ring för bokning.
Adress Källås 229.
Maria Karlsson 070-2406330.

Lilla
 Edet

Charmigt och välvårdat!

Ett hus att bli förälskad i, denna lilla 
pärla är en dröm för alla nrednings-
intresserade! På en underbar tomt 

innehållande garage, snickarbod och 
bastu, ligger detta ompysslade hus. 

allrum och snedtak ökar på charmen 
ytterligare, välkommen hit! 98 kvm. 

Pris 1.195.000:- som utgångspris.
Visas 9/6, kl 11-12. 
Ring för bokning
Adress Jordfallsslätten 120.
Maria Karlsson 070-2406330.

Hjär
tum

Underbart läge vid sjö!

Snyggt totalrenoverad villa med allt en 
familj kan önska! Underbart läge med

kök, helkaklade badrum, tak upp
i nock, kakelugnar och stor härlig altan 
delvis under tak. Solig trädgård
med uthuslänga, lekstuga, växthus och 
vedeldad badtunna, måste upplevas på
plats! 150 kvm.

Pris 2.495.000:- som utgångspris.
Visas 9/6, kl 15-16. 
Ring för bokning.
Adress Älmhult 425.
Maria Karlsson 070-2406330.

Nol

Härlig utsikt!

Välkommen till detta enplanshus med 
inredd vind. Huset är renoverat 2007. 
Bra läge med fantastiskt utsikt som 
måste ses! Härlig balkong. Vacker 
trädgård med mycket växter. Flera 
spännande rum, som vinterträdgården 
och bastu. Garage. Välkommen på 
visning! 144 kvm 

Pris 1.295.000:- som utgångspris.
Visas 10/6. Ring för bokning. 
Adress Kattunga 123.

Nygår
d

Friidrottsanläggning vid Jennylund utreds

Jonathan Andersson, Emil Fällgren och Johan Eriksson på 
Elfhems gymnasium har fått en gammal Volvo 740 att sätta 
händerna i. Bilen ska förvandlas till en pickup.

– Annorlunda projekt på 
Elfhems gymnasium

Volvo 740 blir pickup

Bohus IF har anlagt en kulring samt höjd- och längdhoppsbanor vid Jennylund. Klubbens 
eldsjäl Per Carlsson driver tillsammans med Gunilla Wallengren förslaget om en ny arena.
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Måndag 27 maj

Narkotikabrott
En 21-årig man hemmahörande 
i Nödinge gör sig skyldig till 
narkotikabrott och våldsamt 
motstånd.

Onsdag 29 maj

Skadegörelse
Skadegörelse på en bil som 
står parkerad i Nödinge. 
Vindrutan spräcks och rödfärg 
rinner ut över motorhuven. 
Även ett intilliggande garage 
förses med målarfärg.

En moped tillgrips i Bohus.

Torsdag 30 maj

Bensintjuv
En smitning från bensinnota 
rapporteras till polisen. Det 
är någon som tankar utan att 
betala på Statoil i Älvängen.

Fredag 31 maj

Försök till båtstöld
Någon försöker tillgripa en 
båt i Nödinge båthamn. Gär-
ningsmännen bryter sönder 
tändningslåset, men lyckas inte 
få igång båten.

En ruta krossas till en lägen-
het på Södra Klöverstigen i 
Nödinge.

Inbrott i en container i Surte. 
Diverse verktyg tillgrips.

Antalet anmälda brott under 
perioden 27/5 – 3/6: 36.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

ÄLVÄNGEN. Ett 30-tal 
föräldrar till elever på 
Aroseniusskolan är 
upprörda över skolled-
ningens beslut om att 
splittra en blivande ni-
ondeklass och dela upp 
den på övriga klasser.

– Anledningen till att 
vi omfördelat resur-
serna är att det ska bli 
så bra som möjligt för 
eleverna, menar rek-
torn Carina Olsson.

När eleverna som nu går i 
årskurs åtta kommer tillbaka 
efter sommarlovet kommer 
fem klasser att ha blivit fyra. 
Beslutet har upprört både 
elever och föräldrar, som nu 
skrivit ett brev till Utbild-
ningsnämnden.

Enligt rektorn Carina 
Olsson är det inte en fråga 
om besparingar utan en 
omfördelning av resurser. 

– Nu får vi ytterligare 
lärare som fördelas på olika 
ämnen. På alla mattelektio-
ner i nian kommer det att 
finnas två lärare samt på hälf-
ten av SO-lektionerna. I de 
övriga ämnena kommer det 
att vara två till viss del. Vi har 
lagt resurserna på de teore-
tiska ämnena. 

Tanken menar hon är att 
öka kvaliteten och höja resul-
taten, även om klasserna blir 
större än tidigare.

– Det kommer att vara 
30 och därunder i varje 
klass med två lärare på ett 
antal lektioner, jämfört med 
en lärare på 25 elever som 
det varit hittills. Praktiska 
ämnen som slöjd och musik 
har man ändå i halvklass och 
då blir man 13-14 istället för 
9-10 och det är ändå ganska 
bra, säger Carina Olsson.

Oro för betygen
Förändringen har väckt oro 
hos ett 30-tal föräldrar och 
elever, som menar att grupp-
dynamiken och sammanhåll-
ningen riskerar att påverkas 
negativt.

– Det är en stökig klass som 
splittras och det kommer att 
påverka oss negativt. Vi har 
en bra sammanhållning och 
alla känner sig trygga med att 
redovisa muntligt och prata 
inför klassen. Nu är vi rädda 
att det kommer att bli annor-

lunda och att våra betyg ska 
påverkas i nian, som är det 
viktigaste året. Detta gynnar 
bara den klassen som splittras 
medan vi andra blir behand-
lade som luft, säger en elev. 

Eleverna är också besvikna 
över att de dessutom tvingas 
byta lärare till hösten. En 
förälder uttrycker oro över 
att det, i kombination med 
en förändrad gruppdynamik, 
ska äventyra betygen. 

– Man ska inte laborera 
med niorna. Nu har vi skri-
vit ett brev till Utbildnings-
nämnden och vi är beredda 
att dra detta långt om det 
skulle behövas, säger en för-
älder.

Informationen brustit
Carina Olsson går emot 
påståendet om att klassen 
som ska splittras skulle vara 
stökig, men medger att det 
inte är en slump att man valt 
just den.

– Det är en av de lugnaste 
klasserna att undervisa i, 
men enskilda elever har olika 
behov. Det finns saker att 
jobba med både enskilt och 
som grupp, mer kan jag inte 

uttala mig om. Vad gäller 
gruppdynamiken har vi 
elever som börjar och slutar 
hela tiden. Nu är skillnaden 
att man redan innan vet vilka 
som kommer att flytta över. 

För två veckor sedan hölls 
ett möte på skolan som initie-
rats av skolrådet och föräld-
rarna själva där rektorn och 

biträdande rektorn informe-
rade om förändringen.

– Vi har brustit i informa-
tionen, helt klart. Vi skulle ha 
meddelat föräldrarna innan 
vi berättade för eleverna, 
säger Carina Olsson. 

Hon poängterar att en 
lång process ligger bakom 
beslutet och att diskussioner 

har förts i arbetsgruppen.
– Det är inte så att vi 

tycker exakt samma, men 
som helhet är vi eniga om att 
detta är rätt beslut.

Delade meningar. När eleverna som nu går i årskurs åtta på Aroseniusskolan kommer tillbaka från sommarlovet kommer fem 
klasser att ha blivit fyra – ett beslut som upprört både elever och föräldrar. Skolans rektor Carina Olsson däremot menar att 
beslutet kommer att innebära en förbättring både i undervisningssyfte och resultatmässigt.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Splittrad klass på Aroseniusskolan upprör

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

ALE. Vid årsskiftet in-
fördes möjligheten till 
barnomsorg på kvällar 
och helger i Ale.

Intresset har dock 
varit ljummet och 
hittills har tre barn 
fördelade på två olika 
förskolor fått omsorg 
på kvällstid. 

Verksamheten anpassas 
efter behovet och någon 
rusning till ”nattis” har det 
inte varit hittills. Nu till en 
början har man haft verk-
samheten på två förskolor i 
kommunen: Olof Persgår-

den i Älvängen och Mellan-
gården i Nödinge. 

– Vi behandlar varje 
ansökan individuellt och 
man kan inte i förväg veta 
var behovet är som störst. 
I sommar kommer vi dock 
inte att kunna erbjuda 
barnomsorg på kvällar och 
helger mellan vecka 28 och 
31, säger Lena-Maria Vin-
berg, verksamhetschef för 
förskolan. 

Ansökan till ”nattis” kan 
göras på kommunens hem-
sida under ”utbildning och 
barnomsorg”.

JOHANNA ROOS

– Finns hittills på två ställen i Ale

Ingen rusning till ”nattis”
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SURTE. Vilken fest det 
blev!

Bruksongars vårav-
slutning betraktades 
som en höjdare av alla 
deltagare.

– Frågan är hur vi ska 
klara oss i tre månader 
innan höstsäsongen 
drar igång, skrattar 
Nisse Svensson.

I förra veckan hade Bruks-
ongar ordnat med våravslut-
ning på Glasbruksmuseet. 65 
personer hade hörsammat 
inbjudan.

– Vi hade så roligt. Vi satt 
och pratade i flera timmar, 
förklarar Nisse Svensson.

Festkommittén hade 
dagen till ära fixat smörgås-
tårta vilket uppskattades av 
gästerna.

– Den godaste smörgås-
tårta jag någonsin har ätit, 
var Nisses egna betyg.

Det musikaliska inslaget 
svarade Christer Paulsson 
för, även han en så kallad 
Bruksonge.

Bruksongar träffas på 
Glasbruksmuseet varje tis-
dagsförmiddag. En tisdag i 
månaden arrangeras emel-
lertid en kvällsaktivitet med 
någon form av underhållning

– För inte så länge sedan 
dök en gammal klasskompis 
upp vid namn Leif Nilsson. 
Senaste gången jag träffade 
honom var 1969, berättar 
Nisse Svensson.

Till hösten återupptar 
Bruksongar sina tisdagsträf-
far.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. Förra sönda-
gen, i samband med vernis-
sagen av utställningen Ur 
jord och Eld, var det prisut-
delning för Repslagarmuse-
ets årliga teckningstävling 
ämnad för Ale kommuns 
grundskolor.

Det blev en högtidlig cere-
moni där vinnaren Moham-
med Al-Debis från Kyrk-
byskolan 9B mottog diplom 
med en Aroseniusreproduk-
tion samt 1 000 kronor till 
sin klass.

Tyvärr kunde inte andra-
pristagaren Emmy Lööf och 
tredjepristagaren Jennarong 
Chiangtong, båda från klass 
7b1 Aroseniusskolan, när-
vara.

Repslagarmuseet visade 
under våren en vandringsut-
ställning från Västarvet ”Det 
Andra Ansiktet” som hand-

lade om masker och identite-
ter. Samma tema följdes upp 
i teckningstävlingen. Barnen 
och ungdomarna hade verk-
ligen gått i gång på temat, 

målat och tecknat på ett 
expressivt och fantasifullt 
sätt.

JONAS ANDERSSON

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.
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Christer Paulsson underhöll med fi n musik.

Våravslutning hos Bruksongar
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Lotta Berglöw på Repslagarmuseet tillsammans med teck-
ningstävlingens vinnare Mohammed Al-Debis från Kyrkby-
skolan klass 9B.

Mohammed Al-Debis vinnande bidrag.

– Högtidlig ceremoni på Repslagarmuseet

Mohammed vann
teckningstävling

ALAFORS. Furulundsparken 
visade sig från sin allra bästa 
sida när daglediga och pensi-
onärer bjöds in till ”En dag i 
hälsans tecken”. Arrangören 
hade hoppats på försommar-
värme och den önskan infria-
des. Aktiviteterna i form av 
tipspromenad, femkamp, 
boule och sittgympa genom-
fördes i behaglig temperatur. 

Kommundietist Kristine 
Arhage var på plats och ser-
verade goda förslag på mat 
för en picknickkorg. Besö-
karna fick också smaka frukt 
av olika sorter.

För den musikaliska 
underhållningen svarade 
Rolf Rhodén och Yngve 
Lundsten. Alla såg ut att 
trivas då de flanerade runt i 
folkparksidyllen. Många pas-
sade också på att njuta av en 
fika på kaféet.

– Vi räknade in 150 nöjda 
besökare vilket är jättebra. 
Detta var åttonde gången 
som vi arrangerade hälsodag. 
Vi har hittat ett fungerande 
koncept, säger Gittan Otter 
från PRO Ale Norra.

Utöver PRO deltog också 
SPF, Ale kontakt- och stöd-
verksamhet, Röda Korset 
och Rådet för Hälsa och 
Trygghet i arrangörskom-
mittén.

I denna femkampsgren gällde det att slå huvudet på spiken.

Lilly Johannesson sålde lotter till besökarna.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Soldränkt pensionärsdag i Furulundsparken
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Redo för nästa steg
Hon har jobbat hårt med Gröna väskan UF, som utsågs till årets UF-företag i Ale.

I torsdags tog Sarah Abdulqader studenten från Teknikprogrammet i Ale gymnasium.
– De här tre åren har betytt väldigt mycket för mig, säger hon.

Hur känns det att ta stu-
denten?
– Jätteroligt, samtidigt som 
man kommer att sakna 
skolan och alla lärare. Jag 
har alltid känt mig hemma 
här och alla har varit så 
hjälpsamma, inte bara när 
det gäller skolarbetet utan 
med allt möjligt. 

Vad är du mest stolt över 
när du ser tillbaka på de 
senaste tre åren?
– Jag kom till Sverige från 
Irak för fem år sedan, så 
innan jag kunde börja på 
gymnasiet gick jag först i 
skolan i två år för att lära 
mig svenska. Jag är stolt 
över att ha kommit så här 
långt och tagit studenten. 
Den här tiden har betytt 
väldigt mycket för mig och 
inneburit en stor utveckling 
på många olika sätt.

Men hur har du kunnat 
lära dig ett helt nytt 
språk på så kort tid?

– Jag hade bestämt mig för 

att jag ville lära mig svenska 
så fort som möjligt. Jag bör-
jade läsa böcker och tit-
tade på mycket svenska 
tv-serier och filmer. Man 
måste försöka, försöka, för-
söka. I skolan försökte jag 
att umgås med personer från 
andra länder som också höll 
på att lära sig svenska för att 
kunna träna så mycket som 
möjligt. Jag älskar att lära 
mig nya språk.

Du och Gabriella Gustafs-
son har drivit UF-företa-
get Gröna väskan, som 
vann tredje pris i bästa 
hantverk på UF-mässan i 
Göteborg samt utnämn-
des till bästa UF-före-
tag i Ale. Vad hade ni för 
affärsidé?
– Vi sydde miljövänliga 
väskor av återvunna kläder. 
Vi har sålt runt 25 stycken, 
men det finns fortfarande 
några kvar om någon är 
intresserad. Vi har jobbat 
hårt med företaget och det 
var väldigt roligt att vi fick 

utmärkelserna.

Du har läst Teknikpro-
grammet i Ale gymna-
sium. Är det en inriktning 
du vill fortsätta i även 
efter studenten?
– Ja, jag tycker att det är 
intressant med teknik och 
datorer, att jobba i virtu-
ella miljöer och program-
mera. Jag har bland annat 
byggt upp en hemsida där 
man kan lära sig arabiska. 
Efter att jag läst upp engel-
skan och några fler ämnen 
har jag tänkt söka till Chal-
mers nästa höst. Exakt vilket 
program det blir får jag se, 
men jag vill ha många alter-
nativ att välja mellan. 

Vad gör du på fritiden?
– Jag läser mycket böcker, 
tränar, spelar basket och 
umgås med mina vänner.

Hur ser planerna ut inför 
sommaren?
– Jag ska läsa böcker och 
vara med kompisar. 

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Sarah Abdulqader
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Bor: Nödinge
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pristagaren Emmy Lööf och 
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Chiangtong, båda från klass 
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under våren en vandringsut-
ställning från Västarvet ”Det 
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för en picknickkorg. Besö-
karna fick också smaka frukt 
av olika sorter.
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trivas då de flanerade runt i 
folkparksidyllen. Många pas-
sade också på att njuta av en 
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– Vi räknade in 150 nöjda 
besökare vilket är jättebra. 
Detta var åttonde gången 
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I torsdags tog Sarah Abdulqader studenten från Teknikprogrammet i Ale gymnasium.
– De här tre åren har betytt väldigt mycket för mig, säger hon.

Hur känns det att ta stu-
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– Jätteroligt, samtidigt som 
man kommer att sakna 
skolan och alla lärare. Jag 
har alltid känt mig hemma 
här och alla har varit så 
hjälpsamma, inte bara när 
det gäller skolarbetet utan 
med allt möjligt. 

Vad är du mest stolt över 
när du ser tillbaka på de 
senaste tre åren?
– Jag kom till Sverige från 
Irak för fem år sedan, så 
innan jag kunde börja på 
gymnasiet gick jag först i 
skolan i två år för att lära 
mig svenska. Jag är stolt 
över att ha kommit så här 
långt och tagit studenten. 
Den här tiden har betytt 
väldigt mycket för mig och 
inneburit en stor utveckling 
på många olika sätt.

Men hur har du kunnat 
lära dig ett helt nytt 
språk på så kort tid?

– Jag hade bestämt mig för 

att jag ville lära mig svenska 
så fort som möjligt. Jag bör-
jade läsa böcker och tit-
tade på mycket svenska 
tv-serier och filmer. Man 
måste försöka, försöka, för-
söka. I skolan försökte jag 
att umgås med personer från 
andra länder som också höll 
på att lära sig svenska för att 
kunna träna så mycket som 
möjligt. Jag älskar att lära 
mig nya språk.

Du och Gabriella Gustafs-
son har drivit UF-företa-
get Gröna väskan, som 
vann tredje pris i bästa 
hantverk på UF-mässan i 
Göteborg samt utnämn-
des till bästa UF-före-
tag i Ale. Vad hade ni för 
affärsidé?
– Vi sydde miljövänliga 
väskor av återvunna kläder. 
Vi har sålt runt 25 stycken, 
men det finns fortfarande 
några kvar om någon är 
intresserad. Vi har jobbat 
hårt med företaget och det 
var väldigt roligt att vi fick 

utmärkelserna.

Du har läst Teknikpro-
grammet i Ale gymna-
sium. Är det en inriktning 
du vill fortsätta i även 
efter studenten?
– Ja, jag tycker att det är 
intressant med teknik och 
datorer, att jobba i virtu-
ella miljöer och program-
mera. Jag har bland annat 
byggt upp en hemsida där 
man kan lära sig arabiska. 
Efter att jag läst upp engel-
skan och några fler ämnen 
har jag tänkt söka till Chal-
mers nästa höst. Exakt vilket 
program det blir får jag se, 
men jag vill ha många alter-
nativ att välja mellan. 

Vad gör du på fritiden?
– Jag läser mycket böcker, 
tränar, spelar basket och 
umgås med mina vänner.

Hur ser planerna ut inför 
sommaren?
– Jag ska läsa böcker och 
vara med kompisar. 

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Sarah Abdulqader
Ålder: 21
Bor: Nödinge
Familj: Mamma Wissam, pappa 
Ahmed, lillasyster Hiba och tvil-
lingbror Yousif
Gör: Tog i torsdags studenten 
från Teknikprogrammet på Ale 
gymnasium
Intressen: Läsa böcker, spela 
basket, lära sig nya språk och 
umgås med vänner
Lyssnar på: Allt möjligt. Svensk, 
engelsk och arabisk musik.
Favoritfi lmer: Action och 
romantik
Äter helst: Dolma – Köttfärs- 
och risfyllda vindruvsblad 
Drömresmål: Frankrike
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Juice
2 liter, 14,90:-

Äpple, jordgubb,
blåbär, persika, körsbär

Gäller t o m 9 juni 2013, med reservation för slutförsäljning

Öppettider: mån-fre 9.30-19.00, 
lördag 9.30-15.00, söndag 11.00-15.00
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PRÄSSEBO. Smakfullt 
och personligt.

I helgen var det pre-
miär för gårdsbutiken 
Kära Krusmynta.

– Vi får hoppas att 
kunderna hittar hit, 
säger Kristina Björner 
Dahllöf.

I fredags kväll var det smyg-
premiär för särskilt inbjudna 
gäster och på lördagsmor-
gonen öppnade Kära Krus-
mynta för allmänheten. Den 
charmerande gårdsbutiken är 
belägen utmed Prässebovä-
gen, alldeles intill Bodasjön 
och bara ett stenkast från den 
populära badplatsen.

– Jag är från västkusten 
ursprungligen, men blev 
förälskad i denna plats redan 
första dagen jag satte min fot 
här. Det var för tio år sedan, 
berättar Kristina som med 
maken Thomas ”Totto” 
Dahllöfs hjälp sett till att 
förverkliga en dröm.

– Thomas är en hejare 
med hammare och spik. Utan 
honom hade detta aldrig 
blivit verklighet, säger Kris-
tina och pekar på den före 
detta redskapsboden som 
med påtaglig snickarglädje 
förvandlats till butikslokal. 
Utanför entrén finns också 

en liten uteplats där gästerna 
kan slå sig ner, ta en kopp 
kaffe och blicka ut över sjön.

– Jag väljer att kalla detta 
en livsstilsbutik med inred-
ning, kroppsvård, ljus med 
mera. Jag erbjuder också 
detaljer från gårdens eget 
snickeri, det gäller i första 
hand möbler som Thomas 
tillverkat på egen hand. Det 
är mycket gammalt material 
som återanvänds. Således blir 
det också unikt och väldigt 
personligt, säger Kristina.

Gammalt och nytt
Produktutbudet är valt med 
stor omsorg och känsla. 
Kära Krusmynta ska salufö-
ras som en butik med stort 
hjärta, med viljan att skänka 
en smula livsnjutning till den 
som önskar.

– Upplevelsen är viktig! 
Jag blandar gammalt och 
nytt, saker som inte går att 
finna var som helst.

I första hand är Kära Krus-
mynta tänkt som en som-
marbutik, som ska ha öppet 
helger fram till midsommar 
och därefter torsdag-lördag. 
Hur det blir till hösten och 
vintern återstår att se.

– Självklart öppnar jag upp 
butiken andra dagar efter 
överenskommelse. Är vi bara 

hemma så är det inga som 
helst problem, säger Kris-
tina som till vardags arbetar 
som gästvärd på Stena Lines 
fartyg.

– Beroende på hur respon-
sen blir så har jag också fun-
deringar på att arrangera 
diverse aktiviteter här på 
gården. Varför inte en tjej-
kväll med lite bubbel, bad i 
tunna och trubadurunder-
hållning, säger Kristina och 
slänger ett öga på Thomas 
som utgör en del i det popu-
lära coverbandet The Kil-
larna.

– Självklart ska vi göra det, 
svarar Thomas.

Butikens hemsida är under 
produktion och beräknas vara 
klar inom kort. Här tänker 
Kristina kommunicera med 
sina kunder.

– Det blir en viktig del 
i marknadsföringen. Det 
gäller att presentera nyheter 
på webben och i butiken med 
jämna mellanrum, avslutar 
Kristina Björner Dahllöf.

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

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Kära Krusmynta 
skänker livsnjutning

Thomas och Kristina Björner Dahllöf vid gårdsbutiken Kära Krusmynta som premiäröppnade i helgen. Den nya livsstilsbu-
tiken är belägen i Prässebo, alldels intill Bodasjön.

Kristina Björner Dahllöf visar upp produktutbudet i den 
smakfullt inredda livsstilsbutiken.

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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Livsstilsbutik har öppnat i Prässebo
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FOTBOLL
Division 3 Nordvästra Götaland
Älvsborg – Ahlafors IF
Mål AIF: Ali El-Refaei, Moha Abdulra-
zek. Matchens kurrar: Niclas Elving 3, 
Moha Abdulrazek 2, Niclas Bjärlind 1.
 
Edet FK – Skoftebyn 1-2 (1-1)
Mål EFK: Martin Erlandsson.

Division 5 Västergötland V
Skepplanda – Rydboholm 2-1 (1-0)
Mål SBTK: Linus Carlsson, Emil 
Rydén.
Matchens kurrar: Markus Samuels-
son 3, Emil Rydén 2, Niklas Antons-
son 1.

Division 6 Trollhättan
Trollhättans IF – Alvhem 3-2 (2-0)
Mål AIK: Jimmy Lidén, Andreas 
Ruuska.

Åsaka – Lödöse/Nygård 2-2 (1-1)
Mål LNIK: Jimmy Aronsson, Jonathan 
Svensson.

Division 6D Göteborg
Säve – Älvängen 2-0 (0-0)
Matchens kurrar ÄIK: Samuel Ing-
varsson 3, Johan Parinder 2, Pontus 
Dahlberg 1.

Nol IK – Hålta IK 3-1 (2-0)
Mål NIK: Johnny Stenström, Marcus 
Hansson, Viktor Snow. Matchens 
kurrar: Bojan Illic 3, Magnus Källvik 
2, Victor Snow 1.

Surte – Hyppeln 3-4
Mål SFK: Lasse Karlsson 2, Jonas 
Brolin.

Nödinge SK – Bosna IF 2-2 (0-0)
Mål NSK: Kajin Talat, Alen Grozdanic. 
Matchens kurrar: Marcus Larsson 3, 
Andreas Hjort 2, Kajin Talat 1.

Division 2 Västergötland S
HUS – Lödöse/Nygård 1-4 (0-2)
Mål LNIK: My Löfström, Cecilia 
Libera, Matilda Johansson, Tilda 
Magnusson Tell.

Skepplanda – Bergdalen 4-1 (2-0)
Mål SBTK: Mikaela Ögren, Matilda 
Errind, Lotta Hillebjer, Amanda 
Errind.
Matchens kurrar: Sandra Alvenby 3, 
Matilda Errind 2, Amanda Errind 1.
Kommentar: På grund av att Skepp-
landa Cup avgjordes på Forsvallen 
så var matchen flyttad till Gläntevi 
i Alvhem. SBTK:s damer gjorde 
en klart godkänd insats och slog 
tillbaka ett tämligen ungt motstån-
darlag.
– Vi jobbar hårt och gör det som 
krävs för att vinna matchen, summe-
rade SBTK-tränaren Stig Persson.
SBTK är trea i tabellen efter Holma-
lund och ledande Borås GIF.

Ons 5 juni kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors – Edet FK

Tor 6 juni kl 15.00
Älvevi

Älvängen – Nödinge

Fre 7 juni kl 19.00
Gläntevi

Alvhem – Sjuntorp

Mån 10 juni kl 19.30
Älvevi

Älvängen – 
Backatorp

FOTBOLL I ALE

NÖDINGE. Seriefi nalen 
mellan Nödinge SK och 
Bosna IF fi ck ett raff-
lande slut.

NSK vände 0-2 till 
2-2 i matchens sista 
minuter.

Assisterande NSK-
tränaren Alen Grozda-
nic lät vänstern tala 
och skapade fortsatt 
dramatik i tabellen.

Bosna IF hade skaffat sig en 
välförtjänt 2-0-ledning och 
såg ut att gå mot en säker 
seger. Nödinge hade haft sina 
chanser, särskilt i den första 
halvleken, då Ermin Aga-
novic var nära att spräcka 
nollan vid två tillfällen. Inget 
tydde egentligen på en vänd-
ning förrän Emil Begzic 
stressade fram ett misstag i 
Bosnas försvarsmur. Vän-
s t e r b a c k e n 
tappade både 
boll och 
balans och 
Kajin Talat 
kunde peta in 
1-2 i 88:e minuten. Målet 
gav Nödinge poängvitt-
ring. Ytterbacken Tobias 
Bäckman rusade fram längs 
högerkanten och tacklades 

brutalt. Det röda kortet var 
odiskutabelt, likaså Alen 
Grozdanics välriktade fri-
spark som gick i en båge in i 
bortre krysset.

– Riktningen var medve-
ten, men jag tänkte mig nog 
att någon skulle gå upp och 
skarva in den. Nu gick det 
bra ändå, skrattar matchhjäl-
ten Alen Grozdanic.

Fullträffen nådde nätmas-
korna i grevens sista sekund.

– Bosna är bättre än oss 
idag. De är mer fysiska, men 
vi ber inte om ursäkt. Kil-
larna kämpar och står upp 
bra. Med lite flyt hade vi 
fått hål på dem redan i första 
halvlek, säger Grozdanic 
som tror på sitt Nödinge.

– Vi ser väldigt bra ut 
och kommer att vara med i 
striden om de främsta pla-
ceringarna. Jag tror faktiskt 

att IK Zenith 
kommer att 
vara ett värre 
hot än Bosna 
i det långa 
loppet.

Matchen som spelades 
på Jennylunds IP eftersom 
Vimmervis gräsmatta inte 
tillät någon aktivitet var en 
typisk seriefinal. Båda lagen 

tog ut varandra och Bosna 
var väl pålästa om Nödinges 
förmågor. Spelfördelaren 
Kalle Hamfeldt markerades 
tufft och fick inget utrymme. 
Det är en mållös första halv-
lek, men underhållningen är 
god. NSK:s anfallare Kajin 
Talat och Rahel Faraj oroar 
när de får chansen. Efter 
paus ökar dock trycket mot 
hemmamålet. I den 60:e 
minuten kommer att långt 
svepande inlägg mot bortre 
stolpen där Bonsa når högst. 
0-1 sitter intill stolproten.

– Äh, den tar jag på mig. 
Jag var sen, ursäktar sig 
NSK-keepern Marcus 
Larsson som ändå var lagets 
främsta aktör.

0-2 några minuter senare 
var han emellertid chans-
lös på. Ett jätteskott från 35 
meter, helt otagbart. Bosnas 
till synes stabila tvåmålsled-

ning förintades dock under 
matchens sista minuter och 
tabellen är fortsatt mycket 
jämn i division 6 D Göte-
borg. Det skiljer två poäng 
mellan serieledande Bosna 
och fyran Säve SK. Nödinge 
är kvar som tvåa och möter 
närmast Älvängen borta på 

torsdag i årets första derby 
lagen emellan. Återstår att se 
om Nödinges fem matcher 
långa förlustfria svit håller 
i sig eller om Peter ”Erra” 
Erikssons mannar kan hota.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– NSK kvitterade i slutminuten

Oavgjort i seriefi nalen

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Nödinge SK – Bosna IF 2-2 (0-0)

Skepplanda BTK har tagit 
för vana att starta matcherna 
respektingivande och fre-
netiskt för att sedan ge bort 
initiativet i den andra halvle-
ken. Söndagskvällens hem-
mamatch mot Rydboholm 
utgjorde inget 
undantag.

– Vi hade 
läge att stänga 
den här till-
ställningen i 
den första halvleken. I den 
andra halvleken begår vi 
samma misstag som tidigare 
gånger den här säsongen. 
Vi tappar allt och det blir 
ett stort hål på mitten, sam-
manfattade SBTK-tränaren 
Robert Bävermalm direkt 

efter slutsignalen.
Hemmalaget tog led-

ningen i den 25:e minuten 
genom Linus Carlsson, som 
sprang sig fri och ensam med 
målvakten gjorde han inget 
misstag. SBTK hade sedan 

bud på 2-0 
vid ett flertal 
tillfällen, men 
dessvärre sak-
nades skärpan 
i avslutning-

arna.
Efter pausvilan fick gäs-

terna betydligt mer sväng-
rum och Markus Samuels-
son i hemmamålet svarade 
för flera fina ingripanden. 
Han var dock chanslös på 
den kvitteringsboll som kom 

efter en hörna i matchminut 
65.

Slutminuterna bjöd på 
stor dramatik. När klockan 
visade 88 minuter fick Ryd-
boholm ett jätteläge att 
avgöra drabbningen, men 
en fantastisk fotparad av 
Markus Samuelsson innebar 
att SBTK kunde kontraslå. 
Efter en tilltrasslad situa-
tion i straffområdet letade 
sig bollen ut till Emil Rydén, 
som i höger ytterposition 
satte 2-1 i bortre gaveln.

– Vi flyttade upp positio-

nerna och gick för tre poäng. 
Skönt att det gav utdelning. 
Jag är stolt över grabbarna 
som kom tillbaka efter den 
dåliga inledningen på halv-
leken, säger Robert Bäver-
malm.

På onsdag åker Skepp-
landa till Hebyvallen för 
match mot Hedared.

En avgörande situation. Bosnas våldsamma tackling mot Tobias Bäckman gav Alen Grozda-
nic möjligheten att skruva in 2-2 i slutminuten. Den chansen tog han.

Ermin Aganovic var nära att spräcka Bosnas nolla i första 
halvlek.

PÅ FORSVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– SBTK segrade på Forsvallen

Jubel i hemmalaget sedan Emil Rydén gjort 2-1 och säkrat 
den gulsvarta segern.

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Skepplanda BTK – Rydboholms SK 2-1 (1-0) 
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Målvakten Marcus Samuelsson var den ena och 
segerskytten Emil Rydén den andra.

Skepplanda BTK var illa ute, men lyckades med 
tur och skicklighet bärga tre poäng mot Rydbo-
holm.

Slutet gott, allting gott!

Linus Carlsson var en av 
målskyttarna när Skepp-
landa besegrade Rydboholm 
med 2-1 på Forsvallens 
konstgräs i söndags.

Alen Grozdanic och Magnus Olofsson har framgång som 
ledare för Nödinge SK. Alen visade dessutom att han 
duger på plan och skruvade in 2-2 i slutminuten.



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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Hopptävlingar
i maj och juni

Lokal - Nationell
Ponny och häst

Sommar 2013
Dagläger, kurser

och uteritter.
Barn och vuxna.

Nybörjargrupp
på ponny

Måndagar 16.45 
6 st elever

160kr/lektion

Varmt välkomna!

Ströplatser finns i befintliga 
grupper på ponny och häst!

Se mer info på hemsidan

 
Välkomna till Jennylund!
En ridklubb för alla med

hästen i centrum!

DET HÄNDER
PÅ JENNYLUND

Våren 2013

Division 3 NV Götaland

vs
EDET FK

Onsdag 5 juni kl 19
SJÖVALLEN

SVENSKA STENHUS 
ARENA

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF

Matchvärd

DALS-ED. Förra måndagen 
var det tio lag från Skepp-
landa-Hålanda Boule som 
hade antagit inbjudan till 
Edsboulen och tagit sig till 
Dals-Ed. PRO i Ed bjuder 
varje år in 128 lag till boule-
spel. Det är en välorganise-
rad och trevlig tävling med 
en massa trevliga människor 
på plats.

Tävlingen startade 
med gruppspel för fyra lag 
och därifrån beroende på 
resultat särades vi i A- och 
B-serie. Efter detta gick vin-
nande lag vidare och övriga 
agerade publik. Till final 

i A-serien gick Sonia och 
Lennart Andreasson från 
Skepplanda-Hålanda Boule. 
Spänningen var stor och 
nog undrade vi andra hur 
de kunde orka vara på topp 
hela tiden. Finalen var den 
nionde matchen. De ledde 
hela tiden till motståndarna 
kom ikapp och gick förbi till 
seger.

Tänk vilka förmågor vi 
har i klubben, bli tvåa av 128 
lag, en prestation som belö-
nades med silvermedaljer 
och penningpris.

❐❐❐

Bouleframgång för 
Skepplanda-Hålanda

Sonia och Lennart Andreas-
son från Skepplanda-Hålan-
da Boule knep en silverplats 
när Edsboulen arrangerades 
i förra veckan.

Tungt poängtapp i slutminuten
GÖTEBORG. Ahlafors 
IF tappade värdefulla 
poäng  borta mot Älvs-
borg.

Hemmalaget nickade 
in en frispark i den 90:e 
minuten.

På onsdag väntar 
derby mot Edet FK och 
tränare Lars-Gunnar 
Hermansson har fort-
farande mycket att fun-
dera på.

En poäng borta brukar anses 
vara ett godkänt resultat. I 
år är kraven större än så på 
100-årsjubilerande Ahla-
fors IF. Det märks också 
på spelarna. Den magra 
poängskörden har fått många 
att tvivla och det är en ång-
estladdad stämning i det gul-
svarta laget. Passningsspelet 
under de första tjugo minu-
terna i fredagens bortamatch 
mot Älvsborg var under all 
kritik. Mängder av förlorade 
bollar och tekniska misstag 
gav hemmalaget ett övertag. 
Sakta men säkert växte dock 
AIF in i kostymen och ver-
kade springa av sig nervosite-
ten. Två minuter före halvlek 
blir det kalabalik i Älvsborgs 
straffområde. Niclas Elving 
rycker in från vänster, ser-
verar brorsan Johan ett bra 
skottläge som genererar en 
retur för Moha Abdulra-

zek vars skott också pareras, 
men inte bättre än att Ali El-
Refaei kan rulla in 0-1.

Efter paus fortsatte Ahla-
fors att vara det spelförande 
laget även om spelet var 
mediokert. Det var ont om 
målchanser och de gulsvarta 
lyckades dessvärre inte 
punktera matchen. Istället 
tog Älvsborg 
vara på det 
som bjöds. Ett 
skott utifrån 
tio minuter 
in på andra 
halvlek gick stolpe in och 
betydde 1-1. Med halvtim-
men kvar gav AIF-tränaren, 
Lars-Gunnar Hermansson, 
åter petade Jihad Nashabat 
chansen. Det gav energi åt 
laget, men det var mittbacken 
Henrik Anderssons boll ut 
till Niclas Elving som banade 
väg för ledningsmålet. 
Elving rusade ner mot kort-
linjen och slog ett vältajmat 
inspel till Moha Abdulrazek 
som stötte in 1-2 vid främre 
stolpen. Målet var förlö-
sande och Ahlafors såg trots 
en mindre bra insats ut att 
bärga samtliga poäng. I den 
90:e minuten fick Älvsborg 
emellertid en frispark som 
slogs mot den bortre stolpen. 
Fyra blå hemmaspelare når 
högst och en av dem skallade 
in kvitteringen vid stolpro-

ten. En blytung avslutning, 
dagen före 100-årsjubileet.

L-G Hermansson hade 
gjort en stor förändring i 
startelvan. Moha Abdulrazek 
ersatte Jonathan Lindström 
i den släpande anfallsrollen. 
Det gjorde att två av årets 
tyngsta nyförvärv, Jihad 
Nashabat och Jonathan 

L i n d s t r ö m , 
fick nöta bänk. 
Båda såg rejält 
sugna ut när de 
byttes in, även 
om ”Jonte” 

bara fick spela knappa fem 
minuter. Mot Edet på onsdag 
får Hermansson tänka om 
på nytt. Johan Elving fick 
sin tredje varning och är 
avstängd, vilket öppnar 
dörrar och skapar möjlig-
heter för andra. Oavsett 
vilka som spelar måste den 
stora frågan ändå vara hur 
alla dessa individualister ska 
kunna bilda ett vinnande lag. 

För tillfället saknas glöden 
och rädslan för att förlora är 
större än viljan att vinna.

– Det är alltid surt att 
tappa poäng i slutet, men det 
här kommer bara att drabba 
Edet. Nu vinner vi på onsdag 
istället, lovade målvakten 
Andreas Skånberg.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

– AIF kryssade borta mot Älvsborg

Niclas Elving var på nytt bäste AIF:are och borde få ännu fl er bollar att jobba med. Han är 
Ahlafors giftigaste anfallsvapen.

Slitvarg! Moha Abdulrazek har jobbat stenhårt och belönades nu med en plats i startelvan.

Obekymrat Nol slog Hålta IK
NOL. Nol IK hade inga 
problem att besegra Hålta 
med klara 3-1 (2-0) i fre-
dags. Det betyder att laget 
efter en lång förlustsvit nu 
har vunnit två raka.

– Idag var det klasskillnad 

mellan lagen och killarna 
har börjat återfå lite själv-
förtroende. Vi får se hur det 
går, sa noltränaren Peter 
Karlsson specialstuderade 
Nödinge och Bosna IF i 
söndags kväll.

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



alekuriren  |   nummer 22  |   vecka 23  |   2013SPORT20

ALAFORS. Vilken full-
träff!

TV-laget med många 
kända profi ler gästade 
Sjövallen, Svenska 
Stenhus Arena, när 
Ahlafors IF fi rade 100 
år i lördags.

400 människor glad-
de sig åt underhållning-
en på dagen och 300, 
ännu gladare, anslöt till 
festen i Furulundspar-
ken på kvällen.

I ett års tid har Ahlafors IF 
förberett jubileumsdagen 1 
juni 2013. Ändå kunde vädrets 
makter ensamt utgöra skillna-
den mellan en total succé och 
fiasko. En viss spänning låg i 
luften när de svarta molnen 
sågs i horisonten. Det blev 
dock strålande sol med åskan 
på behörigt avstånd. Endast 
några välbehövliga regnstänk 
kom likt en belöning till alla 
gulsvarta oldtimers som käm-
pade tappert med att få kon-
troll på bollen och samtidigt 
undvika andnöd. Jubileums-
matchen mot ett profiltungt 
och namnkunnigt TV-lag 
kryddades lite extra av Thore 
Skånberg som agerade fly-
gande speaker. Han var till 
och med ute på plan och inter-
vjuade VM-hjälten från 1994, 
Thomas Ravelli.

– Jag skäms! Vi är så dåliga! 
Det här kan gå hur som helst, 
tur att jag är med och vaktar 

målet, sa Ravelli lagom 
ödmjukt med glimten i ögat.

Billy Landsdowne som 
tillsammans med TV4-profi-
len Patrick Ekwall hållit ihop 
laget och verksamheten sedan 
1996 kontrade snabbt.

– Det enda problemet med 
Ravelli är att han är skotträdd, 
men vi brukar se till att det 
kommer fram så få bollar som 
möjligt…

Det lyckades TV-laget rik-
tigt bra med. Ahlafors Old-
timers fick vänta till slutmi-
nuten innan de fick chansen 
att testa Thomas Ravelli. Ett 
mönsteranfall där systrarna 
Ingrid och Helen Johansson 
Björk angav tonen, spelade 
bollen vidare till notoriske 
skyttekungen Niklas Zet-
terlund som utan pardon 
satte bollen otagbart i krysset 
bakom en maktlös Ravelli.

– Han chansade bara. Inte 
en chans att han siktade, sa 
den forne målvaktshjälten 
som fick finna sig i att bli lite 
hånad.

– Det var inte så svårt, det 
räckte att träffa mål, konstate-
rade ”Zäta”.

Problemet för jubileums-
klubben rent sportsligt var att 
TV-laget redan hade prickat 
in tre mål innan gulsvart 
kunde fira sin första fullträff. 
Figo gjorde 1-0, Michael 
Hansson 2-0 och Andreas 
Yngvesson 3-0.

Ahlafors IF hade satsat 
på ett rutinerat manskap. 

Endast Mattias Skånberg 
och Rikard Nylander var 
under 40 år. Den fysiska statu-
sen var minst sagt ansträngd, 
vilket avslöjades redan vid 
uppvärmningen då den ena 
sträckningen avlöste den 
andra. Claes Nicklasson fick 
äran att mota bollar under den 
inledande delen av matchen, 
han avlöstes av Kenneth 
Flodin och sist fick Stefan 
Johansson chansen. Till det 
hedersamma uppdraget att 
bära lagkaptensbindeln för 
100-åringen utsågs Ulf Pet-
tersson.

– Bland det största jag har 
upplevt. Jag var oerhört stolt 
när vi gick in på Sjövallen och 
det var en fantastisk upple-
velse att återse alla igen. Sedan 
var det inte lika roligt att upp-
täcka att man inte längre kan 
göra samma saker med bollen, 
sa Pettersson.

Till TV-lagets främsta 
profil utsåg matchvärdarna 
Ale Elförening och Sportlife 
Abgar Barsom och i Ahlafors 
Oldtimers fick Helen Johans-
son Björk samma utnämning.

– Jag är väl egentligen för 
bra för att vara med på den 
här nivån. Fysiskt är jag fort-
farande tränad för allsvenskt 
spel, men jag anpassar mig. 
Idag blev jag ändå impone-
rad av att de spelade med fyra 
tjejer och de var nästan värst 
att möta. Jösses, de kunde 
sparka boll, menade Abgar 
Barsom.

"Vilken idyll!"
I Furulundsparken bjöds båda 
lagen och särskilt inbjudna på 
en festmåltid. De namnkun-
niga gästerna konstaterade 
att Ahlafors IF:s anläggning 
måste tillhöra landets vack-
raste.

– Vilken idyll! Jag har aldrig 
sett något liknande och vilka 
fantastiska människor. Det är 
detta som gör att man inte kan 
sluta älska fotboll, sa Robert 
Prytz senare på kvällen.

Patrick Ekwall öste beröm 
över arrangören och hoppa-
des att TV-laget gjort ett bra 
intryck.

– Målet är ju att bidra till 
att förgylla fotbollen, skapa 
lite fest på landets alla arenor 
där vi normalt inte är. Ahla-
fors känns väldigt professio-
nella och kommer säkert att 
fira 200 år också. Jag hoppas 
att vi satte lite guldkant på 
jubileumsdagen även om 
det här var vår första match 
för sommaren, vilket kanske 
märktes på sina håll. Faktum 
kvarstår ändå att vi har elva 
raka matcher utan förlust!

TV-laget deltog i festlighe-
terna i parken till dess att den 
chartrade bussen kom. Istället 
gjorde The Flashmen entré 
och såg till att dansskorna inte 
åkt på i onödan för de som lagt 
fotbollsskorna på hyllan.

– TV-laget mötte klubbens Oldtimers

AIF fi rade 100 år

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Lagkaptener emellan. Ekwall vs Pettersson. Domartrion utgjordes av Maria Zetterlund, Per 
Rehnlund och Carina Ackerfors.

Robert Prytz ansåg att 
Sjövallen höll högsta klass.

Figo rundade både Claes Nicklasson och AIF Oldtimers 
försvar när han gjorde 1-0. 

Här hängde inte ens Mikael Larsson (Wehrle) med. TV-
lagets profi ler spelar 15 matcher om året och det märktes.

Patrik Nilsson och Robert Prytz kunde ta varandra i han-
den och vara överens om att "de var bättre förr"...

Idyllen. Sjövallen, Svenska Stenhus Arena, bjöd jubileumsmatchen mellan AIF:s Oldtimers och TV-laget på bästa tänkbara inramning. 400 personer njöt av underhållningen.
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lagets profi ler spelar 15 matcher om året och det märktes.

Patrik Nilsson och Robert Prytz kunde ta varandra i han-
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Idyllen. Sjövallen, Svenska Stenhus Arena, bjöd jubileumsmatchen mellan AIF:s Oldtimers och TV-laget på bästa tänkbara inramning. 400 personer njöt av underhållningen.

2013  |   vecka 23  |   nummer 22  |   alekuriren 21SPORT

Ahlafors IF Oldtimers 2013. I laget gjorde bland andra Ingrid och Helen Johansson comeback på Sjövallen efter 116 A-
landskampers frånvaro. Här fanns också bröderna Johan och Sven Hedencrona. Laget leddes av Ulf Kennheden, Lars Arne 
Hellqvist och Kent-Arne Axelsson. Målet vaktades av Kenneth Flodin, Claes Nicklasson och Stefan Johansson.

TV-laget lockade 400 personer till Sjövallens idrottsplats i lördags. I laget fanns fl era namnkunniga profi ler till exempel 
Martin Holmberg, Thomas Ravelli, Abgar Barsom, Pontus Kåmark, Robert Prytz, Geert den Ouden, Billy Landsdowne, Tord 
Holmgren, Andreas Yngvesson, Patrick Ekwall och Soran Ismail.

Thore Skånberg agerade speaker och snackade runt med 
nästan alla.

Trubadurer tog ton i Furulundsparken.

Stina Johansson sjöng nationalsången som sig bör vid 
större matcher...

Niklas Zetterlund visade att han har målkänslan kvar. "Tur" 
ansåg Thomas Ravelli!

Unga alemusiker fanns på plats och höjde stämningen på 
Sjövallen. Victor Larsson och Mattias Salek är kända ansik-
ten numera.

Patrick Ekwall och Billy Landsdowne håller ihop TV-laget 
och har så gjort sedan 1996.

Stämningen var på topp under kvällen och Patrick Ekwall 
bjöd på en historia från Nol...

TV-laget deltog även i festligheterna efter matchen. I Furu-
lundsparken bjöds det på mycket gott.

Pernilla Fagerholm agerade populär matchvärd för TV-laget 
och tillsammans med ordförande Claes Berglund fi ck de 
mottaga en signerad matchtröja av Patrick Ekwall.

Autografjägarna fi ck chansen efter matchen. Thomas Ra-
velli var mycket populär liksom Robert Prytz.
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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

ALAFORS. Jubilarerna trängdes i 
Furulundsparken i tisdags.

Inte nog med att den vackra 
folkparken celebrerade 75 år, 
dessutom hyllades motionsdan-
sens egen general, Åke Johans-
son, som nyligen fyllde 80 år.

Därutöver pågår Ahlafors IF:s 
100-årsfi rande som bäst.

Närmare 200 personer kom till tisda-
gens stjärnkväll i Furulundsparken. 
Arrangören hade satsat lite extra denna 
afton och bjudit in populära Rose-
Maries från Ljungbyholm i Småland. 
Dansen kom igång aningen senare än 
vanligt och det berodde på att orkestern 
råkat ut för ett motorhaveri på sin resa 
till Alafors. Besökarna lät sig emellertid 
inte misströsta utan njöt av den sköna 
försommarkvällen.

Så småningom ljöd musiken och 
rotundan fylldes snabbt av tillresta dan-
sare, en del långväga gäster dessutom. 
Ganska snart gjordes en kort paus för 
att uppmärksamma Åke Johansson – 

Furulundsparkens eldsjäl och motions-
dansens samordnare.

– Vad vore en förening utan sådana 
här trotjänare som Åke Johansson? Vi 
utbringar ett fyrfaldigt leve för Åke, 
uppmanade AIF:s ordförande Claes 
Berglund som tagit plats på scenen. 

Hurraropen ekade och därefter fort-
satte dansen till tonerna av Rose-Maries 
orkester i flera timmar.

ÄLVÄNGEN. Torsdagens Tjejkväll i 
Missionskyrkan gästades av Birgitta 
Andersson, Alingsås. Hon är den som 
förmedlar filtar och tröjor från stickca-
féerna i Blå kyrkan och Missionskyrkan 
i Älvängen. Hon hade bjudits in för att 
vi skulle få veta mer om vart plaggen 
tar vägen; behöver vi verkligen sticka 
varma plagg till de nyfödda i Afrika?

Birgitta, som är sjuksköterska, har 
i många år arbetat som Pingstkyrkans 

missionär i Afrika, först i Tchad, sedan 
nordöstra Kongo-Kinshasa. Landet var 
förr lugnt och fridfullt, men på 90-talet 
bröt kriget ut och allt blev förändrat. 
Birgitta var där ytterligare en period 
fram till 2003, under tiden fick hon 
vara med om att norska och amerikan-
ska UD hjälpte dem ekonomiskt så att 
ett modernt sjukhus kunde byggas upp.

Under kriget har speciellt kvinnorna 
fått fara mycket illa. Birgitta berättade 

om alla de kvinnor som blir för-
skjutna från sina familjer för att 
de blivit våldtagna. De är ofta ska-
dade i underlivet. Kvinnor i alla 
åldrar blir utsatta. Vi fick se bilder 
från hem där kvinnor som blivit 
gravida kunde föda sina barn och 
bo en tid. Vi såg också bilder från 
sjukhuset, där kvinnorna kan bli 
hjälpta genom operationer.

Birgitta reser ungefär två 

gånger om året till Goma och tar då 
med så mycket stickade plagg och filtar 
hon kan. Där delar hon ut till kvinnor 
hon möter, som behöver hjälp. Tack-
samheten är stor! Det hon inte kan få 
med personligen, packar hon till baby-
paket, som distribueras via organisatio-
nen Hope in Action. Hon betonade att 
den här sortens hjälp måste de inhem-
ska dela ut, för att det ska komma till 
kvinnorna långt ute i byarna.

Vi var ett femtiotal tjejer som hade 
samlats. Först fick vi en god sallad, 
kaffe och kaka, sedan berättade Birgitta 
och visade bilder. Till slut fick vi hjäl-
pas åt att stuva in i hennes bil. Omkring 
hundra filtar och ännu fler set med 
tröjor och mössor kunde vi skicka med 
denna gång.

LE

Furulundsparken fi rade 75 år i förra veckan varför en riktig stjärnkväll hade ord-
nats. Parkens eldsjäl Åke Johansson fyllde nyligen 80 år och hyllades av publiken. 
Här ses han tillsammans med sångaren i Rose-Maries orkester, Berit Gustafsson.

Närmare 200 personer kom för att dansa till Rose-Maries orkester. Publikrekord för i år!

PÅ FURULUND

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Furulundsparken fi rade 75 år

Birgitta Andersson har i många år 
arbetat som Pingstkyrkans missionär i 
Afrika. I torsdags besökte hon Mis-
sionskyrkan i Älvängen.

Stickade plagg som ska komma 
nyfödda i Afrika till del.

Tjejkväll i Missionskyrkan

Lördag 29 juni Göteborg
TRÄDGÅRN/TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN 

Biljetter: nojet.se, ticnet.se, 077-170 70 70

NÖJET KONSERT / LIFELINE ENTERTAINENT / KOTTE MANAGEMENT 
PRESENTERAR

BO KASPERS
ORKESTER

ELDKVARN
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hon kan. Där delar hon ut till kvinnor 
hon möter, som behöver hjälp. Tack-
samheten är stor! Det hon inte kan få 
med personligen, packar hon till baby-
paket, som distribueras via organisatio-
nen Hope in Action. Hon betonade att 
den här sortens hjälp måste de inhem-
ska dela ut, för att det ska komma till 
kvinnorna långt ute i byarna.

Vi var ett femtiotal tjejer som hade 
samlats. Först fick vi en god sallad, 
kaffe och kaka, sedan berättade Birgitta 
och visade bilder. Till slut fick vi hjäl-
pas åt att stuva in i hennes bil. Omkring 
hundra filtar och ännu fler set med 
tröjor och mössor kunde vi skicka med 
denna gång.

LE

Furulundsparken fi rade 75 år i förra veckan varför en riktig stjärnkväll hade ord-
nats. Parkens eldsjäl Åke Johansson fyllde nyligen 80 år och hyllades av publiken. 
Här ses han tillsammans med sångaren i Rose-Maries orkester, Berit Gustafsson.

Närmare 200 personer kom för att dansa till Rose-Maries orkester. Publikrekord för i år!

PÅ FURULUND

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Furulundsparken fi rade 75 år

Birgitta Andersson har i många år 
arbetat som Pingstkyrkans missionär i 
Afrika. I torsdags besökte hon Mis-
sionskyrkan i Älvängen.

Stickade plagg som ska komma 
nyfödda i Afrika till del.

Tjejkväll i Missionskyrkan

Lördag 29 juni Göteborg
TRÄDGÅRN/TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN 

Biljetter: nojet.se, ticnet.se, 077-170 70 70

NÖJET KONSERT / LIFELINE ENTERTAINENT / KOTTE MANAGEMENT 
PRESENTERAR

BO KASPERS
ORKESTER

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

Fars Hatt:  
Söndagsmiddag

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

Middagen serveras  
kl. 13.00–18.30.

STARRKÄRR. Py Bäck-
man och hennes pianist 
Ann-Marie Henning 
kommer till Starrkärrs 
kyrka på söndag.

Tillsammans med för-
samlingens kammarkör 
VocAle ska de framföra 
tankeväckande sånger 
skrivna av Py.

Det blir ett kärt åter-
seende för publiken.

Senast Py Bäckman gästade 
Starrkärrs kyrka var i januari 
2010. Söndagen den 9 juni är 
hon tillbaka.

– Py Bäckmans texter 
känns angelägna och berör. 
De handlar om tro, hopp, 
kärlek, glädje, tacksamhet, 
tröst, ja allt som hör livet till, 
säger organist och tillika kör-
ledare Sabina Nilsson.

Py berättar att hela grun-
den till hennes musikin-
tresse lades inom kyrkan 
under barn- och ungdoms-
tiden och att kontakten med 
kyrkan har funnits där hela 
tiden. Hon har samarbetat 
med många band och olika 
musiker genom åren och vi 
känner henne framförallt 
genom rockmusiken, men 
själv säger Py att det inte alls 
är konstigt att hon uppträder 
i kyrkan. Hon har bara gjort 
några utflykter.

Förutom egna tonsätt-
ningar är det också många 
olika kompositörer som har 
tonsatt hennes texter. 

– Bland annat kommer vi 

att få höra ”Stad i ljus” och 
”Gabriellas sång”. Notför-
lagen har gett ut många av 
hennes sånger i arrangemang 
för kör tillsammans med 
solist, helt skräddarsytt för 
den typ av kör vi har i Starr-
kärr. Under våren har vi övat 
in några sånger vi ska sjunga 
tillsammans, berättar Sabina 
Nilsson.

Varje år har kammarkören 
flera samarbeten med pro-
fessionella musiker och ofta 
med ton- och textförfattare.

– Det är fantastiskt att få 
ha ett nära samarbete med 
”stora musiker”. Vi ser fram 
emot att efter en period av 
övning äntligen få framföra 
dessa sånger tillsammans 
med Py. Inte alla försam-

lingar har ekonomisk möj-
lighet att bjuda in kändisar, 
men så länge vi har denna 
möjlighet vill vi berika kör- 
och musikverksamheten i 
vår församling med dessa 
givande möten, säger Sabina 
Nilsson.

– Starrkärr Kilanda för-
samlings policy är att det 
alltid är fri entré till allt vi 
anordnar, men som alltid 
kostar sådana här arrang-
emang en hel del och bidrag 
till musikverksamheten 
är alltid välkommet, säger 
Sabina Nilsson och avslutar 
med att hälsa aleborna varmt 
välkomna till Starrkärrs 
kyrka.

JONAS ANDERSSON

GÖTEBORG FREDAG 2 AUG
TRÄDGÅR’N/TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN

BILJETTER: LIVE NATION.SE, NOJET.SE, TICNET.SE, 077-170 70 70,
BENGANS, PUSTERVIKS BILJETTER. 

Välkommen 
till firande av

Sveriges 
nationaldag
torsdag 6 juni
I hembygdsgården  
Prästalund, Starrkärr
Programmet inleds 13.00
Vi ser att alla som erhållit fana 
eller flagga  deltager i fantåget.

Styrelsen för Nationaldagens firande i Ale

Py Bäckman kommer till Starrkärrs kyrka nu på söndag för 
att uppträda tillsammans med kammarkören VocAle.

– Py Bäckman gästar Starrkärrs kyrka
Ett kärt återseende
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till alla som gjorde 
lådlotteriet till en succé

Alax, Klädesholmen
Aktuell Optik, Nödinge
Alafors Plåtslageri AB, Alafors
Ale elförening, Alafors
Ale Radio & TV Service AB, Älvängen
Ale Älvdalens Begravningsbyrå, 
Älvängen
AleVira, Älvängen
Alekuriren, Älvängen
Alelampan, Älvängen
Aleveterinären, Alafors
Allan Erikssons Redovisningsbyrå, 
Nödinge
Andrum, Älvängen
Apotek Doc Morris, Bohus
Apoteket, Älvängen
Axums Järn AB, Älvängen
Bengts Husvagnar, Alvhem
Bildovision AB, Älvängen
Blomsterriket, Nödinge
Börjessons Mekaniska AB, Nödinge
Cargito AB, Nödinge
Cederlöv & Swenheimer, Älvängen
Dahlmarks Herr & Damfrisering, 
Älvängen
Däck Lasse i Nol AB, Nol
Elon i Nol, Nol
Enekullens Åkeri & Transport AB, 
Kungälv
Farmartjänst, Skepplanda
Frukt & Grönsakshuset, Nödinge
GH:s hem och interiör, Älvängen
Gobelängverksta’n, Älvängen
Grönnäs Autoservice, Skepplanda
Gustafssons Åkeri, Älvängen
Gbg:s Betongborrning AB, Göta
H A Mekaniska AB, Älvängen
Handelsbanken, Älvängen
Hardesjö Bil AB, Älvängen
Havspalatset, Nödinge
Hårklyvar’n, Älvängen
Hårstudion, Skepplanda
ICA Supermarket, Älvängen
JiO Eltjänst AB, Älvängen
Jonas Svets & Smide, Älvängen
J-S Traktorservice, Alafors
K-B Rör, Alafors
Klippstudion, Nödinge
K-M Plåt, Alafors
Kollanda Grus AB, Älvängen
Kungälvs Glas, Kungälv
KSG i Surte AB, Surte
LB:s Mekaniska Verkstad AB, 
Älvängen
Ljuva Hem, Nödinge
Lorentssons Mekaniska, Skepplanda

Manufakturen, Älvängen
Meca, Älvängen
Medstop Apotek, Nödinge
Mekonomen, Nödinge
Nols färg, Nol
Nols Företagscenter, Nol
Nya Plåtslageriet, Kungälv
Pollex AB, Nödinge
Pretect AB, Surte
Ramax, Nödinge
Redox Bilfarm, Skepplanda
Rydéns Bil AB, Grönnäs
Salong Trasten, Nol
Salong Jessie, Älvängen
Shell, Nol
Skoalla, Nödinge
Skyltverksta’n AB, Kungälv
Smycka & Klockmaster Ale Ur & 
Guld, Nödinge
Statoil, Älvängen
Stena Line, Göteborg
Surte Mekaniska, Surte
Surte Åkeri, Surte
Svensk Fastighetsförmedling, Nödinge
Svenska Stenhus, Alafors
Svenssons Livs, Alvhem
Swedbank, Älvängen
Tant Rut, Nödinge
Team Sportia, Nödinge
Thunbergs Handelsträdgård, 
Skepplanda
Torstensson Schakt & Åkeri AB, 
Älvängen
Utby Maskin, Älvängen
Ytterbygg AB, Kungälv
Ytterby rör, Kungälv
Älvgodis, Älvängen
Älvblomman, Älvängen
Älvfoto, Älvängen
Älvängens cykel, Älvängen
Älvängens Frisörteam, Älvängen
Älvängens skor, Älvängen
Älvängens spel- och servicebutik, 
Älvängen

Tack!
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Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

KYRKOFULLMÄKTIGE
i Starrkärr-Kilanda församling

kallas till sammanträde 

onsdagen den 12 juni
kl. 18.30 

i Starrkärrs församlingshem.

Ärenden enligt utsänd kallelse

Kurt Nielsen, ordförande

0303-444 000Kyrka för Fairtrade

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

Py Bäckman 
med pianist Ann-Marie Henning

tillsammans med 
kammarkören VocAle

Fri entré!

Musikgudstjänst
Starrkärrs kyrka 

9 juni kl. 18.00

Insläpp från 17.30

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 Lerum – Surte Symphonic band vid Surte församlingshem
16.00 Musikalen ”Va bra” av barnkören Peacedrums i Surte kyrkan
16.30 Lerum – Surte Symphonic band 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.

Sommarmusik i Surte kyrka
Torsdag 13 juni 19.00 ”Fadern och sonen”. Rolf-Åke Fält orgel och 
Vladimir Masko spelar musik av Johann Sebastian Bach och hans 
son Wilhelm Friedemann Bach. Fika efteråt. 

Välkommen!

SPF Alebygdens fredagsvandrare brukar avsluta 
våren med en ö-vandring. I år ställdes kosan till 
Lövön utanför Rörtången. Roy Olsson tog oss 
över till denna pärla. Han följde sedan med och 
berättade om livet på ön förr och nu. Fram till 
30-talet fanns här både skola och affär. Man tog 
då båten in till Stenungsund och sålde sina pro-

dukter. Nu finns det inte längre något aktivt jord-
bruk kvar. Köttdjur från Orust håller dock mar-
kerna öppna.

Deltagarna tackade Berit Johansson för en 
synnerligen fin vandring där vädret var på sitt 
vänligaste humör. 

På fredag börjar spontanvandringarna med en 
vandring från Bohus station genom Vinningsbo 
dalar till Klädkällaren.               Lennart Mattsson Programpunkten ”Visor i Prästalund” återkommer 

varje år vid den här tiden. 
Lars-Eric Frendberg är en 
ständigt återkommande gäst 
och numera alltid tillsam-
mans med sin son Johan.

– Det är en fantastisk plats 
att uppträda på, ett riktigt 
smultronställe som man 
brukar säga. Att se solen 
stråla in genom lövverket, 
höra fågelsång och ta del av 
atmosfären som råder här 
obetalbart. Det är magiskt 
och gör att vi mer än gärna 
återkommer år efter år, säger 
Lars-Eric.

I fjol var vädret ostabilt 
vilket tvingade arrangören, 
Starrkärr-Kilanda Hem-
bygdsförening, att förlägga 
visstunden till det närbelägna 
församlingshemmet. För-
hoppningsvis blir det under 
bar himmel denna gång.

– Vi får hoppas och tro på 
uppehåll och fint väder, säger 
Lars-Eric som utlovar en 
blandad bukett av sommarvi-
sor och för årstiden passande 
melodier.

Ett ballongsläpp skedde i 
anslutning till barnkörernas 
avslutning på terminen i 
Nödinge kyrka. Dagen bör-
jade med en familjeguds-
tjänst, späckad med musik 
och en evangelietext illus-
trerad med rytminstrument 
som maraccas, bjällror och 
claves med mera. Därefter 
släppte alla barnen varsin 
heliumballong och sedan 
blev det grillning, femkamp, 
änglajakt och poängpro-
menad. Trötta och nöjda 
barn avslutade sedan dagen 
med en fi n guldmedalj av 
choklad.

LARSEN & KJUKKEN SALOMONSEN BAND

T V Å  K O N S E R T E R  M E D  T V Å  D A N S K A  S U P E R S T J Ä R N O R

Danish

NÖJET KONSERT PRESENTERAR

LÖR 13/7 MARSTRAND
Societetshusets utescen

Biljetter: nojet.se, ticnet.se 077-170 70 70 samt Ticnetombud

Konsertmeny bokas på
www.societetshuset.se

Familjegudstjänst och ballongsläpp
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Ett soligt Lövön mötte SPF Alebygden
Fredagsvandring på Lövön.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Visor i Prästalund blir det nästa torsdag då Lars-Eric och Johan Frendberg kommer på 
besök.

– Frendbergs gästar Prästalund

Bukett av sommarvisor
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STARRKÄRR. Traditionen hålls vid liv.
Torsdagen den 13 juni kommer far och son 

Frendberg, Lars-Eric och Johan, till Prästalund.
– Jag har varit här varje sommar sedan tidigt 

80-tal, förklarar Lars-Eric.

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 7

DYGNET RUNT

TRYGGHET  •  OMSORG  •  KOMPETENS 
Med anor från 1932

Predikoturer
Surte missionsförsamling
Sönd 9/6 kl 11, Sommaran-
dakt. Lisa Hylén. Enkelt fi ka. 
Tisd 11/6 kl 18, Sommarak-
tiviteter och fi ka vid boule-
banan. Vi är i kyrkan om det 
regnar. Sena ändringar i det-
ta program kan inträffa.
www.surtemissionskyrka.se 
är alltid uppdaterad.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Sönd 9/6 Älvängens kyrka kl 
11, Familjemässa, Blomgren. 
Nols kyrka kl 11, Mäss-
sa, Nilsson. Starrkärrs kyr-
ka kl 18, Musikgudstjänst, Py 
Bäckman, se annons. Onsd 
12/6 Starrkärrs kyrka kl 19, 
Bön för församlingen.

Filadelfi aförsamlingen
Onsd 5/6 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 9/6 kl 
11, Gudstjänst Leif Karlson 
och sång. Onsd 12/6 kl 19, 
Sång bibelläsning och bön.

Smyrnaförsamlingen i
Älvängen
Tisd 4/6 kl 8-9, Bön. Lörd 
8/6 kl 10-13, Second Hand 
& Café. Sönd 9/6 kl 11, 
Gudstjänst, Elias Berg, tema: 
”Anden och Livet!”. Försam-
lingsmöte. Kyrkkaffe. Tisd 
11/6 kl 8-9, Bön.

Guntorps missionskyrka
Onsd 5/6 kl 18.30, Ton-
år & ÄventyrarScout  möts i 
Krokstorp. Torsd 6/6-Sönd 
9/6, Flipp läger på Åsengår-
den för  Spåarar & Upptäck-
arScout. Onsd 12/6, Inga 

scouter.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 9/6 kl 10, 
Mässa Skredsvik. Hålan-
da församl hem sönd 9/6 kl 
12, Gudstjänst Skredsvik. S.t 
Peder sönd 9/6 kl 14, Fri-
luftsgtj vid församl hemmet 
Skredsvik. Ale-Skövde sönd 
9/6, se övriga. Tunge sönd 
9/6, se övriga.

Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling
Sönd kl 10, Högmässa, Isac-
son. Tisd kl 09, Mässa i för-
samlingshemmet, Isacson. 
Onsd kl 18.30, Mässa, Isac-
son. Torsd kl 14, Gemen-
skapsträff.

Nödinge församling
6/6 Nationaldagen kl 15.30, 
Surte kyrka Musikfesten 
Peacedrums, Blue’ n Joy 
m.fl . 9/6 2:e ef Trefaldighet 
kl 11, Nödinge kyrka Mäss-
sa R Bäck. Kl 15, Bohus Ser-
vicehus Gudstjänst R Bäck. 
Tisd 11/6 kl 14, Nödinge 
Servicehus Gudstjänst H 
Hultén.

Älvängens missionskyrka
Torsd 6/6 Spårarscoutlä-
ger Samling kl 13 för avfärd. 
Sönd 9/6 kl 11, Gudstjänst 
Leif Jöngren ,Sång av Jan 
Erixon. Månd 10/6  kl 18.30, 
Män - Mat - Möte i Starr-
kärrs Församlingshem, an-
mälan till Leif Jöngren. Tisd 
11/6 kl 10, Bön och samtal. 
Kl 19, Styrelsemöte.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

”Försök inte bevisa någon 
in i Guds rike, utan visa 
dem vägen så går de in 

utan bevis.” Den devisen läste 
jag för ett antal år sen och den 
är lika aktuell idag. När sam-
talet rör sig kring kristendo-
mens anspråk på att vara sann 
är det bra att påminna sig om 
att vägen till tro aldrig kan ske 
genom argumentation eller 
övertalning. 

”Följ med och se!” lyder in-
bjudan från Jesus till två nyfik-
na ynglingar som undrar var 
han hör hemma. Strax däref-
ter kommer han med en ny in-
bjudan till en annan ung man: 
”Följ mig!” Efter ytterligare 

en stund går inbjudan vidare, 
denna gång till en skeptisk 
kille vars kompis har börjat 
ana vem Jesus är. ”Följ med 
och se!” uppmanas han glatt. 
(Joh 1:35-51)

”Följ med och se!” är Guds in-
bjudan till att slå följe med 
honom som har allting under 
kontroll, trots att det gungar 
rejält under våra fötter emel-
lanåt. När vi har slagit in på 
den vägen skall det visa sig att 
det inte behövs några argu-
ment för tron, i mötet med 
Guds kärlek är de överflödiga.

Marie Nordvall
Pastor i Smyrnakyrkan, Älvängen

Betraktelse

Följ med och se!

Astrid Johansson, Bönabo 
har avlidit. Född 1914 och 
efterlämnar sonen Rune med 
familj som närmast sörjande.

Ingrid Flomark, Bohus 
har avlidit. Född 1925 och 
efterlämnar svärsonen Stefan 
samt barnbarnen Mattias 
och Andreas som närmast 
sörjande.

Gunvor Ågren, Älvängen 
har avlidit. Född 1931 och 
efterlämnar maken Urban, 
barn med familjer samt bro-
der med familj som närmast 
sörjande.

Marco Kallio, Älvängen har 
avlidit. Född 1968 och ef-
terlämnar barn som närmast 
sörjande.

Bo Forsberg, Bohus har 
avlidit. Född 1937 och efter-
lämnar barnen Anette och 
Anders med familjer samt 
syskon med familjer som 
närmast sörjande.

Emma Reinson, Surte 
har avlidit. Född 1922 och 
efterlämnar dotter Sylvia och 
barnbarn och barnbarnsbarn.

Dödsfall

Jordfästningar
Hannu Salonen. I Nödinge 
kyrka hölls torsdagen 30 maj 
begravningsgudstjänst för 
Hannu Salonen, Nödinge. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Harry Hultén.

Morgan Törnqvist. I Starr-
kärrs kyrka hölls torsdagen 
30 maj begravningsguds-
tjänst för Morgan Törn-
qvist, Alafors. Offi ciant var 
komminister Else Blomgren.

Helmy Bergqvist. I Starr-
kärrs kapell hölls fredagen 
31 maj begravningsguds-
tjänst för Helmy Bergqvist, 
Nödinge. Offi ciant var kom-
minister Mikael Nordblom.

Karin Emanuelsson. I 
Surte kapell hölls fredagen 
31 maj begravningsguds-
tjänst för Karin Emanuels-
son, Bohus. Offi ciant var 
komminister Reine Bäck.

Emma Reinson. I Surte 
gravkapell hölls torsdagen 
16 maj begravningsguds-
tjänst för Emma Reinson, 
Surte. Offi ciant var kommi-
nister Reine Bäck.

Tack

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

KYRKOFULLMÄKTIGE
i Starrkärr-Kilanda församling

kallas till sammanträde 

onsdagen den 12 juni
kl. 18.30 

i Starrkärrs församlingshem.

Ärenden enligt utsänd kallelse

Kurt Nielsen, ordförande

0303-444 000Kyrka för Fairtrade

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

Py Bäckman 
med pianist Ann-Marie Henning

tillsammans med 
kammarkören VocAle

Fri entré!

Musikgudstjänst
Starrkärrs kyrka 

9 juni kl. 18.00

Insläpp från 17.30

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 Lerum – Surte Symphonic band vid Surte församlingshem
16.00 Musikalen ”Va bra” av barnkören Peacedrums i Surte kyrkan
16.30 Lerum – Surte Symphonic band 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.

Sommarmusik i Surte kyrka
Torsdag 13 juni 19.00 ”Fadern och sonen”. Rolf-Åke Fält orgel och 
Vladimir Masko spelar musik av Johann Sebastian Bach och hans 
son Wilhelm Friedemann Bach. Fika efteråt. 

Välkommen!

SPF Alebygdens fredagsvandrare brukar avsluta 
våren med en ö-vandring. I år ställdes kosan till 
Lövön utanför Rörtången. Roy Olsson tog oss 
över till denna pärla. Han följde sedan med och 
berättade om livet på ön förr och nu. Fram till 
30-talet fanns här både skola och affär. Man tog 
då båten in till Stenungsund och sålde sina pro-

dukter. Nu finns det inte längre något aktivt jord-
bruk kvar. Köttdjur från Orust håller dock mar-
kerna öppna.

Deltagarna tackade Berit Johansson för en 
synnerligen fin vandring där vädret var på sitt 
vänligaste humör. 

På fredag börjar spontanvandringarna med en 
vandring från Bohus station genom Vinningsbo 
dalar till Klädkällaren.               Lennart Mattsson Programpunkten ”Visor i Prästalund” återkommer 

varje år vid den här tiden. 
Lars-Eric Frendberg är en 
ständigt återkommande gäst 
och numera alltid tillsam-
mans med sin son Johan.

– Det är en fantastisk plats 
att uppträda på, ett riktigt 
smultronställe som man 
brukar säga. Att se solen 
stråla in genom lövverket, 
höra fågelsång och ta del av 
atmosfären som råder här 
obetalbart. Det är magiskt 
och gör att vi mer än gärna 
återkommer år efter år, säger 
Lars-Eric.

I fjol var vädret ostabilt 
vilket tvingade arrangören, 
Starrkärr-Kilanda Hem-
bygdsförening, att förlägga 
visstunden till det närbelägna 
församlingshemmet. För-
hoppningsvis blir det under 
bar himmel denna gång.

– Vi får hoppas och tro på 
uppehåll och fint väder, säger 
Lars-Eric som utlovar en 
blandad bukett av sommarvi-
sor och för årstiden passande 
melodier.

Ett ballongsläpp skedde i 
anslutning till barnkörernas 
avslutning på terminen i 
Nödinge kyrka. Dagen bör-
jade med en familjeguds-
tjänst, späckad med musik 
och en evangelietext illus-
trerad med rytminstrument 
som maraccas, bjällror och 
claves med mera. Därefter 
släppte alla barnen varsin 
heliumballong och sedan 
blev det grillning, femkamp, 
änglajakt och poängpro-
menad. Trötta och nöjda 
barn avslutade sedan dagen 
med en fi n guldmedalj av 
choklad.

LARSEN & KJUKKEN SALOMONSEN BAND

T V Å  K O N S E R T E R  M E D  T V Å  D A N S K A  S U P E R S T J Ä R N O R

Danish

NÖJET KONSERT PRESENTERAR

LÖR 13/7 MARSTRAND
Societetshusets utescen

Biljetter: nojet.se, ticnet.se 077-170 70 70 samt Ticnetombud

Konsertmeny bokas på
www.societetshuset.se

Familjegudstjänst och ballongsläpp

Fo
to

: 
S

o
lv

ei
g
 O

th
z
én

Ett soligt Lövön mötte SPF Alebygden
Fredagsvandring på Lövön.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Visor i Prästalund blir det nästa torsdag då Lars-Eric och Johan Frendberg kommer på 
besök.

– Frendbergs gästar Prästalund

Bukett av sommarvisor
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STARRKÄRR. Traditionen hålls vid liv.
Torsdagen den 13 juni kommer far och son 

Frendberg, Lars-Eric och Johan, till Prästalund.
– Jag har varit här varje sommar sedan tidigt 

80-tal, förklarar Lars-Eric.

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 7

DYGNET RUNT

TRYGGHET  •  OMSORG  •  KOMPETENS 
Med anor från 1932

Predikoturer
Surte missionsförsamling
Sönd 9/6 kl 11, Sommaran-
dakt. Lisa Hylén. Enkelt fi ka. 
Tisd 11/6 kl 18, Sommarak-
tiviteter och fi ka vid boule-
banan. Vi är i kyrkan om det 
regnar. Sena ändringar i det-
ta program kan inträffa.
www.surtemissionskyrka.se 
är alltid uppdaterad.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Sönd 9/6 Älvängens kyrka kl 
11, Familjemässa, Blomgren. 
Nols kyrka kl 11, Mäss-
sa, Nilsson. Starrkärrs kyr-
ka kl 18, Musikgudstjänst, Py 
Bäckman, se annons. Onsd 
12/6 Starrkärrs kyrka kl 19, 
Bön för församlingen.

Filadelfi aförsamlingen
Onsd 5/6 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 9/6 kl 
11, Gudstjänst Leif Karlson 
och sång. Onsd 12/6 kl 19, 
Sång bibelläsning och bön.

Smyrnaförsamlingen i
Älvängen
Tisd 4/6 kl 8-9, Bön. Lörd 
8/6 kl 10-13, Second Hand 
& Café. Sönd 9/6 kl 11, 
Gudstjänst, Elias Berg, tema: 
”Anden och Livet!”. Försam-
lingsmöte. Kyrkkaffe. Tisd 
11/6 kl 8-9, Bön.

Guntorps missionskyrka
Onsd 5/6 kl 18.30, Ton-
år & ÄventyrarScout  möts i 
Krokstorp. Torsd 6/6-Sönd 
9/6, Flipp läger på Åsengår-
den för  Spåarar & Upptäck-
arScout. Onsd 12/6, Inga 

scouter.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 9/6 kl 10, 
Mässa Skredsvik. Hålan-
da församl hem sönd 9/6 kl 
12, Gudstjänst Skredsvik. S.t 
Peder sönd 9/6 kl 14, Fri-
luftsgtj vid församl hemmet 
Skredsvik. Ale-Skövde sönd 
9/6, se övriga. Tunge sönd 
9/6, se övriga.

Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling
Sönd kl 10, Högmässa, Isac-
son. Tisd kl 09, Mässa i för-
samlingshemmet, Isacson. 
Onsd kl 18.30, Mässa, Isac-
son. Torsd kl 14, Gemen-
skapsträff.

Nödinge församling
6/6 Nationaldagen kl 15.30, 
Surte kyrka Musikfesten 
Peacedrums, Blue’ n Joy 
m.fl . 9/6 2:e ef Trefaldighet 
kl 11, Nödinge kyrka Mäss-
sa R Bäck. Kl 15, Bohus Ser-
vicehus Gudstjänst R Bäck. 
Tisd 11/6 kl 14, Nödinge 
Servicehus Gudstjänst H 
Hultén.

Älvängens missionskyrka
Torsd 6/6 Spårarscoutlä-
ger Samling kl 13 för avfärd. 
Sönd 9/6 kl 11, Gudstjänst 
Leif Jöngren ,Sång av Jan 
Erixon. Månd 10/6  kl 18.30, 
Män - Mat - Möte i Starr-
kärrs Församlingshem, an-
mälan till Leif Jöngren. Tisd 
11/6 kl 10, Bön och samtal. 
Kl 19, Styrelsemöte.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

”Försök inte bevisa någon 
in i Guds rike, utan visa 
dem vägen så går de in 

utan bevis.” Den devisen läste 
jag för ett antal år sen och den 
är lika aktuell idag. När sam-
talet rör sig kring kristendo-
mens anspråk på att vara sann 
är det bra att påminna sig om 
att vägen till tro aldrig kan ske 
genom argumentation eller 
övertalning. 

”Följ med och se!” lyder in-
bjudan från Jesus till två nyfik-
na ynglingar som undrar var 
han hör hemma. Strax däref-
ter kommer han med en ny in-
bjudan till en annan ung man: 
”Följ mig!” Efter ytterligare 

en stund går inbjudan vidare, 
denna gång till en skeptisk 
kille vars kompis har börjat 
ana vem Jesus är. ”Följ med 
och se!” uppmanas han glatt. 
(Joh 1:35-51)

”Följ med och se!” är Guds in-
bjudan till att slå följe med 
honom som har allting under 
kontroll, trots att det gungar 
rejält under våra fötter emel-
lanåt. När vi har slagit in på 
den vägen skall det visa sig att 
det inte behövs några argu-
ment för tron, i mötet med 
Guds kärlek är de överflödiga.

Marie Nordvall
Pastor i Smyrnakyrkan, Älvängen

Betraktelse

Följ med och se!

Astrid Johansson, Bönabo 
har avlidit. Född 1914 och 
efterlämnar sonen Rune med 
familj som närmast sörjande.

Ingrid Flomark, Bohus 
har avlidit. Född 1925 och 
efterlämnar svärsonen Stefan 
samt barnbarnen Mattias 
och Andreas som närmast 
sörjande.

Gunvor Ågren, Älvängen 
har avlidit. Född 1931 och 
efterlämnar maken Urban, 
barn med familjer samt bro-
der med familj som närmast 
sörjande.

Marco Kallio, Älvängen har 
avlidit. Född 1968 och ef-
terlämnar barn som närmast 
sörjande.

Bo Forsberg, Bohus har 
avlidit. Född 1937 och efter-
lämnar barnen Anette och 
Anders med familjer samt 
syskon med familjer som 
närmast sörjande.

Emma Reinson, Surte 
har avlidit. Född 1922 och 
efterlämnar dotter Sylvia och 
barnbarn och barnbarnsbarn.

Dödsfall

Jordfästningar
Hannu Salonen. I Nödinge 
kyrka hölls torsdagen 30 maj 
begravningsgudstjänst för 
Hannu Salonen, Nödinge. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Harry Hultén.

Morgan Törnqvist. I Starr-
kärrs kyrka hölls torsdagen 
30 maj begravningsguds-
tjänst för Morgan Törn-
qvist, Alafors. Offi ciant var 
komminister Else Blomgren.

Helmy Bergqvist. I Starr-
kärrs kapell hölls fredagen 
31 maj begravningsguds-
tjänst för Helmy Bergqvist, 
Nödinge. Offi ciant var kom-
minister Mikael Nordblom.

Karin Emanuelsson. I 
Surte kapell hölls fredagen 
31 maj begravningsguds-
tjänst för Karin Emanuels-
son, Bohus. Offi ciant var 
komminister Reine Bäck.

Emma Reinson. I Surte 
gravkapell hölls torsdagen 
16 maj begravningsguds-
tjänst för Emma Reinson, 
Surte. Offi ciant var kommi-
nister Reine Bäck.

Tack

Döda
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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

Piano eller Flygel köpes
Yamaha,august förster, 
schimmel,grotian steinweg, 
bechstein, steinway, eller likn, 
önskas köpa. Ring 
tel. 0760-07 03 03

SÄLJES

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

Köksskåp vita HTH -90. Väl-
bevarat. 3st vitrinöverskåp, 3st 

underskåp och 2st avslutnings-
hyllor. Pris 2500:-. Spis Hus-
qvarna -90 70cm bred. Pris 500:-
tel. 0738-46 45 61

Gamla lapptäcken. Broderade 
dukar. Trampsymaskin. Ameri-
kans gungstol. Krocketspel.
tel. 0702-06 48 26

Barnsäng, bilbarnstol mm.
tel. 0700-91 09 12

Flaggstång 12m och stolar.
Tygklädda och stapelbara.
tel. 0706-09 93 34

Kanadensare till salu i Skepp-
landa.
tel. 0769-38 38 51

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

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. 
Kör lokalkörbanan vid nya Coop. 
Skepplanda - Älvängen.
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

Plåtslageriarbeten utföres 
Såsom skorstenar, bläck 
och vattenavrinning. Även 
svetsarbeten typ trapp- och 
balkongräcken. Innehar F-skatt
tel. 0722-61 60 15
j.s.e@live.se

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.
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alekuriren.se

Vem
känner du
som snart

fyller?

Grattis
Owe

på 73-årsdagen den 6 juni
från Inga-Lill & Kurt

Stort grattis till vår älskade
Maja

som fyller 9 år
önskar

Farmor, Farfar,
Emma och Gammelmorfar

Hanna Eriksson
23 år tisdag 4 juni

Stort grattis till
Jessica

som fyllde 24 år
den 29 maj

Önskar kurrarna

Grattis tant
Ahlbom

 på 45 års dagen den 6 juni

Grattis
Annika

på 50 års dagen den 8 juni

Veckans ros 
Till två räddande änglar på 
Jordfallsbron vill vi ge ett 
fång vackra rosor för att de 
hjälpte oss i gång vid batte-
ristopp torsdagen 23 maj.

Maj-Britt och Stig

Ett stort fång rosor till 
Berith, Eva, Paula för den 
fina festen på aktivitetshu-
set. Glad sommar önskar

hela Cafépersonalen

...till alla som var med och 
förgyllde vår 100-årsdag 
på Sjövallen och i Furu-
lundsparken. Ett tack till 
våra samarbetspartners Ale 
El och Sportlife samt Evas 
Matglädje för suveränt god
mat och fin service. Ett tack 
också till alla funktionärer, 
ingen nämnd och ingen 
glömd, för era insatser 
under dagen. 

Ahlafors IF:s
Jubileumskommitté

Stort tack till Ann och 
Anna-Lena för att ni ord-
nade en lärorik och helt 
underbar helg med våra 
hundar i Lunneberga, ser 
redan fram emot nästa resa. 
Många tackkramar från

Emma, Anett, Vera och Mia

TACK till alla som gjorde Familjedagen på Östergårds 
Ridklubb till en så lyckad dag! Stort Tack till de företag som 
bidrog med bla lotteri-presenter: Ljuva Hem, Drömhuset, 
Blomsterriket o Zoonet i Nödinge + Presentshopen, Body 
Shop o Fröknarna Bus i Kungälv! + alla släktingar och 
vänner som bakat så gott!! Ett speciellt Tack också till Anna-
Carin Månsson med sin underbara häst Glimt för den suve-
räna uppvisningen "naturlig hästhantering! Du är bäst! För 
kommande aktiviteter är ni välkomna att titta in på Örk:s 
hemsida! www.ostergardsridklubb.se

Tack
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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

Piano eller Flygel köpes
Yamaha,august förster, 
schimmel,grotian steinweg, 
bechstein, steinway, eller likn, 
önskas köpa. Ring 
tel. 0760-07 03 03

SÄLJES

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

Köksskåp vita HTH -90. Väl-
bevarat. 3st vitrinöverskåp, 3st 

underskåp och 2st avslutnings-
hyllor. Pris 2500:-. Spis Hus-
qvarna -90 70cm bred. Pris 500:-
tel. 0738-46 45 61

Gamla lapptäcken. Broderade 
dukar. Trampsymaskin. Ameri-
kans gungstol. Krocketspel.
tel. 0702-06 48 26

Barnsäng, bilbarnstol mm.
tel. 0700-91 09 12

Flaggstång 12m och stolar.
Tygklädda och stapelbara.
tel. 0706-09 93 34

Kanadensare till salu i Skepp-
landa.
tel. 0769-38 38 51

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

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
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Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)
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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. 
Kör lokalkörbanan vid nya Coop. 
Skepplanda - Älvängen.
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

Plåtslageriarbeten utföres 
Såsom skorstenar, bläck 
och vattenavrinning. Även 
svetsarbeten typ trapp- och 
balkongräcken. Innehar F-skatt
tel. 0722-61 60 15
j.s.e@live.se

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.
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alekuriren.se

Vem
känner du
som snart

fyller?

Grattis
Owe

på 73-årsdagen den 6 juni
från Inga-Lill & Kurt

Stort grattis till vår älskade
Maja

som fyller 9 år
önskar

Farmor, Farfar,
Emma och Gammelmorfar

Hanna Eriksson
23 år tisdag 4 juni

Stort grattis till
Jessica

som fyllde 24 år
den 29 maj

Önskar kurrarna

Grattis tant
Ahlbom

 på 45 års dagen den 6 juni

Grattis
Annika

på 50 års dagen den 8 juni

Veckans ros 
Till två räddande änglar på 
Jordfallsbron vill vi ge ett 
fång vackra rosor för att de 
hjälpte oss i gång vid batte-
ristopp torsdagen 23 maj.

Maj-Britt och Stig

Ett stort fång rosor till 
Berith, Eva, Paula för den 
fina festen på aktivitetshu-
set. Glad sommar önskar

hela Cafépersonalen

...till alla som var med och 
förgyllde vår 100-årsdag 
på Sjövallen och i Furu-
lundsparken. Ett tack till 
våra samarbetspartners Ale 
El och Sportlife samt Evas 
Matglädje för suveränt god
mat och fin service. Ett tack 
också till alla funktionärer, 
ingen nämnd och ingen 
glömd, för era insatser 
under dagen. 

Ahlafors IF:s
Jubileumskommitté

Stort tack till Ann och 
Anna-Lena för att ni ord-
nade en lärorik och helt 
underbar helg med våra 
hundar i Lunneberga, ser 
redan fram emot nästa resa. 
Många tackkramar från

Emma, Anett, Vera och Mia

TACK till alla som gjorde Familjedagen på Östergårds 
Ridklubb till en så lyckad dag! Stort Tack till de företag som 
bidrog med bla lotteri-presenter: Ljuva Hem, Drömhuset, 
Blomsterriket o Zoonet i Nödinge + Presentshopen, Body 
Shop o Fröknarna Bus i Kungälv! + alla släktingar och 
vänner som bakat så gott!! Ett speciellt Tack också till Anna-
Carin Månsson med sin underbara häst Glimt för den suve-
räna uppvisningen "naturlig hästhantering! Du är bäst! För 
kommande aktiviteter är ni välkomna att titta in på Örk:s 
hemsida! www.ostergardsridklubb.se

Tack
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

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

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

PENGARNA TILLBAKA
Formgjutna sulor fr 599:-
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GYMKORT

199KR/MÅN

GYMKORT

249KR/MÅN

GÄLLER PÅ 3 KLUBBAR I ALE
FRÅN

TRÄNA UTAN
BINDNINGSTID!
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