
Peter "Erra" Eriksson bi-
drog till ÄIK:s kvittering.

Oavgjort derby 
på Älvevi
ÄLVÄNGEN. Älväng-
ens IK bjöd Nödinge 
SK överraskande hårt 
motstånd i derbyt på 
Älvevi. Det blev till 
sist delad pott.
ÄIK lyckades kvittera på övertid 
efter att laget tilldömts en straff. 
Poängräddare för hemmalaget blev 
Magnus Lindgren. NSK tvingades 
spela hela andra halvlek med en 
man mindre.                Läs sid 20

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Älvängen

Nr 23  |  vecka 24  |  2013  |  År 18  |  100% täckning  |

0303-74 88 93
Repslagarevägen 1, 446 37 Älvängen

VI FIRAR ATT JENNIE NU 
ÄR KLAR SOM FRISÖR! 
HON ERBJUDER ER 
25% RABATT 
VARDAGAR 9–13

Sommarerbjudande

Endast hos Jennie

Smak-kampanjSodastream Source
Ord pris 1199:-

Nu 699:-
Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00

www.axums.se

Just nu har kampanj på vattensmaker: 

2 för 79:- Ord pris 49:-/st.

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

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

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

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

  

Lödöse 0520-66 00 10
Gäller t o m 16/6-2013

/paket

Rydbergs
Uddevallare

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla 
dagar 7-23

MATJESSILL

/st
Abba 200g. Jfr 80 kr/kg utan spad.

Priset gäller mästarmatjes, 
Bohusmatjes och klassisk matjes.

Max 3 per kund.

Ale Torg

Ladda kylen 
inför midsommar!
KLIPP!

Öppet hela sommaren!
Mån, tors, fre kl 8 – 17
Kvällsöppet tis & ons kl 8-20
Lördagar fr.o.m. 15/6  håller kliniken stängt

Firande som håller fanan högt!

300 personer mötte fantåget i fagra Prästa-
lund där ännu ett lyckat nationaldagsfi rande 
ägde rum.

Läs sid 11
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Björn Järbur sökte 
jobbet som kommun-
chef i Ale och var med 

länge i processen. När han 
lite mer än 1,5 år senare blev 
kontaktad av Ale kommun 
på nytt såg förutsättningarna 
annorlunda ut. Det handlar 
inte längre om att ta över en 
ledningsorganisation, mer 
att skapa en. Att det första 
uppdraget sedan blev att 
förhandla om den tyngsta 
sektorchefens entledigande 
gör inte utmaningen min-
dre. Efter bara ett möte med 
Björn Järbur känns det ändå 
förtroendegivande. Han har 
skinn på näsan och det lär 
behövas. Särskilt när hans 
egen uppfattning om of-
fentlig förvaltning är tydligt 
fokuserad på att tydliggöra 
rollfördelningen mellan 
politiker och tjänstemän. 
Enligt Järbur spelar dessa 
grupperingar inte på samma 
planhalva och den spelidén 
vet vi kommer att bli ny för 
en del på båda sidor. I Ale 
fi nns det tjänstemän som 
är snudd på lika mycket 
politiker, på samma sätt 
som det fi nns politiker som 
gärna är med och petar i 
verksamhetsfrågorna. Nåväl, 
då krävs det en ledare som 
är tydlig och rak. Det fi ck 
jag känslan av att Björn 
Järbur var. Lagom person-
lig, men med en integritet 
vars gränser inte gick att 
missuppfatta.

Jag frågade honom om vad 
han kände till om Ale. Svaret 
handlade om brukshistorien 
och om kommunens ambi-
tioner att testa nytt, däri-
bland kommundelsrefor-
men. Han ser också bruks-
orterna och dess historia 
som ett av flera skäl till att 
Ale har en utbildningsnivå 
som är lägre än genomsnit-
tet. Det tar tid att vända en 
sådan trend, då barnen präg-
las starkt av sina föräldrar. 
Björn Järbur menar att det 
ändå måste vara en av kom-
munens huvudsakliga mål. 
Den ambitionen lär ingen 
vara motståndare till.

Som den tävlingsmänniska 
han säger sig vara tog han 
Kungsbacka och Partilleut-
som exempel på kommuner 
vars utveckling och tillväxt 
tagit fart i samband med 
utbyggd infrastruktur 
och kollektivtrafik. Ale 
kan enligt Björn Järbur 
stå på tur att göra samma 
resa. För att klara det 
måste vi dock våga satsa 
på lite blandad bebyg-
gelse. De som ägnar 
kraft åt att försöka stoppa 
höghusplaner i Ale har 
fått en ny motståndare. 
Sanningen är väl den 
att ska vi nå en rimlig 
befolkningstillväxt inom 
en snar framtid så krävs 
det bebyg-
gelse såväl 

uppåt som i bredd. Men 
för att kunna dra fördel av 
Alependeln krävs centrala 
bostadsprojekt och i längs 
detta pärlband av orter är 
det trångt om utrymmet. 
Det finns egentligen bara 
åt ett håll vi fortfarande kan 
bygga – och det är uppåt!

Det är inte utan att man 
imponeras när man hör 
Tore Berghamn närmast 
fanatiskt beskriva vikten av 
att bevara firandet av natio-
naldagen. Att han dessutom 
vid 83 års ålder ansåg sig 
mer eller mindre skyldig att 
ta över ordförandeskapet i 
arrangörsföreningen för att 
få in lite friskt blod vittnar 
om en säregen livsglädje 
som inte minst 6 juni kan 
vara i behov av.

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Det är uppåt som gäller

Verksamheten 
är miljödiplomerad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Annonsmottagning 
Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

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

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

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

Tryck 
Bold Printing Borås 2009.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 
Ring SDR, tel 0520-50 96 00

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

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

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

Mer än bara tidning
Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av 
Sveriges flitigast lästa lokaltidningar. Vår reklambyrå 
tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom 
film och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom 
reklam och marknadsföring ska behöva vända sig någon 
annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss 
om webb-tv, film- och 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

Adina Hälsan vårdcentral 
och BVC i Nol 
Tel: 031-383 04 20 

www.adinahalsan.se
Öppet vardagar 8-17

NU ÄR DET 
FÄSTINGSÄSONG! 
Du har väl inte glömt  

att TBE vaccinera Dig?

Välkommen att ringa  
oss för tidsbokning.

BROMSEXPERTEN
  inkl. moms/hjul*

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

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

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

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

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.

Vi har
nysorterad jord!

Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se

SKEPPLANDA 

TAXI
0303-33 82 59
Även budkörning
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råkat ut för brott 
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Utebliven tidning? 
Ring SDR, tel 0520-50 96 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 
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Öppet: Måndag-Fredag 7-17 (lunch 13-14) • Tel 0303-33 60 87

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an
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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.

Vi har
nysorterad jord!

Räkna ut ditt nya 
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SKEPPLANDA 

TAXI
0303-33 82 59
Även budkörning

Ale Torg 10, Nödinge

15-årsjubileum
Kom och fi ra och fynda hos oss!

Enkelslipade solglasögon 
eller läsglasögon 

på köpet!
Vid köp av ett par kompletta progressiva 
glasögon från 1975:-  ingår nu ett par 
enkelslipade solglasögon eller läsglasögon!

Just nu ingår 
valfri båge!
Vid köp av enkelslipade glasögon från 950:- ingår valfri 
båge.  Välj bland hela sortimentet i butiken.

Gratis 
 synundersökning!

(Värde 350:-)  

Öppettider i sommar: 
Måndag-Torsdag  9.30-18.00

Fredagar  9.30-16.00
Lördagar:  Stängt

Lunchstängt mellan 13-14
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På det senaste kom-
munfullmäktige 
vann vår motion om 

LOVen gehör. Motionen 
handlar om det eventu-
ella införandet av LOVen 
i Ale kommun och att om 
den  skall införas skall det 
beslutet tas i kommunfull-
mäktige. Nu kan man undra 
varför man diskuterar den 
frågan nu? LOVen är ju 
redan införd i Ale, svaret 
är att den 17 januari 2012 
lämnade Vänsterpartiet 
Ale in en motion i kom-
munfullmäktige. Motionen 
var på tre meningar och var 
tydlig, vi anser att om Ale 
skall införa LOVen skall det 
beslutet tas i kommunfull-
mäktige. Det har med andra 

ord tagit ca 1,5 år att bereda 
denna motion för att få den 
tillbaka till kommunfullmäk-
tige. Den borde rent logiskt 
kunna tas på det efter föl-
jande mötet i februari eller 
mars. Motion tar inte ställ-
ning mot eller för LOVen, 
motionen säger inte att det 
är olagligt att beslutet om 
LOVen någon annanstans 
än kommunfullmäktige utan 
bara att vi anser att beslu-
tet ska tas i kommunfull-
mäktige. En väldigt enkel 
motion som man valde att 
vänta med tills efter LOVen 
var genomförd. Varför man 
gjorde på detta sätt kan man 
bara spekulera i, men det var 
så man gjorde. En majoritet 
i kommunfullmäktige ansåg 

att motionärerna hade rätt i 
att frågan om LOVen skall 
avgöras i fullmäktige. Det 
är naturligtvis olyckligt att 
detta beslut nu tas efter att 
LOVen har genomförts i 
Ale. Men snart skall kom-
munfullmäktigeledamöterna 
få avgöra om Ale skall ha 
LOVen. Då får alla partier 
äntligen ta ställning om LO-
Ven och beslutet kommer 
att vara korrekt fattat.

Johnny Sundling
Vänsterpartiet Ale 

Ingmarie Torstensson
Vänsterpartiet Ale

V:s motion om LOVen fi ck gehör

Ale kommun har 
gjort sig av med en 
både kompetent och 

uppskattad chef.  VARFÖR, 
frågar sig många av oss som 
arbetar/har arbetat tillsam-
mans med henne. Vilka 
politiker har krävt hennes av-
gång? Jag har haft förmånen 
att samarbeta med Annika 
Sjöberg under många år. Jag 
har också samarbetat med 
fl era av hennes föregångare. 
Jag påstår att vi aldrig haft en 
mer kunnig och kompetent 
chef inom skolväsendet i Ale. 
Tror de politiker som avsatt 
henne att vi skall få någon 
person som göra ett bättre 
arbete? Vad är det som hon 
inte skött på bästa sätt med 
de förutsättningar som ställt 
till hennes förfogande. Jag 
har suttit med på de fl esta 
nämnmötena de senaste åren 

och hört vilka uppdrag som 
getts till sektorschefen. Jag 
kan inte komma på något 
som inte blivit utfört. Har 
hört rykten om att man inte 
kan acceptera Annika Sjö-
berg eftersom hon inte är pe-
dagog. Kan berätta att även 
jag var kritisk när Annika 
Sjöberg först blev tillför-
ordnad chef just med tanke 
på att hon inte hade någon 
pedagogisk utbildning. När 
det gått en period och jag 
sett hennes förmåga att sätta 
sig in i det komplexa arbetet 
kunde jag bara konstatera 
att jag haft fel. Detta har 
jag berättat för många. Nu 
tillhör jag dem som med stor 
oro ser fram emot hur det 
skall gå för skolan i Ale. Jag 
tror inte att omsättningen 
på chefer blir mindre nu när 
de förlorat sin omtyckta och 

kunniga ledare.
Min förhoppning är 

nu att Annika Sjöberg får 
högsta möjliga ersättning 
som kompensation för hur 
Ale kommun har behandlat 
henne. Jag vet att jag får vara 
med och betala. Vi måste ta 
ansvar för det några politiker 
ställt till med.  Är det någon 
annan i kommunledningen 
som vi Alebor skulle behöva 
byta ut? 
Jag vill också gratulera den 
som kommer att anställa 
henne. En bättre person kan 
ni inte få tag i!

Christer Engström
Pensionär

Före detta ordförande 
i Lärarförbundet Ale

I Sverige har vi unika system för hälsovård i 
form av exempelvis barnhälsovård, skolhäl-
sovård och företagshälsovård. Genom 

detta förebyggande arbete har vi bland värl-
dens lägsta mödradödlighet och spädbarns-
dödlighet. Med allt fl er äldre så är det dags 
för ett initiativ för att skapa trygghet även 
hos äldre. I Centerpartiets Sverige skall det 
inte spela någon roll var du bor för din hälsa 
på ålders höst. Kunskapen fi nns kring hur 
vi främjar en god hälsa också hos äldre, men 
det är ett område där det saknas ett nationellt 
initiativ. Centerpartiet anser att det är dags att 
se till att dessa goda resultat kan komma alla 
äldre svenskar till dels.

I Nordmalings kommun har ett program 
för äldres hälsa program genomförts under 
två års tid med mycket positiva resultat. Där 
fick ”friska” pensionärer, över 75 år, råd av en 
distriktssköterska och en hemtjänstassistent, 
genom två hembesök per år, om levnadsvanor, 
risker i hemmiljön och information om vanliga 

sjukdomar bland äldre. Efter programmet 
kunde man, genom en utvärdering gjord av 
Statens Folkhälsoinstitut, konstatera ett flertal 
direkta positiva hälsoeffekter på den grupp 
som deltagit i programmet.

• Vid första mötet uppgav 10% av 
pensionärerna att man var ganska eller mycket 
missnöjd med sin tillvaro. Vid fjärde besöket 
hade andelen minskat till 1,5%.

• Andelen som uppgav att man ofta kände 
sig trött halverades under programperioden, 
samtidigt som färre använde sömnmedicin.

• Andelen som upplevde att man led av 
värk av något slag minskade kraftigt, bland 
kvinnorna från 35% vid första besöket till 23% 
vid det sista och för männen från 26% vid 
första till 18 % vid sista.  

• Nästan 79% av pensionärerna uppgav att 
man motionerade dagligen vid första besöket. 
Vid sista var siffran 85%, något som får ses 
som en anmärkningsvärt hög andel sett till 
att åldern på de deltagande pensionärerna var 
mellan 75 till 98 år.

• De akuta läkarbesöken på vårdcentralen 
påverkades också. Bland den grupp 
pensionärer som inte ingick i programmet 
gjorde 8,3% akuta läkarbesök under de sista 
tre månaderna av programmet. Bland de 
pensionärer som deltagit i programmet låg 
siffran på 4,0%.

• Även hemtjänstinsatserna/hemtjänstbe-
hovet var lägre i den grupp som deltog i pro-
grammet.

Centerpartiet vill införa motsvarande pro-
gram för äldres hälsa i hela landet. Var du bor 
skall inte avgöra dina möjligheter till en trygg 
ålderdom. 

Rickard Nordin
Riksdagsledamot Göteborg

Hans Dahlgren
Ordförande Centerpartiets välfärdsgrupp

Cecilia Andersson
Regionstyrelsen Västra Götaland

Mycket prat om 
skolorna nu, oro-
ligheterna sprider 

sig i hela skolväsendet.
Frågan är hur lätt det 

är att vara lärare i dagens 
skola.

Respekten är som bort-
blåst från barnens sida inför 
lärarna, redan i småskolan.

Har egna barn i småsko-
lan och redan ifrån första 
klass hör man hur barn 
kastar ur sig de hemskaste 
kommentarer till vuxna och 
varandra.

Har man problem i sitt 
barns klass och försöker 
få något svar vad som kan 
göras, så bollas du mellan 
läraren och rektorn varpå 
inget händer.

Finns det ingen som 
helst plan hur man ska gå 
tillväga när man har pro-
blemklasser?

Resurser skickas hit 
och dit, men frågan är om 

många av problemen inte 
skulle kunna lösas hemifrån 
om vi föräldrar hade lagt 
ner mer tid på våra barn 
istället för att lägga över allt 
ansvar på skolan.

Samhället förändras och 
konsumeringen ökar, du 
har inte längre en gammal 
skruttig bil och lägenhet.

Man ska nu ha varsin bil 
och gärna en stor villa och 
när barnen går på dagis så 
har de redan en telefon och 
en dator.

Föräldrarna ska båda 
jobba heltid och gärna lite 
till, barnen går långa dagar 
på fritids och kommer 
sedan hem där det jäktas 
för att få ihop middag för 
att sedan jäkta iväg till nästa 
aktivitet.

Hur mycket kvalitativ tid 
med sina föräldrar får ett 
barn idag?

Orolig förälder

– Föräldrar måste ta mer ansvar
Inte enbart skolans fel

Tryggt åldrande oavsett var du bor Är detta Ale kommuns 
största misstag?

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 19 juni 2013 har Lilla 
Edets kommunfullmäktige sammanträde 
i Stora Salongen, Kulturhuset Eden/ 
Folkets hus kl. 18.00. OBS! Tiden.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a.  
följande ärenden:

•  Tertialrapport 1, per april 2013, Lilla 
Edets kommun

•  Mål- och Resursplan 2014 samt flerårs-
plan för 2015 - 2016

•  Ändring av bolagsordning och ägardirek-
tiv för SOLTAK AB samt godkännande av 

 aktieägaravtal
•  Ansökan om medlemskap i kommunal-

förbundet Tolkförmedling i Väst

Bert Åkesson Maria Olegård
ordförande sekreterare

Sammanträdet är offentligt och  
dagordning och handlingar finns att läsa 
på kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 12 juni 
2013.

Träffa kommunalråd 
och riksdagsledamot 
på Café Molin, 
Albotorget.

Paula Örn Christina 
Oskarsson

Vad är bäst i Skepplanda?
–Vi vill veta vad du tycker

P.S Kan du inte nu på 

på ett café i Ale en fredag 
i månaden fram till 
valet. D.S– det nya namnet på den offentliga primärvården

Mellan vecka 25 - 34 har 
Närhälsan i Skepplanda 
stängt, under tiden är du 
välkommen till Närhälsan 
i Älvängen.

Trevlig sommar 
önskar vi!
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På det senaste kom-
munfullmäktige 
vann vår motion om 

LOVen gehör. Motionen 
handlar om det eventu-
ella införandet av LOVen 
i Ale kommun och att om 
den  skall införas skall det 
beslutet tas i kommunfull-
mäktige. Nu kan man undra 
varför man diskuterar den 
frågan nu? LOVen är ju 
redan införd i Ale, svaret 
är att den 17 januari 2012 
lämnade Vänsterpartiet 
Ale in en motion i kom-
munfullmäktige. Motionen 
var på tre meningar och var 
tydlig, vi anser att om Ale 
skall införa LOVen skall det 
beslutet tas i kommunfull-
mäktige. Det har med andra 

ord tagit ca 1,5 år att bereda 
denna motion för att få den 
tillbaka till kommunfullmäk-
tige. Den borde rent logiskt 
kunna tas på det efter föl-
jande mötet i februari eller 
mars. Motion tar inte ställ-
ning mot eller för LOVen, 
motionen säger inte att det 
är olagligt att beslutet om 
LOVen någon annanstans 
än kommunfullmäktige utan 
bara att vi anser att beslu-
tet ska tas i kommunfull-
mäktige. En väldigt enkel 
motion som man valde att 
vänta med tills efter LOVen 
var genomförd. Varför man 
gjorde på detta sätt kan man 
bara spekulera i, men det var 
så man gjorde. En majoritet 
i kommunfullmäktige ansåg 

att motionärerna hade rätt i 
att frågan om LOVen skall 
avgöras i fullmäktige. Det 
är naturligtvis olyckligt att 
detta beslut nu tas efter att 
LOVen har genomförts i 
Ale. Men snart skall kom-
munfullmäktigeledamöterna 
få avgöra om Ale skall ha 
LOVen. Då får alla partier 
äntligen ta ställning om LO-
Ven och beslutet kommer 
att vara korrekt fattat.

Johnny Sundling
Vänsterpartiet Ale 

Ingmarie Torstensson
Vänsterpartiet Ale

V:s motion om LOVen fi ck gehör

Ale kommun har 
gjort sig av med en 
både kompetent och 

uppskattad chef.  VARFÖR, 
frågar sig många av oss som 
arbetar/har arbetat tillsam-
mans med henne. Vilka 
politiker har krävt hennes av-
gång? Jag har haft förmånen 
att samarbeta med Annika 
Sjöberg under många år. Jag 
har också samarbetat med 
fl era av hennes föregångare. 
Jag påstår att vi aldrig haft en 
mer kunnig och kompetent 
chef inom skolväsendet i Ale. 
Tror de politiker som avsatt 
henne att vi skall få någon 
person som göra ett bättre 
arbete? Vad är det som hon 
inte skött på bästa sätt med 
de förutsättningar som ställt 
till hennes förfogande. Jag 
har suttit med på de fl esta 
nämnmötena de senaste åren 

och hört vilka uppdrag som 
getts till sektorschefen. Jag 
kan inte komma på något 
som inte blivit utfört. Har 
hört rykten om att man inte 
kan acceptera Annika Sjö-
berg eftersom hon inte är pe-
dagog. Kan berätta att även 
jag var kritisk när Annika 
Sjöberg först blev tillför-
ordnad chef just med tanke 
på att hon inte hade någon 
pedagogisk utbildning. När 
det gått en period och jag 
sett hennes förmåga att sätta 
sig in i det komplexa arbetet 
kunde jag bara konstatera 
att jag haft fel. Detta har 
jag berättat för många. Nu 
tillhör jag dem som med stor 
oro ser fram emot hur det 
skall gå för skolan i Ale. Jag 
tror inte att omsättningen 
på chefer blir mindre nu när 
de förlorat sin omtyckta och 

kunniga ledare.
Min förhoppning är 

nu att Annika Sjöberg får 
högsta möjliga ersättning 
som kompensation för hur 
Ale kommun har behandlat 
henne. Jag vet att jag får vara 
med och betala. Vi måste ta 
ansvar för det några politiker 
ställt till med.  Är det någon 
annan i kommunledningen 
som vi Alebor skulle behöva 
byta ut? 
Jag vill också gratulera den 
som kommer att anställa 
henne. En bättre person kan 
ni inte få tag i!

Christer Engström
Pensionär

Före detta ordförande 
i Lärarförbundet Ale

I Sverige har vi unika system för hälsovård i 
form av exempelvis barnhälsovård, skolhäl-
sovård och företagshälsovård. Genom 

detta förebyggande arbete har vi bland värl-
dens lägsta mödradödlighet och spädbarns-
dödlighet. Med allt fl er äldre så är det dags 
för ett initiativ för att skapa trygghet även 
hos äldre. I Centerpartiets Sverige skall det 
inte spela någon roll var du bor för din hälsa 
på ålders höst. Kunskapen fi nns kring hur 
vi främjar en god hälsa också hos äldre, men 
det är ett område där det saknas ett nationellt 
initiativ. Centerpartiet anser att det är dags att 
se till att dessa goda resultat kan komma alla 
äldre svenskar till dels.

I Nordmalings kommun har ett program 
för äldres hälsa program genomförts under 
två års tid med mycket positiva resultat. Där 
fick ”friska” pensionärer, över 75 år, råd av en 
distriktssköterska och en hemtjänstassistent, 
genom två hembesök per år, om levnadsvanor, 
risker i hemmiljön och information om vanliga 

sjukdomar bland äldre. Efter programmet 
kunde man, genom en utvärdering gjord av 
Statens Folkhälsoinstitut, konstatera ett flertal 
direkta positiva hälsoeffekter på den grupp 
som deltagit i programmet.

• Vid första mötet uppgav 10% av 
pensionärerna att man var ganska eller mycket 
missnöjd med sin tillvaro. Vid fjärde besöket 
hade andelen minskat till 1,5%.

• Andelen som uppgav att man ofta kände 
sig trött halverades under programperioden, 
samtidigt som färre använde sömnmedicin.

• Andelen som upplevde att man led av 
värk av något slag minskade kraftigt, bland 
kvinnorna från 35% vid första besöket till 23% 
vid det sista och för männen från 26% vid 
första till 18 % vid sista.  

• Nästan 79% av pensionärerna uppgav att 
man motionerade dagligen vid första besöket. 
Vid sista var siffran 85%, något som får ses 
som en anmärkningsvärt hög andel sett till 
att åldern på de deltagande pensionärerna var 
mellan 75 till 98 år.

• De akuta läkarbesöken på vårdcentralen 
påverkades också. Bland den grupp 
pensionärer som inte ingick i programmet 
gjorde 8,3% akuta läkarbesök under de sista 
tre månaderna av programmet. Bland de 
pensionärer som deltagit i programmet låg 
siffran på 4,0%.

• Även hemtjänstinsatserna/hemtjänstbe-
hovet var lägre i den grupp som deltog i pro-
grammet.

Centerpartiet vill införa motsvarande pro-
gram för äldres hälsa i hela landet. Var du bor 
skall inte avgöra dina möjligheter till en trygg 
ålderdom. 

Rickard Nordin
Riksdagsledamot Göteborg

Hans Dahlgren
Ordförande Centerpartiets välfärdsgrupp

Cecilia Andersson
Regionstyrelsen Västra Götaland

Mycket prat om 
skolorna nu, oro-
ligheterna sprider 

sig i hela skolväsendet.
Frågan är hur lätt det 

är att vara lärare i dagens 
skola.

Respekten är som bort-
blåst från barnens sida inför 
lärarna, redan i småskolan.

Har egna barn i småsko-
lan och redan ifrån första 
klass hör man hur barn 
kastar ur sig de hemskaste 
kommentarer till vuxna och 
varandra.

Har man problem i sitt 
barns klass och försöker 
få något svar vad som kan 
göras, så bollas du mellan 
läraren och rektorn varpå 
inget händer.

Finns det ingen som 
helst plan hur man ska gå 
tillväga när man har pro-
blemklasser?

Resurser skickas hit 
och dit, men frågan är om 

många av problemen inte 
skulle kunna lösas hemifrån 
om vi föräldrar hade lagt 
ner mer tid på våra barn 
istället för att lägga över allt 
ansvar på skolan.

Samhället förändras och 
konsumeringen ökar, du 
har inte längre en gammal 
skruttig bil och lägenhet.

Man ska nu ha varsin bil 
och gärna en stor villa och 
när barnen går på dagis så 
har de redan en telefon och 
en dator.

Föräldrarna ska båda 
jobba heltid och gärna lite 
till, barnen går långa dagar 
på fritids och kommer 
sedan hem där det jäktas 
för att få ihop middag för 
att sedan jäkta iväg till nästa 
aktivitet.

Hur mycket kvalitativ tid 
med sina föräldrar får ett 
barn idag?

Orolig förälder

– Föräldrar måste ta mer ansvar
Inte enbart skolans fel

Tryggt åldrande oavsett var du bor Är detta Ale kommuns 
största misstag?

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 19 juni 2013 har Lilla 
Edets kommunfullmäktige sammanträde 
i Stora Salongen, Kulturhuset Eden/ 
Folkets hus kl. 18.00. OBS! Tiden.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a.  
följande ärenden:

•  Tertialrapport 1, per april 2013, Lilla 
Edets kommun

•  Mål- och Resursplan 2014 samt flerårs-
plan för 2015 - 2016

•  Ändring av bolagsordning och ägardirek-
tiv för SOLTAK AB samt godkännande av 

 aktieägaravtal
•  Ansökan om medlemskap i kommunal-

förbundet Tolkförmedling i Väst

Bert Åkesson Maria Olegård
ordförande sekreterare

Sammanträdet är offentligt och  
dagordning och handlingar finns att läsa 
på kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 12 juni 
2013.

Träffa kommunalråd 
och riksdagsledamot 
på Café Molin, 
Albotorget.

Paula Örn Christina 
Oskarsson

Vad är bäst i Skepplanda?
–Vi vill veta vad du tycker

P.S Kan du inte nu på 

på ett café i Ale en fredag 
i månaden fram till 
valet. D.S– det nya namnet på den offentliga primärvården

Mellan vecka 25 - 34 har 
Närhälsan i Skepplanda 
stängt, under tiden är du 
välkommen till Närhälsan 
i Älvängen.

Trevlig sommar 
önskar vi!
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Juni

Ny tipspromenad

Invigning av Sommarboken 2013
Ale bibliotek, Nödinge
Onsdag 19 juni kl. 14.00 – 19.00

Alla barn som är mellan 6 och 12 år får vara med i 
sommarboken.
Låna böcker från något av biblioteken i Ale under 
sommaren och läs dem. Då får du vara med i ett 
boklotteri efter sommaren.
Vill du vara med? Kom till invigningen eller fråga på 
ditt bibliotek.
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Just nu är skogen som vackrast, fylld av 
fågelsång och spirande grönska! I ekskogen 
mellan Nödinge och Nol har Ale kommun 
och Alebyggen märkt ut två naturstigar. Den 
blå slingan kallas Sagostigen och är ca 1,4 km lång. Längs stigen har idrottsföreningen OK 
Alehof satt upp en ny tipspromenad med naturfrågor för både barn och vuxna. Alla svar 
fi nns i slutet av slingan. 

Sommartider på 
biblioteken i Ale
Ale bibliotek, Nödinge
Sommartider 14 juni – 18 augusti
Måndag 10 – 19
Tisdag 10 – 15
Onsdag 10 – 19
Torsdag 10 – 15
Fre – sön   stängt

Skepplanda bibliotek
Meröppet från lördag 15 juni kl 06-21
(Invigning av meröppet 15 juni kl 12
Inga bemannade öppettider 1 juli – 
4 augusti

Surte bibliotek
Meröppet varje dag kl. 06.00 - 21.00
Inga bemannade öppettider 1 juli – 
4 augusti

Älvängens bibliotek
Stängt 1 juli – 4 augusti

Invigning 
av västsveriges andra 
meröppna bibliotek 

i Skepplanda lördag 15 juni
 
•  Biblioteket är öppet med personal 

kl 11-14. Passa på att registrera dig 
som meröppetlåntagare redan på 
invigningsdagen.

•  Start sommarlån till 2 september.

•  11.30 Elever från Ale kulturskola 
underhåller

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

•  12.30 – 13.00, bokfi skedamm för de yngre 
barnen

 
Skepplanda bibliotek kommer att vara 
meröppet varje dag kl. 06.00 – 21.00.

NOL. Ale El har fått en 
ny ordförande.

Valberedningens för-
slag på att låta Annelie 
Hedbom svinga klubban 
fi ck gehör på årsstäm-
man.

– Det är en välskött 
ekonomisk förening, ett 
bolag med gedigen kun-
skap och en fantastisk 
personal, säger Annelie 
som i det civila driver 
Nödinge Ekonomitjänst.

Efter ett år som ledamot tar 
nu Annelie Hedbom klivet 
upp och blir ordförande för 
Ale El. Utöver den syss-
lan kommer hon också att 
behålla rollen som ledamot 
i elhandelsbolagets styrelse.

– Det är två helt separata 
styrelser, poängterar Anne-
lie.

– Jag hade inte tackat ja 
till ordförandeposten om det 
inte varit för det gångna året 
då jag fick lära känna verk-
samheten, bekanta mig med 
ledningen och den kultur 
som råder. Jag måste verk-
ligen lyfta fram samarbetet 
med företagsledningen, med 

vd Stefan Brandt i spetsen, 
som fungerar jättebra.

Annelie Hedbom anser att 
Ale El står inför flera viktiga 
utmaningar under de när-
maste åren. En av de vikti-
gaste uppgifterna blir enligt 
Hedbom att lyfta fram med-
lemsnyttan.

– Ja, så är det. Vi måste få 
medlemmarna att förstå att 
de äger ett elhandelsbolag 
och som kund har de möjlig-
het att köpa el av sig själva.

– Branschen står också 
inför en stor förändring. 
2015 ändras reglerna för 
nordisk slutkundsmarknad. 
Det innebär att all kund-
kontakt kommer att ske med 
elhandelsbolaget. Det är på 
samma sätt som telebran-
schen fungerar. Det inne-
bär att de som köper el hos 
exempelvis Skellefteå Kraft 
ska ringa dit då de får avbrott 
på nätet även om det är vår 
personal som i slutändan 
kommer att åtgärda felet.

Är detta ett hot eller en 
möjlighet?

– Utan tvekan en möjlig-
het för oss. Frågan är bara 
hur vi ska öka medvetenhe-
ten hos våra nätkunder och 
få med dem på tåget. Det är 
en utmaning för oss och det 
är här som medlemsnyttan 
kommer in.

Kvinnligt sällskap
Du har kvinnligt sällskap i 
styrelsen genom Catharina 
Eliasson, i övrigt är det bara 
män. Råder det ett gubbvälde 
inom Ale El?

– Nej, inte så som jag har 

lärt känna organisationen. 
Jag förespråkar en kompe-
tent styrelse mer än en köns-
baserad. Sedan är det väl som 
så, för att få dynamik i arbets-
grupper och en bra balans 
så krävs både manligt och 
kvinnligt inslag. Det som är 
väldigt bra med den här sty-
relsen är att vi besitter olika 
typer av kompetens.

– Robert Werling är ny 
i styrelsen och han har erfa-
renhet från underhållssidan 
på Volvo vilket kommer att 
vara till gagn för oss. I styrel-
sen sitter också kommunal-
valda politiker och personal-
representanter. På så sätt blir 
det en bra mix. 

Är det någon enskild 
fråga som ligger dig varmt 
om hjärtat?

– Organisationsfrågor 
intresserar mig mycket.

Annelie Hedboms ekono-
miska kunskap lär komma väl 
till pass då Ale El går in en fas 
med tunga investeringar.

– Ale kommun växer och 
det är jättespännande. Samti-
digt innebär det stora inves-
teringar som ger avkastning 
först på lång sikt. Den situa-
tionen måste vi hantera på 
bästa sätt, säger Annelie.

– Ale El har idag ett väl-
digt säkert nät vilket betyder 
en trygg elleverans. Kvalitén 
gör vi aldrig avkall på utan så 
kommer det att förbli även 
i framtiden, lovar Annelie 
Hedbom.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Annelie Hedbom (t v), som driver Nödinge Ekonomitjänst, är nyvald ordförande i Ale Els sty-
relse. I måndags fi ck hon besök av näringslivschef Jannike Åhlgren för överlämnande av det 
diplom som Ale kommun fi ck motta av Svenskt Näringsliv för utmärkelsen ”Årets klättrare” 
i Västra Götaland. Diplomet vandrar nu runt bland kommunens olika företag.   

– Hyllar samarbetet med ledningen

Annelie Hedbom ny
ordförande i Ale El

STYRELSEN
Ale Els styrelse: Ordförande: Annelie 
Hedbom. Vice ordförande: Rolf 
Alkenhoff. Ledamöter: Catharina 
Eliasson, Kenneth Olsson, Robert 
Werling, Eje Engstrand, Ingemar 
Othzén. Personalrepresentanter: 
Bengt Johansson, Urban Karlsson, 
Jim Paananen, Christer Bryngelsson.
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Här är Ales nye skeppare

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

Flytta med Länsförsäkringar

ADRESS FORNMINNESVÄGEN 16 BOAREA CA 125+125 M²
8 ROK TOMTAREA 1031 M² ACCEPTERAT PRIS 2 395 000
KR VISAS SÖ 16/6 15.00-16.00 MÄKLARE LASSE KNAVING
TELEFON 0303-331641

FRILIGGANDE VILLA - ÄLVÄNGEN
I ett av Älvängens mest populära områden kan vi nu erbjuda
er en villa med potential och med mycket bra läge. Härlig
utsikt och med gott om utrymme för den större familjen.Här
bor du nära skolor och affärer. Fin, insynsskyddad altan.
Bergvärme och fristående garage.

ADRESS KÄRRVÄGEN 32 BOAREA CA 108 M² / 4 ROK
ENERGIPRESTANDA 78 KWH/M² ÅR TOMTAREA 198 M²
ACCEPTERAT PRIS 1 595 000 KR VISAS SÖ 16/6 13.00-
14.00 MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-331641

VÄLSKÖTT RADHUS - NOL
Ett välplanerat och mycket välskött radhus. Smakfullt
renoverat under senare år. Rymligt kök och helkaklat
badrum. Två altaner och garage i länga.

Vi söker nu för en kunds räkning
köpare på denna fastighet
Villa om 170 kvm boyta+ 110 kvm biyta i ett av Älvängens absolut bästa 
och attraktiva lägen. 6 rum varav 4 sovrum samt ett härligt inglasat uterum. 
Ett unikt tillfälle som sällan återkommer!
Accepterat pris 3 800 000 kr

Kontakta fastighetsmäklaren Fredrik Hellberg för personlig visning tel: 0303-33 16 42
mejl: fredrik.hellberg@lansforsakringar.se

Fortsatta förhandlingar

Björn Järbur är ny tillförordnad kommunchef i Ale.

ALE. Björn Järbur är en 
genuin göteborgare.

Ändå lockades han av 
uppdraget som kom-
munchef i Ale.

– Här fi nns en enorm 
potential och möjlig-
heten att göra skillnad 
utmanar mig, säger 
han.

Björn Järbur är född i Biskops-
gården och har bott i både de 
östra och västra delarna. Från 
Bergsjön flyttade han till 
Askim, där han bor idag.

– Det är som två skilda värl-
dar, men båda har sin charm.  
Jag tar mig dit resan för mig 
och när det blev möjligt att 
flytta till en villa 300 meter 
från farmor och farfars gamla 
hus kändes det som att komma 
hem, berättar Björn.

Hans bakgrund är gedi-
gen. Faktum är att Ales nye 
kommunchef är utbildad 
läkare, men istället för detta 
utmanande yrke bestämde sig 
Björn för att försöka utveckla 
läkarutbildningen. Det gjorde 
han som universitetsdirektör 
vid Göteborgs universitet. 
Han har också varit stadsdels-
chef i Biskopsgården, varit 
tillförordnad utbildningschef 
i Marks kommun och har fort-
farande kvar ett uppdrag hos 
Göteborgs stad.

– Jag utreder människors 
levnadsvillkor och målet är att 

minska fattigdomen i  fram-
för allt Biskopsgården, säger 
Björn som fortsätter detta 
uppdrag på 25%.

– Både kommunchefsjob-
bet i Ale och fattigdomsutred-
ningen är två heltidsuppdrag, 
men det fick bli så här. 

I Ale har han ett förord-
nande på sex månader. Upp-
giften är att stärka lednings-
organisationen och tydliggöra 
rollerna i kommunledningen. 
Han ska också se till att 
ärende- och beredningshante-
ringen kvalitetssäkras. Det ska 
gå snabbare att upptäcka vad 
som är genomförbart eller ej.

– Det finns en otydlig-
het och osäkerhet idag. En 
kommun drivs framåt av spe-
lare på två planhalvor. På den 
ena spelar politikerna och på 
den andra tjänstemännen. 
Ofta möts de, men de får 
aldrig gå in på varandras plan-
halvor. Det är då det blir fel, 
säger Björn.

Han har installerat sig 
under två veckor, men har 
redan en klar bild av Ale.

– Det behövs ett mer 
blandat boende, att bygga på 
höjden med närhet till pen-
deln, kommer bli en fram-
gång. Samtidigt måste kom-
munen jobba målmedvetet 
med att höja utbildningsnivån. 
Det finns lite att jobba med.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

– Men rektorerna kan vara lugna
ALE. Läckan om att 
delar av den politiska 
ledningen i Ale saknade 
förtroende för utbild-
ningssektorns chef 
Annika Sjöberg har 
skapat oro bland övriga 
enhetschefer och rek-
torer.

– Det är mycket 
olyckligt för vi hyser 
stort förtroende för 
våra rektorer, säger 
kommunalråd Mikael 
Berglund (M).

Det är fortfarande helt tyst 
kring sektorchef Annika 
Sjöbergs tjänstgöring i Ale. 
Nytillträdde kommunche-
fen, Björn Järbur, sköter för-
handlingarna och i veckan 
ska ett förslag presenteras. 
Att det kommer att kosta 
råder det ingen tvekan om. 
Några egentliga tjänstefel 

finns inte noterade hos Sjö-
berg som mer eller mindre 
tvingas gå då förtroendet 
saknas. Ett sådant avsked är 
alltid kostsamt för arbetsgi-
varen. Situationen har dock 
skapat oro bland övriga 
chefer inom skolsektorn.

– Det finns inga skäl att 
vara orolig. Vi har haft en 
relation som inte har fung-
erat och det måste den göra. 
Jag kan inte säga mer i dags-
läget, det vore inte rätt, säger 
Mikael Berglund.

Oppositionen är mycket 
kritisk.

– Precis som Alliansen är 
vi inte nöjda med resultaten 
i skolan, men vi har fullt för-
troende för Annika Sjöberg 
som sektorchef, säger oppo-
sitionsråd Paula Örn.

Faksimil Alekuriren vecka 23, 2013.

BJÖRN JÄRBUR
Ålder: 52
Bor: Askim
Familj: Fyra barn, tre söner och en 
dotter.
Intressen: Idrottstok. har spelat 
golf, handboll och fotboll. 
Ledarskap: "Jag är oerhört tydlig. 
Tycker det är bättre att folk vet 
vad jag står för så behöver ingen 
gissa. Dessutom är jag en extrem 

tävlingsmänniska".
Ser på tv: "Det gör jag väldigt 
sällan, vilket ger mig oceaner med 
tid till annat".
Andra uppdrag: Kassör i Hovås 
Billdal som har ett damlag i elitettan 
(fotboll). "Ett tufft uppdrag i en 
klubb som försöker leva på en bra 
verksamhete utan spelarlöner".

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Björn Järbur har insett att det fi nns mycket att jobba med
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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 

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 

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 

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 

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

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

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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VÄLSKÖTT RADHUS - NOL
Ett välplanerat och mycket välskött radhus. Smakfullt
renoverat under senare år. Rymligt kök och helkaklat
badrum. Två altaner och garage i länga.

Vi söker nu för en kunds räkning
köpare på denna fastighet
Villa om 170 kvm boyta+ 110 kvm biyta i ett av Älvängens absolut bästa 
och attraktiva lägen. 6 rum varav 4 sovrum samt ett härligt inglasat uterum. 
Ett unikt tillfälle som sällan återkommer!
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Kontakta fastighetsmäklaren Fredrik Hellberg för personlig visning tel: 0303-33 16 42
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Fortsatta förhandlingar

Björn Järbur är ny tillförordnad kommunchef i Ale.

ALE. Björn Järbur är en 
genuin göteborgare.

Ändå lockades han av 
uppdraget som kom-
munchef i Ale.

– Här fi nns en enorm 
potential och möjlig-
heten att göra skillnad 
utmanar mig, säger 
han.

Björn Järbur är född i Biskops-
gården och har bott i både de 
östra och västra delarna. Från 
Bergsjön flyttade han till 
Askim, där han bor idag.

– Det är som två skilda värl-
dar, men båda har sin charm.  
Jag tar mig dit resan för mig 
och när det blev möjligt att 
flytta till en villa 300 meter 
från farmor och farfars gamla 
hus kändes det som att komma 
hem, berättar Björn.

Hans bakgrund är gedi-
gen. Faktum är att Ales nye 
kommunchef är utbildad 
läkare, men istället för detta 
utmanande yrke bestämde sig 
Björn för att försöka utveckla 
läkarutbildningen. Det gjorde 
han som universitetsdirektör 
vid Göteborgs universitet. 
Han har också varit stadsdels-
chef i Biskopsgården, varit 
tillförordnad utbildningschef 
i Marks kommun och har fort-
farande kvar ett uppdrag hos 
Göteborgs stad.

– Jag utreder människors 
levnadsvillkor och målet är att 

minska fattigdomen i  fram-
för allt Biskopsgården, säger 
Björn som fortsätter detta 
uppdrag på 25%.

– Både kommunchefsjob-
bet i Ale och fattigdomsutred-
ningen är två heltidsuppdrag, 
men det fick bli så här. 

I Ale har han ett förord-
nande på sex månader. Upp-
giften är att stärka lednings-
organisationen och tydliggöra 
rollerna i kommunledningen. 
Han ska också se till att 
ärende- och beredningshante-
ringen kvalitetssäkras. Det ska 
gå snabbare att upptäcka vad 
som är genomförbart eller ej.

– Det finns en otydlig-
het och osäkerhet idag. En 
kommun drivs framåt av spe-
lare på två planhalvor. På den 
ena spelar politikerna och på 
den andra tjänstemännen. 
Ofta möts de, men de får 
aldrig gå in på varandras plan-
halvor. Det är då det blir fel, 
säger Björn.

Han har installerat sig 
under två veckor, men har 
redan en klar bild av Ale.

– Det behövs ett mer 
blandat boende, att bygga på 
höjden med närhet till pen-
deln, kommer bli en fram-
gång. Samtidigt måste kom-
munen jobba målmedvetet 
med att höja utbildningsnivån. 
Det finns lite att jobba med.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

– Men rektorerna kan vara lugna
ALE. Läckan om att 
delar av den politiska 
ledningen i Ale saknade 
förtroende för utbild-
ningssektorns chef 
Annika Sjöberg har 
skapat oro bland övriga 
enhetschefer och rek-
torer.

– Det är mycket 
olyckligt för vi hyser 
stort förtroende för 
våra rektorer, säger 
kommunalråd Mikael 
Berglund (M).

Det är fortfarande helt tyst 
kring sektorchef Annika 
Sjöbergs tjänstgöring i Ale. 
Nytillträdde kommunche-
fen, Björn Järbur, sköter för-
handlingarna och i veckan 
ska ett förslag presenteras. 
Att det kommer att kosta 
råder det ingen tvekan om. 
Några egentliga tjänstefel 

finns inte noterade hos Sjö-
berg som mer eller mindre 
tvingas gå då förtroendet 
saknas. Ett sådant avsked är 
alltid kostsamt för arbetsgi-
varen. Situationen har dock 
skapat oro bland övriga 
chefer inom skolsektorn.

– Det finns inga skäl att 
vara orolig. Vi har haft en 
relation som inte har fung-
erat och det måste den göra. 
Jag kan inte säga mer i dags-
läget, det vore inte rätt, säger 
Mikael Berglund.

Oppositionen är mycket 
kritisk.

– Precis som Alliansen är 
vi inte nöjda med resultaten 
i skolan, men vi har fullt för-
troende för Annika Sjöberg 
som sektorchef, säger oppo-
sitionsråd Paula Örn.

Faksimil Alekuriren vecka 23, 2013.

BJÖRN JÄRBUR
Ålder: 52
Bor: Askim
Familj: Fyra barn, tre söner och en 
dotter.
Intressen: Idrottstok. har spelat 
golf, handboll och fotboll. 
Ledarskap: "Jag är oerhört tydlig. 
Tycker det är bättre att folk vet 
vad jag står för så behöver ingen 
gissa. Dessutom är jag en extrem 

tävlingsmänniska".
Ser på tv: "Det gör jag väldigt 
sällan, vilket ger mig oceaner med 
tid till annat".
Andra uppdrag: Kassör i Hovås 
Billdal som har ett damlag i elitettan 
(fotboll). "Ett tufft uppdrag i en 
klubb som försöker leva på en bra 
verksamhete utan spelarlöner".

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Björn Järbur har insett att det fi nns mycket att jobba med
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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 

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 

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 

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 

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

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

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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SURTE. Det första mer-
öppna biblioteket i Ale 
är invigt.

Det skedde i Surte 
förra lördagen.

Nu till helgen väntar 
ett nytt invigningska-
las – den här gången i 
Skepplanda.

Ale kommun har fått sitt 

första meröppna bibliotek. 
Innehavarna av ett meröp-
petlånekort kan nu besöka 
biblioteket i Surte från 
klockan sex på morgonen till 
nio på kvällen, varje dag året 
om.

– Detta innebär att vi har 
utökat öppettiderna i Surte 
från 16,5 timmar i veckan 
till 105 timmar. En enormt 

häftig satsning skulle jag 
vilja påstå. När många andra 
kommuner i landet gör 
besparingar på biblioteks-
verksamheten så gör vi i Ale 
tvärtom. Det är jag stolt över, 
säger Isabell Korn (M) ord-
förande i Kultur- och fritids-
nämnden.

En hel del surtebor 
besökte invigningen och pas-

sade på att ansöka om ett nytt 
låne- och tillika passerkort. 
Kortet utgör en personlig 
värdehandling.

– Farhågorna om att ska-
degörelsen skulle öka tror 
jag är överdriven. I Skåne, 
som har meröppna bibliotek 
på ett par ställen, har man 
inte upplevt några som helst 
problem. Jag tror snarare 

att låntagarna blir än mer 
stolta över sitt bibliotek och 
att verksamheten utvecklas, 
säger Isabell Korn.

– Ett meröppetkort går 
inte att skaffa fram på egen 
hand utan erhålls efter 
samtal med personalen. Man 
måste dessutom ha fyllt 18 år, 
berättar Isabell.

Skepplanda bibliotek har 

haft stängt ett par veckor på 
grund av renoveringsarbete, 
men står nu redo för nyinvig-
ning på lördag. 

Kultur- och fritidschef Michael Svensson i samspråk med nämndordförande Isabell Korn. 
Många surtebor kom för att ta del av invigningen av meröppet bibliotek förra lördagen.
Foto: Eva Albrechtsson

Ale kommun har fått sitt första meröppna bibliotek. Glädjande tycker bibliotekschef Eva 
Bünger, Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Isabell Korn, samt bibliotekarierna Sara 
Dahl och Kristina Korn.                        Foto: Eva Albrechtsson

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Och på lördag är det Skepplandas tur

Meröppet bibliotek invigt i Surte
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Dags att flytta ut?
Vi har många som 
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Marie Engström – mäklare, Monica Carlsson - mäklare, Sebastian Krigholm – mäklare,  

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

www.svenskfast.se

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

ALE. Alliansens och 
Aledemokraternas 
budgetförslag för 2014 
sätter folkhälsan i 
fokus.

Det görs med ett 
ungdomsperspektiv och 
målet är tydligt.

– Ungdomars hälsa 
ska förbättras och på 
sikt inspirerar det även 
äldre. Vi hoppas kunna 
bidra till en allmänt 
bättre hälsa i Ale. En 
välmående kommun 
mår alla gott av, säger 
Kommunstyrelsens 
ordförande, Mikael 
Berglund (M).

Alliansen och de rödgröna 
presenterade på tisdagens 
kommunstyrelsesamman-
träde sina budgetförslag 
för 2014. Det råder snäva 
förutsättningar med strama 
ekonomiska tyglar. Alliansen 
och Aledemokraterna har 
pekat ut tre strategiska mål-
områden. Ökad bildnings-
nivå, bättre folkhälsa och en 
hållbar tillväxt.

– Människan lär genom 
hela livet och detta vill vi fort-
sätta skapa förutsättningar 
för. Ett primärt mål är själv-
klart att andelen ungdomar 

som efter avslutad gymna-
sieutbildning har arbete eller 
läser en högre utbildning ska 
öka, men även biblioteken 
är viktiga för bildningen. 
Där satsar vi nu på att göra 
dem ännu mer tillgängliga. 
Komvux har en central roll 
när människor behöver skola 
om sig eller komplettera sin 
u tb i ldn ing , 
säger Mikael 
Berglund.

K r i n g 
skolan har 
Ale kom-
muns över-
huvud mycket 
att säga och 
precis som de 
rödgröna är 
han glad över att det finns en 
politisk enighet om att det 
är här som resurserna måste 
satsas.

– Vi vill och ingen kan 
säga att vi inte har försökt, 
men att öka lärartätheten i 
förskolan är dyrt. Målet som 
vi satte i valrörelsen kommer 
vi inte nå fram till, men skam 
den som ger sig. Resultatet i 
skolan är vi heller inte nöjda 
med och det är tveklöst den 
enskilt viktigaste frågan. Jag 
hoppas att vi gemensamt ska 
hitta en väg som leder till 
framgång. Det handlar inte 

bara om ekonomiska resur-
ser, utan minst lika mycket 
om arbetssätt, säger Berg-
lund.

Det andra målområdet 
rubriceras en bättre folk-
hälsa, men har ett tydligt 
ungdomsperspektiv.

– Folkhälsan och bild-
ningsnivån hänger ihop. 

Antalet ung-
domar som 
presterar i 
skolan med 
g o d k ä n d a 
resultat har 
s j ä l v k l a r t 
en koppling 
till de som 
hamnar i 
utanförskap 

med både psykisk och fysisk 
ohälsa. Vi har också tydligt 
markerat att antalet ungdo-
mar som använder narkotika 
ska minska. Ungdomsarbets-
lösheten är också ett bekym-
mer som vi vill komma till 
bukt med, säger Berglund.

En hållbar tillväxt i Ale ska 
innebära att befolkningen 
ökar med 1,5% årligen.

Nämnder och styrelser 
kommer inför 2014 att få ett 
antal uppdrag. Gemensamt 
för dem blir att samtliga sek-
torer ska erbjuda fem jobb 
riktade till arbetslösa ungdo-

mar. Utmaningsrätt ska infö-
ras generellt i kommunen, 
vilket ska sänka kostnaderna 
då fler tjänster ska utföras 
på entreprenad. Skolan ska 
i samverkan med näringsli-
vet utveckla nya former för 
utbyte och en aktivitetsplan 
ska upprättas.

Vad säger du om de röd-
grönas budgetförslag?

– Tja, vi är ju överens 
om det mesta. De hade lite 
tankar kring klimatinves-
teringar och vi lyfter fram 
folkhälsan. Jag tycker vi är 
på god väg i Ale. Närings-
livsklimatet skvallrar om att 
det finns en positiv energi, 
föreningslivet har vi gjort 
mycket spännande tillsam-
mans med. Jag ser att de 
avsätter 20 Mkr till ridhuset 
i Bohus, men där tror jag de 
bara har tagit på sig spen-
derbyxorna. Det finns ett 
förslag framme som säger att 
kostnaden är 20 Mkr, men nu 
ska vi bearbeta förslaget och 
se om det verkligen behöver 
kosta så mycket. Vi värnar 
ridsporten och dialogen med 
Ale-Jennylund fortsätter från 
kommunens sida, avslutar 
Mikael Berglund.

– Ale ska bli en välmående kommun
Folkhälsan i fokus

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Resultatet i skolan
är vi heller inte nöjda 

med och det är
tveklöst den enskilt
viktigaste frågan.

Mikael Berglund (M)

Mikael Berglund (M), Kommunstyrelsens ordförande i Ale, 
presenterade i tisdags Alliansens och Aledemokraternas 
budgetförslag för 2014.

70 % 
för 0 kr.

Vi är en ideell förening som står för 70% 
av sjöräddningen i Sverige – utan en krona från staten. 
Bli medlem på sjöräddning.se eller ring 077-579 00 90.
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Det görs med ett 
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målet är tydligt.

– Ungdomars hälsa 
ska förbättras och på 
sikt inspirerar det även 
äldre. Vi hoppas kunna 
bidra till en allmänt 
bättre hälsa i Ale. En 
välmående kommun 
mår alla gott av, säger 
Kommunstyrelsens 
ordförande, Mikael 
Berglund (M).

Alliansen och de rödgröna 
presenterade på tisdagens 
kommunstyrelsesamman-
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för 2014. Det råder snäva 
förutsättningar med strama 
ekonomiska tyglar. Alliansen 
och Aledemokraterna har 
pekat ut tre strategiska mål-
områden. Ökad bildnings-
nivå, bättre folkhälsa och en 
hållbar tillväxt.

– Människan lär genom 
hela livet och detta vill vi fort-
sätta skapa förutsättningar 
för. Ett primärt mål är själv-
klart att andelen ungdomar 

som efter avslutad gymna-
sieutbildning har arbete eller 
läser en högre utbildning ska 
öka, men även biblioteken 
är viktiga för bildningen. 
Där satsar vi nu på att göra 
dem ännu mer tillgängliga. 
Komvux har en central roll 
när människor behöver skola 
om sig eller komplettera sin 
u tb i ldn ing , 
säger Mikael 
Berglund.

K r i n g 
skolan har 
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muns över-
huvud mycket 
att säga och 
precis som de 
rödgröna är 
han glad över att det finns en 
politisk enighet om att det 
är här som resurserna måste 
satsas.

– Vi vill och ingen kan 
säga att vi inte har försökt, 
men att öka lärartätheten i 
förskolan är dyrt. Målet som 
vi satte i valrörelsen kommer 
vi inte nå fram till, men skam 
den som ger sig. Resultatet i 
skolan är vi heller inte nöjda 
med och det är tveklöst den 
enskilt viktigaste frågan. Jag 
hoppas att vi gemensamt ska 
hitta en väg som leder till 
framgång. Det handlar inte 

bara om ekonomiska resur-
ser, utan minst lika mycket 
om arbetssätt, säger Berg-
lund.

Det andra målområdet 
rubriceras en bättre folk-
hälsa, men har ett tydligt 
ungdomsperspektiv.

– Folkhälsan och bild-
ningsnivån hänger ihop. 
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med både psykisk och fysisk 
ohälsa. Vi har också tydligt 
markerat att antalet ungdo-
mar som använder narkotika 
ska minska. Ungdomsarbets-
lösheten är också ett bekym-
mer som vi vill komma till 
bukt med, säger Berglund.

En hållbar tillväxt i Ale ska 
innebära att befolkningen 
ökar med 1,5% årligen.

Nämnder och styrelser 
kommer inför 2014 att få ett 
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för dem blir att samtliga sek-
torer ska erbjuda fem jobb 
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vet utveckla nya former för 
utbyte och en aktivitetsplan 
ska upprättas.

Vad säger du om de röd-
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– Tja, vi är ju överens 
om det mesta. De hade lite 
tankar kring klimatinves-
teringar och vi lyfter fram 
folkhälsan. Jag tycker vi är 
på god väg i Ale. Närings-
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det finns en positiv energi, 
föreningslivet har vi gjort 
mycket spännande tillsam-
mans med. Jag ser att de 
avsätter 20 Mkr till ridhuset 
i Bohus, men där tror jag de 
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derbyxorna. Det finns ett 
förslag framme som säger att 
kostnaden är 20 Mkr, men nu 
ska vi bearbeta förslaget och 
se om det verkligen behöver 
kosta så mycket. Vi värnar 
ridsporten och dialogen med 
Ale-Jennylund fortsätter från 
kommunens sida, avslutar 
Mikael Berglund.

– Ale ska bli en välmående kommun
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Resultatet i skolan
är vi heller inte nöjda 

med och det är
tveklöst den enskilt
viktigaste frågan.

Mikael Berglund (M)

Mikael Berglund (M), Kommunstyrelsens ordförande i Ale, 
presenterade i tisdags Alliansens och Aledemokraternas 
budgetförslag för 2014.
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av sjöräddningen i Sverige – utan en krona från staten. 
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Det är vi som 
är Axelssons!

Renoverad 2:a i Bigården

Välkommen till denna välplanerade och 
rejäla tvårummare i Bigården! Fint
renoverad de senaste åren med bla 
nyare badrum med bubbelbadkar. Härlig
altan i söderläge. Ett bra och billigt 
boende med mycket radhuskänsla!
61,5 kvm. Avg. 3.724:- 

Pris 195.000:- som utgångspris.
Visas Ring för visning. 
Henrik Kjellberg 0727-316 360.

Göta

3:a med egen uteplats!

Välkommen till denna välplanerade trea 
i populära Surte. Här bor du i markplan 
med tillgång till två st balkonger/
uteplatser. Stora och rejäla sovrum. 
Lägenheten helrenoverades 2010 med 
bla nytt kök och badrum. Ett bra boende 
med perfekt avstånd till pendeltåget mot 
Gbg. Ska ses på plats!  81 kvm. 
Avg. 3.823:- 

Pris 795.000:- som utgångspris.
Visas 18/6. 
Adress Göteborgsvägen 70B.
Henrik Kjellberg 0727-316 360.

Surte

Härligt läge vid sjön!

Välkommen till detta charmiga hus med 
fantastiskt läge med utsikt över Hålsjön. 
Enplansvilla med delvis inredd källare 
till biorum. Stor inglasad altan mot sjön. 

Stor trädgård. Nära busshållsplats och 
ca 45 minuter bilväg till Göteborg.
Missa inte detta! 83 +28 kvm. 

Pris 1.495.000:- som utgångspris.
Visas 12/6.Ring för bokning. 
Adress Sandåker 255.

Håla
nda

3:a med utsikt mot stan!

Välkommen till denna välplanerade 
lägenhet med låg avgift i populär
förening! Från den inglasade altanen 

Direkt närhet till spårvagnen som tar dig 
in till city på ca 15 minuter. Här får du 
ett mycket bra boende i välskött och 
trivsam förening. Hiss fr entréplan. Ska 
ses på plats!  Vån. 4/8, hiss. 72 kvm.
Avg. 2.938:- 

Pris 875.000:- som utgångspris. 
Visas 18/6. 
Adress Blåsvädersgatan 10.
Henrik Kjellberg 0727-316 360.

Bisk
ops-

går
den

ALE. De rödgröna vill 
frigöra mer pengar till 
skolan.

Ale kommuns kost-
nader för äldre miss-
brukare skenar och här 
kräver oppositionspar-
tierna krafttag.

– Vi köper dyra plat-
ser utanför Ale, trots 
att det fi nns en utred-
ning som visar att vi 
har underlag för ett 
eget motivationsbo-
ende, säger Ingmarie 
Torstensson (V).

Den ekonomiska tillväxten 
är fortsatt låg i Ale. Skatte-
intäkterna ökar marginellt, 
det mesta äts upp av kost-
nadsökningar främst löner. 
Något större utrymme för 
satsningar finns därför inte i 
de drygt 1,4 miljarderna som 
kommunfullmäktige snart 
ska fördela till nämnderna. 
Socialdemokraterna, Vän-
sterpartiet och Miljöpartiet 
har istället funderat mycket 
kring hur pengarna ska 
användas.

– Det handlar om att ha 
en genomtänkt politik med 

tydliga mål och för 2014 har 
vi prioriterat tre strategiska 
målområden. Fler elever 
ska nå målen i skolan, ökat 
lokalt ansvar för miljö och 
klimat samt en jämlik tillväxt. 
Skolan är vårt huvudområde 
och det känns bra att även 
Alliansen har pekat ut det. 
Jag upplever 
dock att vi 
är tydligare 
med vad vi 
vill göra. 
Bland annat 
vill vi satsa 
på ett ledar-
program för 
rektorer och 
stora resur-
ser vill vi också lägga på 
minskade gruppstorlekar för 
de yngsta barnen, redogör 
oppositionsråd Paula Örn 
(S) och Johnny Sundling 
(V) fyller i:

– Med tanke på den 
omsättning av rektorer som 
skolan i Ale har är det uppen-
bart att personalfrågor inte 
prioriteras. Rektorns roll har 
inte analyserats och svaren vi 
får om varför så få vill stanna 
är väldigt olika.

För att fler elever ska nå 

kunskapsmålen i skolan före-
språkas schemalagd läxhjälp 
på alla skolor och obligato-
risk sommarskola.

Det andra målet handlar 
om det lokala ansvaret för 
miljö och klimat. En punkt 
som naturligtvis ligger Mil-
jöpartiet varmt om hjärtat.

– Vi före-
slår att 5 mil-
joner kronor 
avsätts till 
k l i m a t i n -
vesteringar 
och det kan 
bland annat 
vara solcells-
anläggningar 
på kommu-

nala fastigheter och fler elbi-
lar. Jag noterar att Alliansen 
inte har med en rad om detta 
angelägna arbete, förklarar 
Peter Rosengren (MP).

Det tredje prioriterade 
målområdet är att nå en 
jämlik tillväxt.

– Det är ett omfattande 
arbete som är en förutsätt-
ning för att fortsätta utveckla 
ett jämlikt och jämställt sam-
hälle. Det handlar om lika-
behandling i förskolan, att 
utjämna skillnader mellan 

barn med olika uppväxt-
villkor. På sikt vill vi att alla 
barn i förskolan ska kunna 
erbjudas full tid, där barn 
till arbetslösa prioriteras. 
Våra centralorters centrum 
ska utvecklas för att tillhan-
dahålla både handel och ser-
vice. Näringslivsklimatet ska 
vi fortsätta värna och vi anser 
att Ale kommuns närings-
livsfunktion förstärks med en 
lotsfunktion som underlättar 
för Aleföretagare. En annan 
viktig insats är att kom-
munen erbjuder sommar-
jobb till alla ungdomar som 
önskar, berättar Paula Örn.

De rödgröna har i sitt 
budgetarbete genomfört en 
nulägesanalys. Det är med 

stor oro de också konstaterar 
att IFO, Individ- och famil-
jeomsorgen, spräcker alla 
ekonomiska ramar.

– Det är främst äldre miss-
brukare som vi köper dyra 
boendeplatser för utanför 
Ale som kostar. Vi måste se 
över det här och effektivi-
sera. Det finns dessutom en 
utredning som visar att vi har 
underlag för ett eget moti-
vationsboende i Ale. Det är 
dags att ställa tydligare krav 
på besparingar och att hitta 
en lösning på hemmaplan, 
säger Ingmarie Torstensson.

På investeringssidan 
sticker de rödgröna ut med 
en tydlig satsning på ett nytt 
ridhus på Jennylund i Bohus. 

Totalt avsätts 20 Mkr, 10 
Mkr 2014 och 2015.

– Vi visar att vi menar 
allvar, betonar Paula Örn.

Vad säger ni om Alli-
ansens budgetförslag för 
2014?

– Jag tror det är sista 
budgeten de lägger och det 
märks tydligt att de inte är 
överens om tagen. Det finns 
en otydlighet i ledarskapet 
både i det politiska och på 
tjänstemannanivå. Det är 
inte bra. Deras idé om att 
piska och sparka personal 
verkar inte fungera, avrundar 
de rödgröna.

– De rödgröna kräver att IFO effektiviserar

Äldre missbrukare 
kostar för mycket

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Överens om 2014. De rödgröna presenterade i veckan en skuggbudget för nästa år. Paula Örn 
(S), Ingmarie Thorstensson (V), Peter Rosengren (MP) och Johnny Sundling (V).

Med tanke på
den omsättning av

rektorer som skolan i
Ale har är det uppenbart 

att personalfrågor
inte prioriteras.

Peter Rosengren (MP)
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Tisdag 4 juni

Misshandel
Strax före klockan 19 inträffar 
ett brott som polisen rubri-
cerar som misshandel. Det är 
fyra unga tjejer, samtliga hem-
mahörande i Ale, som träffar 
tre okända män i Surte. Dessa 
män tvingar tjejerna att röka, 
ett för dem okänt preparat. När 
polispatrullen anländer platsen 
är tjejerna tydligt påverkade.

Smitning från bensinnota 
rapporteras från Statoil i Älv-
ängen.

Onsdag 5 juni

Narkotikabrott
Polisen slår till mot en adress i 
Älvängen där det förekommer 
cannabisodling. Ett hundratal 
plantor upptäcks.

Torsdag 6 juni

Skadegörelse
Skadegörelse på Kyrkbyskolan, 
Nödinge. Torrt gräs placeras 
på ett bord och antänds. Elden 
släcks emellertid snabbt av 
personer som befinner sig på 
platsen och skadorna begrän-
sas till bordet.

En moped tillgrips i Alafors.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

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

0771-888 000.
www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund

Tycker du 
att din chef
är otydlig?

Vigerne Invest

Brf Säteriet 1 & 2

Visning 
torsdag 13 juni 

kl 17-19
 

18 juni kl 18-19
i Backa Säteri,  
Säterivägen 2,  

Nödinge

Hustyp

Antal

Boarea  

Antal rum

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

Alekuriren behöver Din hjälp med 
att fylla årets sommarnummer 

med spännande artiklar.

TIPSA REDAKTIONEN 
REDAN IDAG! 
johanna@alekuriren.se
0707-71 29 45

TIPSA ALEKURIREN

5 BÄSTA TIPSEN 

BELÖNAS MED EN 

TRISSLOTT!

Räddningstjänsten larmas till Sandliden i Bohus på 
nationaldagen, strax före klockan sex på kvällen. En man 
har fått en åkgräsklippare över sig. En ambulanshelikop-
ter transporterar mannen till sjukhus. Det är oklart hur 
allvarliga skadorna är.                   Foto: Christer Grändevik

Fick åkgräsklippare över sig

Miljön är storslagen och när 
dessutom vädret visade sig 
från sin allra bästa sida hade 
arrangören inte mycket att 
klaga på. Inte besökarna heller 
för den delen. Det var trivsamt 
och familjärt på Klintens Loge 
där glada amatörer och mer 
erfarna konstnärer samsades 
om utrymmet.

– En salig blandning av 

hobby, hantverk och konst, 
berättar Jessica Randén.

På den cowboy- och wes-
terninspirerade logen finns 
många äldre lantbruksredskap 
och verktyg. På gården finns 
dessutom getter, ponnyer och 
hönor som besökarna fick 
anledning att bekanta sig med.

– De minsta barnen red 
på gårdens gamla shetlands-

ponny och folk satt i solske-
net, åt våfflor och lyssnade på 
countrymusik, berättar Jessica 
Randén.

Utställarna var Katarina 
Berg, spetsklänningar, måleri 
och stickade tröjor. Eric 
Olsson, 8 år, flätade korgar. 
Emma Ericsson, 14 år, foto. 
Jessica Randén, foto. Hillevi 
Pettersson, måleri. Sonia 
Erlandsson, betongkonst. 
Michelle Winkel, Göta, bar-
biedocksklänningar.

Den nyöppnade butiken 
Kära Krusmynta i Prässebo 
visade möbler från det egna 
snickeriet.

Utställning på westerninspirerad loge

Den cowboy- och westerninspirerade logen hade förvandlats 
till utställningshall för en dag.

Michelle Winkel från Göta visade upp sina förtjusande bar-
biedocksklänningar.

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.

PRÄSSEBO. Det bjöds på varierande uttrycksfor-
mer när Klintens Loge ordnade med konstutställ-
ning i lördags.

Ett 60-tal personer kom till Prässebo och den 
vackra försommaridyllen.

– Nästa sommar hoppas vi att ännu fl er barn 
och vuxna vill ställa ut på Klintens Loge, säger 
Jessica Randén.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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STARRKÄRR. En gul 
sol som lyste från en 
klarblå himmel.

De blågula inslagen 
var många i Prästa-
lund.

Närmare 300 per-
soner kom för att fi ra 
nationaldagen i den 
idylliska hembygdsgår-
den.

Det enda gulsvarta inslaget 
under det sedvanligt mysiga 
och familjära nationaldags-
firandet i Prästalund var 
Ahlafors IF, som av arrangö-
ren erhöll en flagga. Harald 
Axberg, Pernilla Fager-
holm, Lars-Inge och Mari-
anne Andersson represen-
terade 100-åringen och tog 
tacksamt emot den blågula 
flaggan. Besökarna hyllade 
dessutom jubilaren med en 
varm applåd.

Tidigare hade fantåget 
formerats och national-
sången ljudit över Starrkärrs 
vackra nejder. Oppositions-
rådet Paula Örn (S) höll 
årets högtidstal och uppma-
nade samtliga att njuta av 

atmosfären i Prästalund.
– Svenskheten är lika unik 

som var och en av oss, sade 
Paula som också skänkte en 
tacksamhetens tanke denna 
nationaldag.

– I ett globalt perspektiv 
bor vi i ett fantastiskt land. Vi 
kan bara konstatera att vi har 
haft tur i det globala födel-
selotteriet. Vi har förmånen 
att bo i ett land som har så 
mycket att erbjuda och där vi 
har tillgång till så mycket.

Kommunful lmäkt iges 
ordförande Klas Nordh 
(FP) tog tillfället i akt att 
hälsa nysvenskar välkomna 
till Ale. Ceremonin blev 
dock aningen rumphuggen 
då de inbjudna gästerna inte 
hunnit till Starrkärr i tid. 

Nysvenskarna erhöll emel-
lertid sin gåva lite senare på 
eftermiddagen.

Nye ordföranden i För-
eningen för nationaldagens 
firande i Ale, Tore Berg-
hamn, hyllade sin företrä-
dare på posten, Hugo Wall-
berg, som fick ta emot blom-
mor och uppmuntrande ord.

För den musikaliska 
underhållningen svarade 
blåsorkestern Larmet, 
Sandra Bendrik framförde 
vacker solosång och bandet 
Älva Plus rockade loss under 
ledning av ”Stuffa-Stig”.

Vädret var det bästa tänk-
bara och nationaldagsfirarna 
stortrivdes i den rofyllda 
miljön. Fikaförsäljarna hade 
fullt upp och det gällde också 

lotteripersonalen. Kaffepa-
ket och chokladaskar fanns 
på prisbordet.

I PRÄSTALUND

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Blågult fi rande i Prästalund

Fantåget anländer Prästalund.

En fl agga delades ut under nationaldagsfi randet i Starrkärr 
och den tillföll 100-årsjubilerande Ahlafors IF, som represen-
terades av Harald Axeberg, Pernilla Fagerholm, Marianne och 
Lars-Inge Andersson.

Oppositionsrådet Paula Örn 
(S) höll årets högtidstal.

Blågul klädsel dagen till ära.Närmare 300 personer kom till Prästalunds hembygdsgård 
för att fi ra nationaldagen.

Nye ordföranden i Föreningen för nationaldagens fi rande i 
Ale, Tore Berghamn, uppvaktade sin mångårige företrädare 
på posten, Hugo Wallberg.

Nysvenskar välkomnades i samband med nationaldagsfi -
randet i Prästalund. Här är det familjen Shahrour som just 
erhållit en gåva av kommunfullmäktiges ordförande Klas 
Nordh.

NATIONALDAGEN

Den 6 juni är en märkesdag för 
Sverige. Det var den 6 juni 1523 
som Gustav Vasa valdes till Sveri-
ges konung. Därmed blev Sverige 
ett självständigt land och den 
nordiska unionen upphörde.
Sedan 1916 har vi fi rat den 6 juni 
som Svenska fl aggans dag. Från 
och med 1983 är den 6 juni Sveri-
ges nationaldag. 2005 blev 6 juni 
en röd dag i almanackan.

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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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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NOL. Förhandsfavo-
riterna levde upp till 
förväntningarna när 
den 26:e upplagan av 
Nolvarvet avgjordes i 
onsdags.

Oliver Henrysson, 
4A, var snabbast av 
killarna och Frida Veglo, 
årskurs 5, var först i 
mål bland tjejerna.

Det var två välför-
tjänta vinnare som tog 
emot publikens hyll-
ningar.
Det mesta var sig likt när 
Nolskolan bjöd in till Nol-
varvet. Arrangören är bort-
skämd med vackert väder och 
den här onsdagen utgjorde 
inget undantag.

– Perfekta förutsättningar! 
Solen sken samtidigt som 
vinden fläktade skönt, kon-
staterade tjejklassens segrare 
Frida Veglo som såg överras-
kande pigg ut när hon passe-
rat mållinjen.

– Det kändes bra hela 
vägen. Det gäller att plocka 
fram viljan en sådan här dag, 
betonade Frida.

Fredrik Blomqvist stod 
och noterade sluttiderna i 
målfållan där han hade god 
hjälp av sin pensionerade 
kollega Ragne Bengtsson. 
Det var Ragne som var ini-
tiativtagare till Nolvarvet på 

80-talet.
– Nolvarvet vill jag inte 

missa, det är en av årets bästa 
dagar, säger Ragne.

Efter lite vätskepåfyllning 
var Oliver Henrysson redo 
att möta pressen. Det var en 
glad segrare som lokaltid-
ningen fick samspråka med.

– Jag kände mig pigg och 
när det var ett par hundra 
meter kvar förstod jag att 
segerchansen var väldigt god, 
förklarade Oliver.

Nolvarvet satte som bruk-
ligt punkt för Nolklassikern 
där vandring, simning och 
cykling avverkats tidigare 
under läsåret.

PÅ NOLSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Oliver och 
Frida segrade i 
Nolvarvet

Favoriterna pallade trycket

Glada vinnare! Oliver Henrysson vann Nolvarvet på tiden 
16.49. Snabbast bland tjejerna var Frida Veglo som klocka-
des på 19.35.

Oliver Henrysson, 4A, går i 
mål som segrare i Nolvarvet 
2013.

NOL. Vandringspro-
jektet ”Alla vägar bär 
till Rom” avslutades 
nyligen i Nolskolans 
idrottshall.

Starten gick den 18 
september 2012.

På valborgsmässo-
afton hade sträckan 
Nol-Rom tur och retur, 
4 674 kilometer, tillryg-
galagts.

Parallellt med skolans elever 
har även den något miss-

lyckade pizzabagaren Glenn 
och den italienske charmö-
ren Don Calzone avverkat 
Nol-Rom tur och retur. 
Avsikten med deras långvan-
dring var att få med sig ett 
hemligt recept hem, på pizza 
som Don Calzones mormor 
sedan urminnes tider haft i 
sin ägo.

I samband med avslut-
ningen så fick båda dessa 
figurer möjlighet att på sitt 
eget sätt redovisa sina erfa-
renheter och resultatet av 
den långa resan. Olyckligt-

vis visade det sig att de båda 
kumpanerna fått fel recept 
med sig tillbaka vilket inne-
bar att Nolskolans elever fick 
glass i klassrummet istället 
för pizza i bambasalen. Inte 
dumt det heller efter alla 
strapatser och 4 674 avver-
kade kilometrar.

Alla grupper på Nolskolan 
fick i uppgift att gissa datu-
met för återkomsten till Nol. 
Klass 3B gissade på den 15 
april och vann därmed täv-
lingen.

JONAS ANDERSSON

Pizzabagaren Glenn (Martin Johansson) och den italienske charmören Don Calzone (Fredrik 
Blomqvist) har utgjort symboler för Nolskolans vandringsprojekt ”Alla vägar bär till Rom”. 
Till höger initiativtagaren Ragne Bengtsson.               Arkivbild: Jonas Andersson

– Eleverna belönades med glass

Lyckat avslut på vandringsprojekt

ALAFORS. Det rådde 
strålande förutsätt-
ningar när Alekampen 
2013 gick av stapeln 
på sedvanligt manér på 
Sjövallens idrottsplats.

I sol och vackert vä-
der sattes deltagarna 
på prov.

Efter stor dramatik 
var det till slut Ahla-
fors Fria Skola som 
drog det längsta strået.

Jublet visste inga gränser bland 
högstadieeleverna på Ahlafors 
Fria Skola när det efter nog-
grann sammanräkning visade 
sig att guldet i Alekampen var 
bärgat.

– Viljan att vinna var större 
än rädslan att förlora. Vi 
gjorde väldigt bra ifrån oss i 
dragkampen, kanotmomentet 

och ultimate. Även flickornas 
fotboll blev vägvinnande, sam-
manfattade en belåten idrotts-
lärare i Erik Henriksson.

Det blev en knapp men till-
räcklig marginal ned till tvåan 
Aroseniusskolan som fick nöja 
sig med en silverplats. Det var 
ju som bekant Aroseniussko-
lan som vann i överlägsen stil i 

fjol. Kyrkbyskolan, Bohussko-
lan och Himlaskolan var aldrig 
riktigt med i segerdiskussio-
nen utan får ta nya tag nästa år.

Grenarna som det tävlades 
i var 4x400 meter, dragkamp, 
fotboll, ultimate frisbee, 
kanotstafett och kurirstafett.

JONAS ANDERSSON

Friskolan vann Alekampen
Ahlafors Fria Skola segrade i Alekampen 2013 som avgjordes på Sjövallen i onsdags.

Ultimate var en gren där Ahlafors Fria Skola skördade stora 
framgångar. Här är det Himlaskolan som möter de blivande 
segrarna. 
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BACKA SÄTERI 
– Trivsamt radhus om
117 kvm. Äganderätt!
här har du möjlighet att köpa ett mycket väl-
planerat och genomtänkt radhusboende i två plan 
om 117 kvm med förråd och carport. Modernt med golv-
värme, helkaklade badrum och låga driftkostnader.  

Den 13 juni kl 17-18 är du välkommen på markvisning. Vi 
guidar dig runt i området och berättar hur du blir ägare till 
ett av husen. Du hittar oss vid Jordkällevägen. Anmälan 
sker till Marcus Cyrillus, marcus.cyrillus@bjurfors.se

vill du veta mer? 
www.gotenehus.se/backa-sateri-radhus
pris: 2.995.000 - 3.095.000 kr�boyta: 117 kvm    
antal rum: 3-4 inflyttning: våren 2014
bjurfors nyproduktion: Marcus Cyrillus 031-733 20 29,  
marcus.cyrillus@bjurfors.se

En blågul veteran
Nationaldagen fi rades traditionsenligt med pompa och ståt i Prästalund.
Konferencier var Tore Berghamn, arrangörsföreningens nya ordförande.

Han är en riktig föreningsmänniska och en hejare på att berätta göteborgsvitsar.

Du är alltså ordförande 
i en förening med enda 
syfte att arrangera natio-
naldagsfirandet i Ale. 
Varför är det så viktigt 
att bevara traditionen?
– Tappar man en tradition är 
det svårt att få tillbaka den 
igen, så man ska vara rädd 
om nationaldagstraditionen. 
Den är en symbol för Sve-
rige och har blivit ännu vik-
tigare att manifestera sedan 
olika främlingsfientliga 
grupper börjat befläcka den 
svenska flaggan. Vi ska fira 
den svenska nationaldagen 
med stolthet och en viktig 
programpunkt under dagen 
är att hälsa nya svenskar väl-
komna till landet. 

Hur kom det sig att du i 
våras tog över ordföran-
deskapet?
– Den tidigare ordföran-
den är snart 90 år och det 
behövdes en föryngring. Jag 
är ”bara” 82 och en av de 
yngsta i föreningen. 

Du är en riktig förenings-

människa och har varit 
hela ditt liv. Hur började 
det?
– Min mormor har alltid 
varit en stor inspiration för 
mig. Hon sa alltid ”Det är 
inte en fråga om att kunna 
utan om att vilja kunna”. 
Min morfar var fyrmästare 
på Vinga fyr i Göteborg och 
där bodde de som i en liten 
by. Där var det alltid själv-
klart att fråga ”kan jag hjälpa 
till med något” och på den 
vägen är det. Den första för-
eningen jag var engagerad 
i var Olofstorps idrottsför-
ening.

Du är pensionär nu. Vad 
har du jobbat med tidi-
gare?
– Jag var ingenjör på SKF i 
olika positioner. Precis efter 
andra världskriget när jag 
var i 20-årsåldern föreläste 
jag för niondeklassare i Par-
tille kommun om hemskydd. 
Föreläsningen, som hölls 
på uddrag av staten, hette 
”Det sårbara samhället” och 

handlade om att överleva 
i ett samhälle som inte var 
uppbyggt.

82 år har du hunnit fylla 
och det kan ju ingen tro. 
Vad är din hemlighet?
– Jag äter fil varje morgon 
och har så gjort hela mitt liv. 
När jag var liten gjorde man 
filmjölk av egen vassle och 
jag tror mycket på denna 
ryssinspirerade metod. 

Du är en hejare på att 
berätta roliga historier 
och göteborgsvitsar. Kan 
du bjuda på en?
– Inne på Göteborgs cen-
tralstation, i den gamla 
delen där rödmålade träbjäl-
kar finns kvar i taken och 
golvet är av marmor, satt 
Karl vid ett av borden med 
marmorskiva och drack en 
öl. Då kom en stockholmare 
fram och frågade var tunnel-
banan låg någonstans och då 
svarade Karl: ”Du, i den här 
stan har vi inget att dölja”. 

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Tore Berghamn
Ålder: 82
Bor: Älvängen
Familj: Hustrun Irma, tre döttrar, 
sju barnbarn och två barnbarns-
barn
Intressen: Föreningsliv och idrott 
med stort I, speciellt fotboll.
Smultronställe i Ale: Starrkärr
Bästa hälsotips: En skål fi l om 
dagen
Förebild: Min mormor
Politiskt engagemang: Trogen 
liberal sedan 20-årsåldern med 
hjärtat i Folkpartiet
Motto: ”Det är inte en fråga om att 
kunna utan om att vilja kunna”
Aktuell: Som ny ordförande i För-
eningen för nationaldagens fi rande 
i Ale.



alekuriren  |   nummer 23  |   vecka 24  |   201312

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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NOL. Förhandsfavo-
riterna levde upp till 
förväntningarna när 
den 26:e upplagan av 
Nolvarvet avgjordes i 
onsdags.

Oliver Henrysson, 
4A, var snabbast av 
killarna och Frida Veglo, 
årskurs 5, var först i 
mål bland tjejerna.

Det var två välför-
tjänta vinnare som tog 
emot publikens hyll-
ningar.
Det mesta var sig likt när 
Nolskolan bjöd in till Nol-
varvet. Arrangören är bort-
skämd med vackert väder och 
den här onsdagen utgjorde 
inget undantag.

– Perfekta förutsättningar! 
Solen sken samtidigt som 
vinden fläktade skönt, kon-
staterade tjejklassens segrare 
Frida Veglo som såg överras-
kande pigg ut när hon passe-
rat mållinjen.

– Det kändes bra hela 
vägen. Det gäller att plocka 
fram viljan en sådan här dag, 
betonade Frida.

Fredrik Blomqvist stod 
och noterade sluttiderna i 
målfållan där han hade god 
hjälp av sin pensionerade 
kollega Ragne Bengtsson. 
Det var Ragne som var ini-
tiativtagare till Nolvarvet på 

80-talet.
– Nolvarvet vill jag inte 

missa, det är en av årets bästa 
dagar, säger Ragne.

Efter lite vätskepåfyllning 
var Oliver Henrysson redo 
att möta pressen. Det var en 
glad segrare som lokaltid-
ningen fick samspråka med.

– Jag kände mig pigg och 
när det var ett par hundra 
meter kvar förstod jag att 
segerchansen var väldigt god, 
förklarade Oliver.

Nolvarvet satte som bruk-
ligt punkt för Nolklassikern 
där vandring, simning och 
cykling avverkats tidigare 
under läsåret.

PÅ NOLSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Oliver och 
Frida segrade i 
Nolvarvet

Favoriterna pallade trycket

Glada vinnare! Oliver Henrysson vann Nolvarvet på tiden 
16.49. Snabbast bland tjejerna var Frida Veglo som klocka-
des på 19.35.

Oliver Henrysson, 4A, går i 
mål som segrare i Nolvarvet 
2013.

NOL. Vandringspro-
jektet ”Alla vägar bär 
till Rom” avslutades 
nyligen i Nolskolans 
idrottshall.

Starten gick den 18 
september 2012.

På valborgsmässo-
afton hade sträckan 
Nol-Rom tur och retur, 
4 674 kilometer, tillryg-
galagts.

Parallellt med skolans elever 
har även den något miss-

lyckade pizzabagaren Glenn 
och den italienske charmö-
ren Don Calzone avverkat 
Nol-Rom tur och retur. 
Avsikten med deras långvan-
dring var att få med sig ett 
hemligt recept hem, på pizza 
som Don Calzones mormor 
sedan urminnes tider haft i 
sin ägo.

I samband med avslut-
ningen så fick båda dessa 
figurer möjlighet att på sitt 
eget sätt redovisa sina erfa-
renheter och resultatet av 
den långa resan. Olyckligt-

vis visade det sig att de båda 
kumpanerna fått fel recept 
med sig tillbaka vilket inne-
bar att Nolskolans elever fick 
glass i klassrummet istället 
för pizza i bambasalen. Inte 
dumt det heller efter alla 
strapatser och 4 674 avver-
kade kilometrar.

Alla grupper på Nolskolan 
fick i uppgift att gissa datu-
met för återkomsten till Nol. 
Klass 3B gissade på den 15 
april och vann därmed täv-
lingen.

JONAS ANDERSSON

Pizzabagaren Glenn (Martin Johansson) och den italienske charmören Don Calzone (Fredrik 
Blomqvist) har utgjort symboler för Nolskolans vandringsprojekt ”Alla vägar bär till Rom”. 
Till höger initiativtagaren Ragne Bengtsson.               Arkivbild: Jonas Andersson

– Eleverna belönades med glass

Lyckat avslut på vandringsprojekt

ALAFORS. Det rådde 
strålande förutsätt-
ningar när Alekampen 
2013 gick av stapeln 
på sedvanligt manér på 
Sjövallens idrottsplats.

I sol och vackert vä-
der sattes deltagarna 
på prov.

Efter stor dramatik 
var det till slut Ahla-
fors Fria Skola som 
drog det längsta strået.

Jublet visste inga gränser bland 
högstadieeleverna på Ahlafors 
Fria Skola när det efter nog-
grann sammanräkning visade 
sig att guldet i Alekampen var 
bärgat.

– Viljan att vinna var större 
än rädslan att förlora. Vi 
gjorde väldigt bra ifrån oss i 
dragkampen, kanotmomentet 

och ultimate. Även flickornas 
fotboll blev vägvinnande, sam-
manfattade en belåten idrotts-
lärare i Erik Henriksson.

Det blev en knapp men till-
räcklig marginal ned till tvåan 
Aroseniusskolan som fick nöja 
sig med en silverplats. Det var 
ju som bekant Aroseniussko-
lan som vann i överlägsen stil i 

fjol. Kyrkbyskolan, Bohussko-
lan och Himlaskolan var aldrig 
riktigt med i segerdiskussio-
nen utan får ta nya tag nästa år.

Grenarna som det tävlades 
i var 4x400 meter, dragkamp, 
fotboll, ultimate frisbee, 
kanotstafett och kurirstafett.

JONAS ANDERSSON

Friskolan vann Alekampen
Ahlafors Fria Skola segrade i Alekampen 2013 som avgjordes på Sjövallen i onsdags.

Ultimate var en gren där Ahlafors Fria Skola skördade stora 
framgångar. Här är det Himlaskolan som möter de blivande 
segrarna. 
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BACKA SÄTERI 
– Trivsamt radhus om
117 kvm. Äganderätt!
här har du möjlighet att köpa ett mycket väl-
planerat och genomtänkt radhusboende i två plan 
om 117 kvm med förråd och carport. Modernt med golv-
värme, helkaklade badrum och låga driftkostnader.  

Den 13 juni kl 17-18 är du välkommen på markvisning. Vi 
guidar dig runt i området och berättar hur du blir ägare till 
ett av husen. Du hittar oss vid Jordkällevägen. Anmälan 
sker till Marcus Cyrillus, marcus.cyrillus@bjurfors.se

vill du veta mer? 
www.gotenehus.se/backa-sateri-radhus
pris: 2.995.000 - 3.095.000 kr�boyta: 117 kvm    
antal rum: 3-4 inflyttning: våren 2014
bjurfors nyproduktion: Marcus Cyrillus 031-733 20 29,  
marcus.cyrillus@bjurfors.se

En blågul veteran
Nationaldagen fi rades traditionsenligt med pompa och ståt i Prästalund.
Konferencier var Tore Berghamn, arrangörsföreningens nya ordförande.

Han är en riktig föreningsmänniska och en hejare på att berätta göteborgsvitsar.

Du är alltså ordförande 
i en förening med enda 
syfte att arrangera natio-
naldagsfirandet i Ale. 
Varför är det så viktigt 
att bevara traditionen?
– Tappar man en tradition är 
det svårt att få tillbaka den 
igen, så man ska vara rädd 
om nationaldagstraditionen. 
Den är en symbol för Sve-
rige och har blivit ännu vik-
tigare att manifestera sedan 
olika främlingsfientliga 
grupper börjat befläcka den 
svenska flaggan. Vi ska fira 
den svenska nationaldagen 
med stolthet och en viktig 
programpunkt under dagen 
är att hälsa nya svenskar väl-
komna till landet. 

Hur kom det sig att du i 
våras tog över ordföran-
deskapet?
– Den tidigare ordföran-
den är snart 90 år och det 
behövdes en föryngring. Jag 
är ”bara” 82 och en av de 
yngsta i föreningen. 

Du är en riktig förenings-

människa och har varit 
hela ditt liv. Hur började 
det?
– Min mormor har alltid 
varit en stor inspiration för 
mig. Hon sa alltid ”Det är 
inte en fråga om att kunna 
utan om att vilja kunna”. 
Min morfar var fyrmästare 
på Vinga fyr i Göteborg och 
där bodde de som i en liten 
by. Där var det alltid själv-
klart att fråga ”kan jag hjälpa 
till med något” och på den 
vägen är det. Den första för-
eningen jag var engagerad 
i var Olofstorps idrottsför-
ening.

Du är pensionär nu. Vad 
har du jobbat med tidi-
gare?
– Jag var ingenjör på SKF i 
olika positioner. Precis efter 
andra världskriget när jag 
var i 20-årsåldern föreläste 
jag för niondeklassare i Par-
tille kommun om hemskydd. 
Föreläsningen, som hölls 
på uddrag av staten, hette 
”Det sårbara samhället” och 

handlade om att överleva 
i ett samhälle som inte var 
uppbyggt.

82 år har du hunnit fylla 
och det kan ju ingen tro. 
Vad är din hemlighet?
– Jag äter fil varje morgon 
och har så gjort hela mitt liv. 
När jag var liten gjorde man 
filmjölk av egen vassle och 
jag tror mycket på denna 
ryssinspirerade metod. 

Du är en hejare på att 
berätta roliga historier 
och göteborgsvitsar. Kan 
du bjuda på en?
– Inne på Göteborgs cen-
tralstation, i den gamla 
delen där rödmålade träbjäl-
kar finns kvar i taken och 
golvet är av marmor, satt 
Karl vid ett av borden med 
marmorskiva och drack en 
öl. Då kom en stockholmare 
fram och frågade var tunnel-
banan låg någonstans och då 
svarade Karl: ”Du, i den här 
stan har vi inget att dölja”. 

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Tore Berghamn
Ålder: 82
Bor: Älvängen
Familj: Hustrun Irma, tre döttrar, 
sju barnbarn och två barnbarns-
barn
Intressen: Föreningsliv och idrott 
med stort I, speciellt fotboll.
Smultronställe i Ale: Starrkärr
Bästa hälsotips: En skål fi l om 
dagen
Förebild: Min mormor
Politiskt engagemang: Trogen 
liberal sedan 20-årsåldern med 
hjärtat i Folkpartiet
Motto: ”Det är inte en fråga om att 
kunna utan om att vilja kunna”
Aktuell: Som ny ordförande i För-
eningen för nationaldagens fi rande 
i Ale.
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NÖDINGE. Riksnyhe-
ten om Team Sportias 
ansträngda ekonomi 
gäller inte de enskilda 
butikerna.

På Ale Torg går 
sportbutiken bättre än 
någonsin.

– En tämligen grön 
vinter har ställt till det, 
särskilt har de större 
butikerna fått svårt att 
betala till centrallagret, 
säger Claes Gustafs-
son, Team Sportia Ale 
Torg.

Det var för två veckor sedan 
som styrelsen för Team Spor-
tias huvudkontor ansökte om 
rekonstruktion. Händel-
sen blev en riksnyhet, men 
i många medier framgick 
inte att det enbart omfattade 
huvudkontoret i Mölnlycke 
och de centralt ägda buti-
kerna. Lokala handlare som 
till exempel Claes Gustafs-
son, Team Sportia Ale Torg, 

fick lugna sina kunder.
– Vi berörs inte alls. Vår 

butik går bättre än någon-
sin och vi nyttjar bara varu-
märket Team Sportia och de 
inköpskanaler som kedjan 
bidrar med. Att huvudkon-
toret har fått problem beror 
på för stora varulager som 
en naturlig följd av en grön 
vinter. Åtta av de centralt 
ägda butikerna går också 
med stora underskott, vilket 
man nu ser över, berättar 
Claes Gustafsson för lokal-
tidningen och tillägger:

– Så vitt jag kan bedöma 
är det bara en tillfälligt svag 
likviditet. Jag är övertygad 
om att de löser det här på 
sikt. Oavsett så kommer vår 
butik på Ale Torg aldrig att 
beröras.

Sedan i vintras är han 
nu ensam ägare till Team 
Sportia i Nödinge. Kolle-
gan Håkan Tidstrand har 
gått vidare och tagit över en 
butik i Frölunda. Den posi-

tiva utvecklingen håller fort-
farande i sig och när andra 
inom konfektion brottas 
med problem har Claes mer 
av angenäma bekymmer.

– Vi skulle gärna vilja ha 
en ännu större butik för att 
utöka sortimentet ytterli-
gare. Vår service gentemot 
föreningslivet har lagt en 
stabil grund för butiken och 
det faktum att vi kan matcha 
Göteborgs prisbild gör att 
aleborna handlar här. Du 
vill helst handla på hem-
maplan. Dessutom tror jag 
att vår engagerade personal 
är betydelsefull. Vi vet att på 
en mindre ort måste du alltid 
vara på tå för våra kunder 
kommer tillbaka, därför 
gäller det att alltid leverera 
kvalitet.

På Ale Torg går Team Sportia bättre än någonsin

Claes Gustafsson lugnar sina kunder att Team Sportia Ale Torg inte omfattas av huvudkon-
torets ekonomiska bekymmer. I Nödinge går sportbutiken bättre än någonsin och ägs idag av 
enbart Claes Gustafsson.

ÄLVÄNGEN. En och 
annan stannade till 
och undrade vad som 
försiggicks på Net-
tos parkering i tisdags 
eftermiddag.

Det var cyklar som 
delades ut på löpande 
band till lyckliga vin-
nare i Postkodlotteriet.

Jan och Ann-Katrin 
Jannesson från Ölanda 
åkte hem med hela sju 
stycken.
En lastbil fullastad med 
cyklar anlände Älvängen i 
tisdags. Vinnarna i Postkod-
lotteriet stod i kö och en av 
dem var Jan Jannesson från 
Ölanda.

– Jag hade sju lotter så det 
blir till att hämta hem sju 
cyklar. Två ska vi ha själva, 
frugan och jag, två ska jag ge 
bort till barnen. Vad jag ska 
göra med de resterande tre 
återstår att se, kanske det blir 
presenter i framtiden, förkla-
rade Jan.

Har ni vunnit i Postkod-

lotteriet tidigare?
– Ja, ett par gånger. Det 

har blivit några hundralappar 
och någon tusenlapp.

Blir det lotter även fort-
sättningsvis?

– Ja, och det beror inte 
enbart på möjligheten att 
kunna kamma hem miljon-
vinsten. Samtidigt som man 
köper lotter så stödjer man 
föreningslivet och det är bra. 
Postkodlotteriet delar regel-
bundet ut pengar till välgö-
rande ändamål.

Kan man anta att det 
blir cykelsemester för er i 
sommar?

– Ha, ha! Nej, det blir 
det faktiskt inte. Vi nöjer 
oss med att trampa runt lite 
grann i byn.

GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Cykelregn över Älvängen

Lyckliga vinnare i Postkodlotteriet! Ann-Katrin och Jan Jannesson från Ölanda vände hem 
med sju cyklar på fl aket.

Kön av vinnare ringlade sig lång. Lottinnehavare med postnummer 44695 kunde hämta ut sin vinst på Nettos parkering i 
förra veckan.

Reseförsäkring som gäller för 
hela familjen både i Sverige 
och utomlands.

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

Karin Larsson, 0520-49 49 73 
Säljare Privat Försäkring

lansforsakringar.se/alvsborg
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SKEPPLANDA. Två 
gungor till 22 barn 
upprörde i fjol föräldrar 
till barn på Garnvin-
deskolans förskola, 
som krävde att gården 
rustades upp.

Förra sommaren kom 
en ny klätterställning 
och nu har avdelningen 
Väven även fått en 
häftig cykelbana.

Det går undan när barnen på 
avdelningen Väven på Garn-
vindeskolans förskola sätter 
fart på cykelbanan. Vid tank-
stationen har det bildats en 
liten kö och idag är det Filip 
som är bensinmacksbiträde.

Det är annat än för ett år 
sedan. Då fick barnen nöja 
sig med två gungor, en gräs-
matta och en sandlåda. 

När Gunnarsgårdens för-
skola vid Albotorget fick nya 
lekställningar upprördes för-
äldrar till barn på Garnvin-
deskolans förskola över den 
bristfälliga gården. Förutom 
att det saknades lekattrak-
tioner blev det ofta vatten-
samlingar som gjorde lerväl-
lingen till ett faktum.

Slipper regnbyxorna
Föräldrarnas reaktioner gav 
resultat och redan förra som-
maren anlände den nya klät-
terställningen, som barnen 

själva fått vara med och 
utforma. 

– Den blev större än det 
var tänkt från början, så nu 
kan många barn leka samti-
digt, säger Linda Hjalmars-
son, pedagog. 

Som en bonus anlades 
även en cykelbana med tank-
station och hastighetsskylt. 

Gården dränerades, en 
brunn åtgärdades, marken 
planades ut och en plast-
matta lades på för att ytter-
ligare förebygga att det blir 
lerigt.

– Nu behöver vi inte hålla 
på och ta på barnen regn-

byxor flera dagar efter att 
det har regnat. Vi är väldigt 
glada över den nya gården 
och barnen rör på sig mer nu 
när vi fått cykelbanan. Den 
är verkligen guld värd, säger 
pedagogen Viveka Wall.

Härnäst planeras att 
barnen ska få ta ”cykelkör-
kort” och förhoppningsvis 
ska maxhastigheten på 70 
kilometer i timmen inte 
överskridas…

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Från lervälling till torrt cykelrace

Fartfylld förbättring

Nöjda förskolepedagoger. Linda Hjalmarsson, Viveka Wall och Bim Bäckman på avdelningen 
Väven på Garnvindeskolans förskola är glada över att slippa vattenansamlingarna på gården.

Full tank tack. Hampus  stannade till vid macken för att få 
cykeln tankad av Filip.

Kompisåker. Alma och Matilda var ute på en tur på den nya cykelbanan.

På nationaldagen firades 
Barnens dag i Skepplanda. 
Som värd för arrangemanget 
stod Skepplanda-Hålanda 
och Lödöse församling.

På parkeringen fram-
för Skepplanda kyrka fanns 
en hoppborg placerad och 
vidare kunde barnen roa sig 
med fiskdamm, ansiktsmål-
ning och poängpromenad. 
Det blev precis den familje-
fest som arrangören hoppats 
på.

– Vilken tur med vädret! 
Förhoppningsvis kan detta 
utvecklas till en tradi-
tion, sade Carina Wendt-
Andersson.

Vid två olika tillfällen 
under förmiddagen bjöds 
det uppvisning av Cirkusmie 
inne i kyrkan. Uppträdandet 
framkallade många applåder.

En annan sorts uppvis-
ning skedde utomhus. Besö-
karna fick se hundar visa sina 
färdigheter inom kategorin 
freestyle.

Fikatältet var välbesökt 
och det fanns även möjlighet 
att köpa glass för den som 
önskade. 

I SKEPPLANDA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Barnens dag i Skepplanda

Cirkusmie bjöd på storartade 
konster i Skepplanda kyrka 
när Barnens dag fi rades på 
nationaldagen.

Lina hade turen att få napp i fi skdammen.

Ansiktsmålning tilldrog sig inte bara intres-
set hos den yngre generationen. Elisabeth 
Ljungberg från Tunge tog tillfället i akt att 
bli tiger för en dag. 

Gäller t o m 16 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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SOMMAR!
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NÖDINGE. Riksnyhe-
ten om Team Sportias 
ansträngda ekonomi 
gäller inte de enskilda 
butikerna.

På Ale Torg går 
sportbutiken bättre än 
någonsin.

– En tämligen grön 
vinter har ställt till det, 
särskilt har de större 
butikerna fått svårt att 
betala till centrallagret, 
säger Claes Gustafs-
son, Team Sportia Ale 
Torg.

Det var för två veckor sedan 
som styrelsen för Team Spor-
tias huvudkontor ansökte om 
rekonstruktion. Händel-
sen blev en riksnyhet, men 
i många medier framgick 
inte att det enbart omfattade 
huvudkontoret i Mölnlycke 
och de centralt ägda buti-
kerna. Lokala handlare som 
till exempel Claes Gustafs-
son, Team Sportia Ale Torg, 

fick lugna sina kunder.
– Vi berörs inte alls. Vår 

butik går bättre än någon-
sin och vi nyttjar bara varu-
märket Team Sportia och de 
inköpskanaler som kedjan 
bidrar med. Att huvudkon-
toret har fått problem beror 
på för stora varulager som 
en naturlig följd av en grön 
vinter. Åtta av de centralt 
ägda butikerna går också 
med stora underskott, vilket 
man nu ser över, berättar 
Claes Gustafsson för lokal-
tidningen och tillägger:

– Så vitt jag kan bedöma 
är det bara en tillfälligt svag 
likviditet. Jag är övertygad 
om att de löser det här på 
sikt. Oavsett så kommer vår 
butik på Ale Torg aldrig att 
beröras.

Sedan i vintras är han 
nu ensam ägare till Team 
Sportia i Nödinge. Kolle-
gan Håkan Tidstrand har 
gått vidare och tagit över en 
butik i Frölunda. Den posi-

tiva utvecklingen håller fort-
farande i sig och när andra 
inom konfektion brottas 
med problem har Claes mer 
av angenäma bekymmer.

– Vi skulle gärna vilja ha 
en ännu större butik för att 
utöka sortimentet ytterli-
gare. Vår service gentemot 
föreningslivet har lagt en 
stabil grund för butiken och 
det faktum att vi kan matcha 
Göteborgs prisbild gör att 
aleborna handlar här. Du 
vill helst handla på hem-
maplan. Dessutom tror jag 
att vår engagerade personal 
är betydelsefull. Vi vet att på 
en mindre ort måste du alltid 
vara på tå för våra kunder 
kommer tillbaka, därför 
gäller det att alltid leverera 
kvalitet.

På Ale Torg går Team Sportia bättre än någonsin

Claes Gustafsson lugnar sina kunder att Team Sportia Ale Torg inte omfattas av huvudkon-
torets ekonomiska bekymmer. I Nödinge går sportbutiken bättre än någonsin och ägs idag av 
enbart Claes Gustafsson.

ÄLVÄNGEN. En och 
annan stannade till 
och undrade vad som 
försiggicks på Net-
tos parkering i tisdags 
eftermiddag.

Det var cyklar som 
delades ut på löpande 
band till lyckliga vin-
nare i Postkodlotteriet.

Jan och Ann-Katrin 
Jannesson från Ölanda 
åkte hem med hela sju 
stycken.
En lastbil fullastad med 
cyklar anlände Älvängen i 
tisdags. Vinnarna i Postkod-
lotteriet stod i kö och en av 
dem var Jan Jannesson från 
Ölanda.

– Jag hade sju lotter så det 
blir till att hämta hem sju 
cyklar. Två ska vi ha själva, 
frugan och jag, två ska jag ge 
bort till barnen. Vad jag ska 
göra med de resterande tre 
återstår att se, kanske det blir 
presenter i framtiden, förkla-
rade Jan.

Har ni vunnit i Postkod-

lotteriet tidigare?
– Ja, ett par gånger. Det 

har blivit några hundralappar 
och någon tusenlapp.

Blir det lotter även fort-
sättningsvis?

– Ja, och det beror inte 
enbart på möjligheten att 
kunna kamma hem miljon-
vinsten. Samtidigt som man 
köper lotter så stödjer man 
föreningslivet och det är bra. 
Postkodlotteriet delar regel-
bundet ut pengar till välgö-
rande ändamål.

Kan man anta att det 
blir cykelsemester för er i 
sommar?

– Ha, ha! Nej, det blir 
det faktiskt inte. Vi nöjer 
oss med att trampa runt lite 
grann i byn.
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Allan Karlsson
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med sju cyklar på fl aket.

Kön av vinnare ringlade sig lång. Lottinnehavare med postnummer 44695 kunde hämta ut sin vinst på Nettos parkering i 
förra veckan.

Reseförsäkring som gäller för 
hela familjen både i Sverige 
och utomlands.

Utökat Reseskydd kan alla teckna som 
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SKEPPLANDA. Två 
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upprörde i fjol föräldrar 
till barn på Garnvin-
deskolans förskola, 
som krävde att gården 
rustades upp.

Förra sommaren kom 
en ny klätterställning 
och nu har avdelningen 
Väven även fått en 
häftig cykelbana.

Det går undan när barnen på 
avdelningen Väven på Garn-
vindeskolans förskola sätter 
fart på cykelbanan. Vid tank-
stationen har det bildats en 
liten kö och idag är det Filip 
som är bensinmacksbiträde.

Det är annat än för ett år 
sedan. Då fick barnen nöja 
sig med två gungor, en gräs-
matta och en sandlåda. 

När Gunnarsgårdens för-
skola vid Albotorget fick nya 
lekställningar upprördes för-
äldrar till barn på Garnvin-
deskolans förskola över den 
bristfälliga gården. Förutom 
att det saknades lekattrak-
tioner blev det ofta vatten-
samlingar som gjorde lerväl-
lingen till ett faktum.

Slipper regnbyxorna
Föräldrarnas reaktioner gav 
resultat och redan förra som-
maren anlände den nya klät-
terställningen, som barnen 

själva fått vara med och 
utforma. 

– Den blev större än det 
var tänkt från början, så nu 
kan många barn leka samti-
digt, säger Linda Hjalmars-
son, pedagog. 

Som en bonus anlades 
även en cykelbana med tank-
station och hastighetsskylt. 

Gården dränerades, en 
brunn åtgärdades, marken 
planades ut och en plast-
matta lades på för att ytter-
ligare förebygga att det blir 
lerigt.

– Nu behöver vi inte hålla 
på och ta på barnen regn-

byxor flera dagar efter att 
det har regnat. Vi är väldigt 
glada över den nya gården 
och barnen rör på sig mer nu 
när vi fått cykelbanan. Den 
är verkligen guld värd, säger 
pedagogen Viveka Wall.

Härnäst planeras att 
barnen ska få ta ”cykelkör-
kort” och förhoppningsvis 
ska maxhastigheten på 70 
kilometer i timmen inte 
överskridas…
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– Från lervälling till torrt cykelrace

Fartfylld förbättring

Nöjda förskolepedagoger. Linda Hjalmarsson, Viveka Wall och Bim Bäckman på avdelningen 
Väven på Garnvindeskolans förskola är glada över att slippa vattenansamlingarna på gården.

Full tank tack. Hampus  stannade till vid macken för att få 
cykeln tankad av Filip.

Kompisåker. Alma och Matilda var ute på en tur på den nya cykelbanan.

På nationaldagen firades 
Barnens dag i Skepplanda. 
Som värd för arrangemanget 
stod Skepplanda-Hålanda 
och Lödöse församling.

På parkeringen fram-
för Skepplanda kyrka fanns 
en hoppborg placerad och 
vidare kunde barnen roa sig 
med fiskdamm, ansiktsmål-
ning och poängpromenad. 
Det blev precis den familje-
fest som arrangören hoppats 
på.

– Vilken tur med vädret! 
Förhoppningsvis kan detta 
utvecklas till en tradi-
tion, sade Carina Wendt-
Andersson.

Vid två olika tillfällen 
under förmiddagen bjöds 
det uppvisning av Cirkusmie 
inne i kyrkan. Uppträdandet 
framkallade många applåder.

En annan sorts uppvis-
ning skedde utomhus. Besö-
karna fick se hundar visa sina 
färdigheter inom kategorin 
freestyle.

Fikatältet var välbesökt 
och det fanns även möjlighet 
att köpa glass för den som 
önskade. 

I SKEPPLANDA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Barnens dag i Skepplanda

Cirkusmie bjöd på storartade 
konster i Skepplanda kyrka 
när Barnens dag fi rades på 
nationaldagen.

Lina hade turen att få napp i fi skdammen.

Ansiktsmålning tilldrog sig inte bara intres-
set hos den yngre generationen. Elisabeth 
Ljungberg från Tunge tog tillfället i akt att 
bli tiger för en dag. 
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BOHUS. Att Ale-Jen-
nylunds ridklubb är i 
behov av ett nytt rid-
hus har diskuterats un-
der fl era år, då det som 
nu används har nästan 
40 år på nacken.

Problemet är bara 
att kostnadsförslaget 
landar på mer än dub-
belt så mycket mot vad 
kommunen avsatt.

Det var i oktober förra året 
som ridklubbens styrelse 
gick ut med det glädjande 
beskedet att planerna på en 
ny anläggning börjat ta form. 
Dock gick man händelserna 
något i förväg då kostnads-
förslaget har visat sig landa på 
omkring 20 miljoner kronor, 
vilket kan jämföras med de 
nio miljoner som kommunen 

avsatt för ändamålet. 
– Vi har fått tillbaka försla-

get och nu jobbar man på att 
skala bort ytterligare för att 
kommer ner i en mer rimlig 
kostnad. Nio miljoner är vad 
vi lagt som förslag och till 
hösten får vi titta på det igen, 
säger Isabell Korn (M), 
Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande. 

Hon menar att det är ute-
slutet att reparera det gamla 
ridhuset, något som ridsko-
lechefen Liz Stivner kan 
skriva under på. 

Tar tid
Tanken är att behålla det 
gamla för att kunna använda 
som framridningsbana på 
tävlingar och istället ta ny 
mark i anspråk till det nya. 
Innan man kan börja bygga 

krävs därför noggranna 
undersökningar och omfat-
tande markarbete, något som 
bidrar till den dyra prislap-
pen. 

– Nu har man fått lära 
sig att allt tar lång tid att 
få igenom. Nu hoppas vi 
bara på att det går att få ner 
kostnaderna. Ett nytt ridhus 
skulle betyda mycket för 
klubben och vi skulle kunna 
arrangera större tävlingar 
inomhus, men vi får ha tåla-
mod, säger Liz Stivner.

Sista helgen i juni anord-
nar Ale-Jennylunds ridklubb 
en av de största ponnytäv-
lingarna i Sverige, Sommar-
hoppet med Ridsport Pon-
nycup, med ryttare från hela 
landet.

JOHANNA ROOS

     VÄRLDSPREMIÄR I KUNGÄLV.
     SE NYA GOLF SPORTSCOMBI 
                           FÖRE ALLA ANDRA.
   DEN 13/6 KL 11:00  FINNS SVERIGES ENDA  GOLF SPORTSCOMBI HOS OSS. 
                                 VÄLKOMMEN PÅ SMYGPREMIÄR!

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

– Men Ale-Jennylunds RK håller hoppet uppe
Fortsatt väntan på nytt ridhus
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Hoppas på nytt ridhus. Det ridhus som nu används har 40 år på nacken och behovet av ett 
nytt är stort. Problemet är bara att kostnadsförslaget landar på mer än dubbelt så mycket 
mot vad kommunen avsatt.

I sommar erbjuder folk-
rörelsen Folkets Hus och 
Parker kurser i breakdance 
lagom till sommarlovs-
starten. I samarbete med 
dansarna Ultimate B-boys 
ger Folkets Hus och Parker 
kurser i hela landet. Kur-
serna är möjliga tack vare 
ett stort ideellt engagemang 
i folketshus- och folkparks-
föreningarna som bär fram 
kurserna.

En ny och annorlunda 
sommarlovsaktivitet står 
med på programmet för Ales 
ungdomar i år.

Kurserna i breakdance 
riktar sig i första hand till 
personer i åldern 7-20. 
Under kurserna får barn 
och ungdomar prova dans, 
rörelse och träning i smidig-
het, styrka och koordination 
i ett program tillsammans 
med Ultimate B-boys, fler-
faldiga mästare i breakdance. 

– Det är ett unikt koncept 
med ett gäng fantastiskt 
duktiga dansare. Jag hoppas 
verkligen att alla intres-

serade tar chansen att anta 
utmaningen, säger Willy 
Kölborg, föreståndare Fol-
kets Husföreningen i Ale.

Kurserna har olika svå-
righetsgrad. Nybörjare får 
lära sig grunderna medan 
deltagare med förkunskaper 
vidareutvecklar och lär sig 
mer avancerad teknik. Trä-
ning varvas med kunskap om 
breakingkulturen.

Utbildningen avslutas 
med ett uppträdande med en 
koreograferad dansuppvis-
ning för familj och vänner 
tillsammans med Ultimate 
B-Boys instruktörer. Som-
marens kurser genomförs för 
åttonde året i rad och är en 
del av Folkets Hus och Par-
kers sommar- och höstutbud 
med totalt närmare 400 
sommarevenemang.

I Medborgarhuset Alafors 
äger kursen rum 16-20 juni 
och är ett samarbete mellan 
Folkets Husföreningen i Ale, 
Vakna och Ale Fritid. 

❐❐❐ I sommar har alla ungdomar i Ale mellan 7-20 år chansen att lära sig dansa breakdance.

Lär dig dansa breakdance 
i Folkets Hus
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– Men Ale-Jennylunds RK håller hoppet uppe
Fortsatt väntan på nytt ridhus
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Hoppas på nytt ridhus. Det ridhus som nu används har 40 år på nacken och behovet av ett 
nytt är stort. Problemet är bara att kostnadsförslaget landar på mer än dubbelt så mycket 
mot vad kommunen avsatt.

I sommar erbjuder folk-
rörelsen Folkets Hus och 
Parker kurser i breakdance 
lagom till sommarlovs-
starten. I samarbete med 
dansarna Ultimate B-boys 
ger Folkets Hus och Parker 
kurser i hela landet. Kur-
serna är möjliga tack vare 
ett stort ideellt engagemang 
i folketshus- och folkparks-
föreningarna som bär fram 
kurserna.

En ny och annorlunda 
sommarlovsaktivitet står 
med på programmet för Ales 
ungdomar i år.

Kurserna i breakdance 
riktar sig i första hand till 
personer i åldern 7-20. 
Under kurserna får barn 
och ungdomar prova dans, 
rörelse och träning i smidig-
het, styrka och koordination 
i ett program tillsammans 
med Ultimate B-boys, fler-
faldiga mästare i breakdance. 

– Det är ett unikt koncept 
med ett gäng fantastiskt 
duktiga dansare. Jag hoppas 
verkligen att alla intres-

serade tar chansen att anta 
utmaningen, säger Willy 
Kölborg, föreståndare Fol-
kets Husföreningen i Ale.

Kurserna har olika svå-
righetsgrad. Nybörjare får 
lära sig grunderna medan 
deltagare med förkunskaper 
vidareutvecklar och lär sig 
mer avancerad teknik. Trä-
ning varvas med kunskap om 
breakingkulturen.

Utbildningen avslutas 
med ett uppträdande med en 
koreograferad dansuppvis-
ning för familj och vänner 
tillsammans med Ultimate 
B-Boys instruktörer. Som-
marens kurser genomförs för 
åttonde året i rad och är en 
del av Folkets Hus och Par-
kers sommar- och höstutbud 
med totalt närmare 400 
sommarevenemang.

I Medborgarhuset Alafors 
äger kursen rum 16-20 juni 
och är ett samarbete mellan 
Folkets Husföreningen i Ale, 
Vakna och Ale Fritid. 

❐❐❐ I sommar har alla ungdomar i Ale mellan 7-20 år chansen att lära sig dansa breakdance.

Lär dig dansa breakdance 
i Folkets Hus
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Den 1 juni arrangerades 
årets SM i aerobic gym-
nastics i Trelleborg. Ale 
Aerobic & Dansstudio åkte 
till Skåne med en lite mindre 
trupp än vanligt på grund 
av sjukdomar och benbrott, 
men kom ändå hem med en 
hög medaljer.

En av klubbens mest 
framgångsrika gymnaster, 
AnnLouise Othzén-
Johansson, bor just nu i 
Perth (Australien) för att 
träna och studera på uni-

versitetet där, och kunde 
därför inte delta i årets SM. 
AnnLouise tog silver på SM 
2012, så det var ett stort 
medaljhopp som försvann 
i och med detta. Dessutom  
blev förra årets 3:a, Malin 
Lundkvist som även hon 
kommer från Ale, sjuk och 
kunde därför inte ställa upp i 
årets SM hon heller.

Krokig väg
Kvar i startlistan fanns däre-
mot Ale Aerobic & Dansstu-

dios AnnTherese Johans-
son som nu skulle försvara 
den individuella SM-titeln. 
För hennes del har det varit 
en krokig väg sedan förra 
årets SM, eftersom hon till 
stor del helt och hållet kört 
rehabträning för en gammal 
lårskada. Det är först de 
senaste veckorna hon kunnat 
återgå mer eller mindre fullt 
ut till normal träning.

Den här gången gav 
AnnThereses mångåriga 
rutin utdelning och hon 
plockade hem sitt 7:e raka 
individuella SM-guld(!) Det 
är första gången någon inom 
aerobic gymnastics lyckas 
med detta i Sverige, och 
målet är att det ska bli ytter-
ligare några medaljer till för 
AnnThereses del.

Samtidigt som AnnThe-
rese säkrade sitt guld, pas-
sade en annan gymnast från 
Ale på att kliva fram och 
prestera bättre än någonsin 
tidigare; Karin Tuvskog 
körde en kanonrutin och tog 
hem SM-silvret! Hon var 
själv ganska överraskad när 
hon fått resultatet, och efter 
prisudelningen strålade hon 
själv i kapp med medaljen. 
Karins utveckling de senaste 
åren har varit imponerande, 
och hennes hårda träning 
har nu gett ordentligt resul-
tat!

Även i ungdoms-SM 

plockade Ale-gymnaster 
medaljer. Emilia Berkes 
fick kliva överst på pallen 
efter att ha kört sin helt nya 
rutin med stor övertygelse. 
Det var en rutin med betyd-
ligt högre svårighetsgrad 
än hon tidigare haft, och än 
sitter inte alla moment helt 
och hållet, men med tanke 
på helgens resultat bådar det 
mycket gott inför framtiden!

Fantastiskt resultat
Strax bakom henne place-
rade Ebba Andersson in 
sig på andraplatsen. Det var 
ett helt fantastiskt resultat, 
inte minst med tanke på att 
det var hennes första indi-
viduella tävling! Även Ebba 
körde alltså med en helt 
ny rutin, som nu ska slipas 

vidare på till kommande 
tävlingar.

När landets klubbar var 
samlade passade man även 
på att genomföra Rikscupen, 
en tävling som kompletterar 
SM. I Rikscupen ställde Ale 
bland annat upp med en trio 
bestående av Emma Kvidal, 
Emilia Berkes och Ebba 
Andersson. Detta är en ny 
konstellation, de tre tjejerna 
har inte tävlat tillsammans 
tidigare. Men visst gjorde 
även trion mycket bra ifrån 
sig trots att rutinen har blivit 
inlärd med kort varsel till 
tävlingen. Det gick till och 
med så bra att trion fick med 
sig varsin guldmedalj de 
också!

Utöver dessa fina resul-
tat hade klubben också 

flera fjärdeplaceringar med 
ytterst små marginaler till 
pallplatserna, så framtiden 
ser lovande ut för gymnas-
tikklubben som har sin bas i 
Älvängen.

Nu satsar klubben för 
fullt under sommaren. Till 
hösten kommer två tävlingar 
arrangeras i Älvängen i Ale 
Aerobic & Dansstudios regi, 
och då är förhoppningen att 
alla är friska så det finns fler 
gymnaster med på startlistan 
igen. Det är också en grupp 
nya gymnaster på väg som 
förhoppningsvis finns med 
tills dess.

Sedan är EM i Frankrike 
höstens stora mål för de 
äldre gymnasterna, där det 
kan bli deltagande från Ale.

❐❐❐

7:e raka SM-guldet till Ale
– Totalt 5 medaljer i helgens SM i aerobic gymnastics

AnnTheres Johansson tog sitt sjunde raka individuella SM-guld i aerobics gymnastics. Karin 
Tuvskog, även hon från Ale Aerobic & Dansstudios, vann silvret.

Guldtrio. Emma Kvidal, Emilia Berkes och Ebba Andersson 
vann guld i Rikscupen som avgjordes i Trelleborg.



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

Häst 0303-33 59 60
Smådjur  0303-33 59 70

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

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

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

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

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

Vi säljer
Hund- och kattfoder
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Hund- och kattfoder ALAFORS. – Otur, sa 

AIF:s Lars-Gunnar Her-
mansson.

– Välförtjänt tur, sa 
Edets Torben Christian-
sen.

Ett effektivare Edet 
FK vann årets första 
Götaälvdalsderby efter 
att Ahlafors IF träffat 
ramverket fem gånger.

Sett till själva matchen blev det 
gulsvarta hemmalaget rånat på 
poängen. Ahlafors IF hade ett 
friläge, en stolpträff och en 
boll i ribban under de inle-
dande tio minuterna. Då stack 
Edet FK upp och gjorde det 
som fotboll handlar om, mål. 
0-1 genom Henrik Johans-
son.  Edetförsvaret fick en 
fortsatt svettig afton, men när 
Tom Christiansen storspe-
lade mellan stolparna lyckades 
AIF inte få hål på gästerna.

I s t ä l l e t 
visade Edet 
återigen prov 
på mästerlig 
e f f e k t i v i t e t , 
då Henrik 
Johansson fick 
drömträff efter ett tveksamt 
försvarsspel av de gulsvarta. 
0-2 efter 30 minuter speglade 
inte matchen, men kändes 
typiskt för AIF:s säsong.

– Vi spelar med mycket 
ångest i ballongen just nu, då 
uppstår en tveksamhet i spelet 
fast idag är det ett fall framåt. 
Vi skapar många vassa chanser 
som normalt ska ge utdelning, 
men marginalerna är inte på 
vår sida för tillfället, sa en en 
allt annat än uppgiven L-G 
Hermansson.

För Edets del blev derbyt 

en skön vändning.
– Vi har haft mycket emot 

oss tidigare under säsongen 
och hade äntligen stolparna 
på vår sida. Nu har vi ett bra 
utgångsläge med Älvsborgs 
hemma i nästa omgång. Full 
pott även där så har vi rejält 
med fast mark under fötterna, 
konstaterade en lättad Torben 
Christiansen.

Efter paus ökade den gul-
svarta anstormningen. Niklas 
Elving hade ett gyllene tillfälle 
att reducera, men satte samma 
ribba som Moha Abdulra-
zek stiftat bekantskap med i 
första halvlek. Hemmalaget 
hade ett stort bollinnehav, 
men den sista avgörande pass-
ningen uteblev oftast. Först 
en kvart före slutet sräcktes 
Edets nolla. Det var frukten 
av ett mönsteranfall där Peter 
Antonsson hittade Elving 
som hittade Moha. Ahlafors 

IF gjorde vad 
de kunde för 
att nå en kvit-
tering, men 
istället blev det 
Edet som fick 
sista ordet. I 

matchens slutsekunder kon-
trade Andreas Ramm in 1-3.

Svårslaget
– Vi vet att vi är svåra att göra 
mål på och håller vi bara tätt 
får vi våra chanser. Idag tog vi 
vara på dem och då är vårt kol-
lektiv mycket svårslaget, sum-
merade Torben Christiansen 
Edets andra seger för året.

För AIF:s del väntar när-
mast Mellerud borta på 
lördag. Fram till dess lär L-G 
Hermansson fundera mycket 
kring försvarsspelet.

– Vi agerar med stor osä-
kerhet och lämnar över 
mycket ansvar. En del beror 
naturligtvis på att vi har spelat 
med olika uppställningar 
nästan varje match. Hur som 
helst så måste vi fortsätta tro 
på det vi gör. Jag är övertygad 
om att det här laget kommer 
att ta många poäng i serien. 
Vi väntar bara på att det ska 
lossna. Det är självförtroende 
killarna behöver.

14-2 i hörnor skvallrar om 
det gulsvarta spelövertaget, 
men avslöjar samtidigt inef-
fektiviteten.

Straffas hårt
– Det är klart vi ska vinna den 
här matchen, men vi saknar 
flytet. Samtidigt gör vi en del 
saker som inte hör hemma i 
division tre och idag straffas vi 
hårt för våra misstag, menade 
en dämpad Ali El-Refaei efter 

matchen.
Ordinarie keepern 

Andreas Skånberg insjuk-
nade i feber under matchda-
gen och rutinerade Stefan 
Johansson fick ersätta. Han 
var emellertid chanslös på 
målen. Jonathan Lindström 
ersatte avstängde kaptenen 
Johan Elving på mittfältet. 
Hur L-G Hermansson väljer 
att fomera laget mot Mellerud 
blir tveklöst spännande att se, 
då alla nu är tillgängliga.
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Edet effektivast i derbyt FOTBOLL
Division 2 Västergötland södra dam
Lödöse-Nygård – Skepplanda 
BTK 2-2 
Mål: Lotta Hillebjer, självmål. Match-
ens kurrar: Mathilda Errind 3, Emelie 
Johansson 2, Amanda Errind 1.

Division 3 Göteborg B dam
Jitex – Ahlafors IF 6-0 (2-0) 
Matchens kurrar AIF: Emma Håkans-
son 3, Annerlie Hermansson 2, 
Catrine Aronsson 1.
Kommentar: Ahlafors IF kom till spel 
utan fl era av sina ordinarie spelare 
och orkade inte mäta krafter med 
ett piggare Jitex. Lagen brottas om 
bronsplatsen i serien, men i och 
med resultatet fi ck Mölndalslaget 
ett försprång. AIF:s damer har 
bara vunnit tre av de åtta första 
matcherna och blir inte att räkna 
med i toppstriden.

Division 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Edet FK 1-3 (0-2)
Mål AIF: Moha Abdulrazek. Matchens 
kurrar AIF: Moha Abdulrazek 3, 
Edwin Pearson 2, Niklas Elving 1. Mål 
EFK: Henrik Johansson 2, Andreas 
Ramm. Matchens kurrar EFK: Tom 
Christiansen 3, Marcus Olsson 2, 
Henrik Johansson 1.

Grebbestad 9 10 19
Stångenäs 9 11 18
Vänersborgs IF 9 8 17
Skoftebyns IF 9 5 16
Västra Frölunda 9 7 15
Stenungsunds IF 9 1 15
Gunnilse IS 9 1 13
Kärra/KIF 9 -6 11
Edet FK 9 -1 8
Ahlafors IF 9 -7 8
Älvsborgs FF 9 -11 8
Melleruds IF 9 -18 4

Division 5 Västergötland V
Hedareds BK – Skepplanda BTK 
0-5 (0-0)
Mål: Mattias Johanson 2, Christian 
Rönkkö, Rasmus Johansson, Linus 
Carlsson. Matchens kurrar: Niklas 
Antonsson 3, Rasmus Johansson 2, 
Mattias Johansson 1.

Division 6 D Göteborg
Älvängens IK – Nödinge SK 2-2 
(1-0) 
Mål ÄIK: Magnus Lindgren, Rasmus 
Eriksson. Mål NSK: Kajin Talat, Bern-
had Hadenäs. Matchens kurrar ÄIK: 
Filip Jonemark 3, Johan Parinder 2, 
Markus Hedberg 1. Matchens kurrar 
NSK: Martin Johansson 3, Andreas 
Hjort 2, Ermin Aganovic 1.

Älvängens IK – Backatorp IF 8-0 
(3-0)
Mål ÄIK: Tim Webster 3, Samuel 
Ingvarsson 2, Albin Leyonlund, Jo-
nathan Malm och Magnus Lindgren. 
Matchens kurrar: Tim Webster 3, 
Pontus Dahlberg 2, Samuel Ingvars-
son 1.
Kommentar: Älvängen med nyvunn-
net självförtroende efter derbypo-
ängen mot Nödinge visade ingen 
pardon mot tabelljumbon Backatorp. 
3-0 i halvlek gjorde gästerna till 
ett lätt byte i andra halvlek. ÄIK:s 
keeper Pontus Dahlberg räddade 
en psykologiskt viktig straff i första 
halvlekens sista sekunder. Tim 
Webster svarade för ett hattrick 
kvällen till ära. Närmast väntar Nol 
på fredag i ett derby på Nolängen.

Bosna IF – Nol IK 5-0

Division 6 Trollhättan
Alvhem – Sjuntorp 1-3 (0-0)
Mål AIK: Andreas Ruuska.

Lödöse/Nygård – Trollhättans IF 
1-2 (0-1)
Mål LNIK: Jimmy Aronsson.

15 juni 201315 juni 2013

Inträde 100:- inkl. korv och dryck. Barn under 15 år fri entré

www.skepplanda.se

MATCHER PÅ 
FORSVALLEN
Herr div 5v 14/6 kl 19.00 

Sbtk – Östadskulle SK

Dam div 2s 15/6 kl 15.00 
Sbtk – Holmalund IF

Division 3 NV Götaland

vs
GUNNILSE IS

Onsdag 19 juni kl 19

SJÖVALLEN
SVENSKA STENHUS 

ARENA

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF

Matchvärd

HÅLANDA. Gunilla Wal-
lengren från Hålanda 
är redo för VM i Lyon.

Kvaltiderna kla-
rade hon med råge vid 
Schweiziska Öppna 
Mästerskapen.

– Nu har jag gjort 
vad jag kan, säger Gu-
nilla till lokaltidningen.

Det var kallt och långtifrån 
optimala förutsättningar när 

Schweiziska Öppna Mäster-
skapen avgjordes. Regn och 
blåst mötte deltagarna.

– Inget vidare och tiderna 
blev därefter, förklarar Wal-
lengren.

Gunilla Wallengren 
ställde upp i 5 000, 1 500 och 
800 meter. I det sistnämnda 
loppet lyckades hon bäst och 
blev tvåa i sitt heat.

– Jag straffade flera av 
dem som slog mig i Para-

lympics, berättar Gunilla.
Nu håller Gunilla tum-

marna för att hon ska 
komma med i den trupp som 
ska få åka till Lyon, 19-28 
juli.

– Jag väntar besked inom 
kort, säger Gunilla som 
också låter hälsa att hon nu 
har bytt tillbaka till den täv-
lingsrullstol hon använde 
under åren 2000-05.

JONAS ANDERSSON

Gunilla är redo för VM

Tom Christiansen höll 
tätt i första halvlek när 
Antonsson med fl era 
frestade på.

Mikael Sandblom och hela det blå försvaret försvarade det 
egna målet med alla resurser... Här försöker Jihad få hål.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

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



ÄLVÄNGEN. Nödinge SK 
vände 0-1 till 2-1 med 
en man mindre.

Det blev ändå Älv-
ängens IK som fi ck 
sista ordet i derbyt på 
Älvevi.

Hemmalaget kvit-
terade på straff med 
matchens sista spark.

Nödinge jagade en toppla-
cering i division 6 D Göte-
borg och Älvängen var i stort 
poängbehov inför årets första 
derby lagen emellan. Att ÄIK 
skulle anföra tonen på ett 
soldränkt Älvevi var därför 
något överraskande, särskilt 
med tanke på gästernas fem 
matcher långa förlustfria 
svit. Med hjälp 
av en kraf-
tig medvind 
satte Rasmus 
Eriksson extra 
färg på derbyt 
genom att nicka in 1-0 efter 
en kvart. ÄIK:s aggressivitet 
var obekväm för gästerna 
som inte hittade rätt i spelet. 
En anledning var självklart 
att spelmotorn Kalle Ham-
feldt var avstängd.

– Ja, det är klart att vi 
påverkas av det, men man 
hoppas alltid att någon 
annan ska kliva fram. Idag 

fokuserade killarna på fel 
saker, även om det är ytterst 
nära att vi bärgar samtliga 
poängen, säger NSK-träna-
ren Magnus Olofsson.

Älvängen som har börjat 
ett nytt ungt lagbygge har 
haft svårt med orken i andra 
halvlek, därför var spelande 
tränaren Peter "Erra" 
Eriksson orolig trots led-
ning i paus.

– Vi betonade vikten av 
den första kvarten i andra 
halvlek och så låter vi dem 
göra två mål... Det var tungt, 
men jag var rädd för det. Vi 
borde ha utnyttjat vårt över-
tag i första halvlek, då hade 
vi chansen att döda matchen. 
Tyvärr är vi lite tunna framåt 

och målskyttet 
är inte vår star-
kaste gren än, 
men killarna 
utvecklas och 
blir bättre för 

varje match, menar Eriksson.
Nödinge SK fick se Armin 

Duracak linka av planen 
med sänkt huvud redan i den 
35:e spelminuten. Skälet var 
två gula kort och inget att 
säga om. Ändå var det gäs-
terna som kommer ut med 
mest energi efter paus. Inom 
loppet av sju minuter vände 
NSK på steken. Bernhad 

Hadenäs petade in 1-1 och 
notoriske målskytten Kajin 
Talat gjorde 2-1. Bollskick-
liga NSK borde med vinden 
i ryggen ha kunnat spela av 
matchen.

– Men istället för att hålla 
i bollen och göra det svårt 
för dem med långa anfall 
släpper vi upp dem. Det är 
orutin och väldigt onödigt, 
konstaterar Nödinges mål-
vakt Marcus Larsson som 
också var förgrymmad över 

delar av det egna lagets upp-
trädande efter matchen.

– Så beter man sig inte 
om man ska spela i Nödinges 
tröja.

Anledningen var skan-
dalscenerna i samband med 
att Magnus Lindgren kvit-
tering på straff på övertid. 
Vattenflaskor åkte all värl-
dens väg och några spelare 
vägrade tacka motståndarna 
efter matchen. Lektion 1 i all 
lagidrott.

– Lika glada som vi var 
efter förra veckans miraku-
lösa vändning mot Bosna 
(2-2), lika surt var det natur-
ligtvis att tappa poäng idag, 
men sådan är fotbollen, 
menar Marcus Larsson.

ÄIK:s kvittering var sett 
till hela matchen mycket 
rättvis. Laget dominerade i 
första halvlek och kom till-
baka starkt sista kvarten. 
Anförda av Peter Eriks-
son lyckades laget skapa en 
straffsituation, men nog hade 
ex-Ängelns avslut som tog 
i ribban varit roligare som 
avslutning på derbyt om den 
gått i mål?

Nödinges Martin 
Johansson, som även spelat 
i Ahlafors IF förstärker NSK 

under sommaren, och fick 
ta emot pris som matchens 
lirare i hos gästerna. Samma 
pris tilldelades Filip Jone-
mark i Älvängen.

Ett av de största sam-
talsämnena runt Älvevi är 
dock hemmalagets målvakt, 
Pontus Dahlberg, som vid 
blott 14 års ålder är bofast i 
A-laget.

– Det är ett superlöfte och 
bara han själv avgör hur bra 
han vill bli, berömmer trä-
nare Peter Eriksson.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Dramatik på Älvevi

Pontus Dahlberg, blott 14 år och numera förstemålvakt i 
ÄIK:s A-lag. Ett jättelöfte som redan tränar med ÖIS.

Magnus Lindgren kvitterade på straff för ÄIK i derbyt mot 
NSK med matchens sista spark. Marcus Larsson chansade 
åt fel håll.

– ÄIK kvitterade mot NSK på 
straff med machens sista spark

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Älvängen – Nödinge 2-2 (1-0)

www.skepplanda.se

SKEPPLANDA BTK 
FOTBOLLSSKOLA 2013
Gillar du FOTBOLL?! JAA!? TITTA HIT DÅ!

Skepplanda BTK arrangerar i år en spektakulär 
FOTBOLLSSKOLA för barn och ungdomar från årskurs 0-6.

Datum: 12, 13 och 14 augusti, träningar kl 09-15 
med paus för lunch som serveras på forsvallen. 

De yngre barnen som har fritis innan och efter hämtas och lämnas av oss. 

Anmälan sker via mail, uppge namn och årskurs 
samt information kring allergier för mat med mera. 

Man behöver inte spela i SBTK för att delta i fotbollsskolan, 
den är öppen för alla!

OBS! Sista anmälningsdatum är 22 juli!
Kostnad 300 kronor, kontant betalning första dagen. 

I avgiften ingår boll, vattenflaska och mellanmål.

Vid frågor: Ricardo Nascimento tel 0739-76 66 437
Markus Lermalm tel 0709-78 65 88

Vid anmälan: e-mail sbtk@live.se 

ALVHEM. Rikard Karlberg svarade för en 
imponerande insats på Bro Hof förra helgen.

Alegolfaren delade fjärdeplatsen i Nordea 
Masters. Segrade gjorde finländaren Mikko 
Ilonen.

Tillsammans med Alexander Norén, 
italienaren Matteo Manassero, och eng-
elsmannen Ross Fisher var Rikard Karl-
berg, Ale GK, fem slag efter segrande Mikko 
Ilonen. Detta var finländarens andra seger i 
Nordea Masters.

Rikard Karlberg visade stundtals upp ett 
mästerligt golfspel och med rundorna 69, 68, 
67 och 68 blev det totalt 272 slag och –16.

Bäste svensk blev Jonas Blix på en andra-
plats, tre slag efter Ilonen.

I veckan blev det också klart att Rikard 
Karlberg kommer att spela US Open.

JONAS ANDERSSON

Karlberg delad 
fyra på Bro Hof

Rikard Karlberg, Ale GK, slutade på en 
delad fjärdeplats i Nordea Masters som 
avgjordes på Bro Hof förra helgen.

Kajin Talat och Bernhad 
Hadenäs fi rar ett av målen. 



ÄLVÄNGEN. Nödinge SK 
vände 0-1 till 2-1 med 
en man mindre.

Det blev ändå Älv-
ängens IK som fi ck 
sista ordet i derbyt på 
Älvevi.

Hemmalaget kvit-
terade på straff med 
matchens sista spark.

Nödinge jagade en toppla-
cering i division 6 D Göte-
borg och Älvängen var i stort 
poängbehov inför årets första 
derby lagen emellan. Att ÄIK 
skulle anföra tonen på ett 
soldränkt Älvevi var därför 
något överraskande, särskilt 
med tanke på gästernas fem 
matcher långa förlustfria 
svit. Med hjälp 
av en kraf-
tig medvind 
satte Rasmus 
Eriksson extra 
färg på derbyt 
genom att nicka in 1-0 efter 
en kvart. ÄIK:s aggressivitet 
var obekväm för gästerna 
som inte hittade rätt i spelet. 
En anledning var självklart 
att spelmotorn Kalle Ham-
feldt var avstängd.

– Ja, det är klart att vi 
påverkas av det, men man 
hoppas alltid att någon 
annan ska kliva fram. Idag 

fokuserade killarna på fel 
saker, även om det är ytterst 
nära att vi bärgar samtliga 
poängen, säger NSK-träna-
ren Magnus Olofsson.

Älvängen som har börjat 
ett nytt ungt lagbygge har 
haft svårt med orken i andra 
halvlek, därför var spelande 
tränaren Peter "Erra" 
Eriksson orolig trots led-
ning i paus.

– Vi betonade vikten av 
den första kvarten i andra 
halvlek och så låter vi dem 
göra två mål... Det var tungt, 
men jag var rädd för det. Vi 
borde ha utnyttjat vårt över-
tag i första halvlek, då hade 
vi chansen att döda matchen. 
Tyvärr är vi lite tunna framåt 

och målskyttet 
är inte vår star-
kaste gren än, 
men killarna 
utvecklas och 
blir bättre för 

varje match, menar Eriksson.
Nödinge SK fick se Armin 

Duracak linka av planen 
med sänkt huvud redan i den 
35:e spelminuten. Skälet var 
två gula kort och inget att 
säga om. Ändå var det gäs-
terna som kommer ut med 
mest energi efter paus. Inom 
loppet av sju minuter vände 
NSK på steken. Bernhad 

Hadenäs petade in 1-1 och 
notoriske målskytten Kajin 
Talat gjorde 2-1. Bollskick-
liga NSK borde med vinden 
i ryggen ha kunnat spela av 
matchen.

– Men istället för att hålla 
i bollen och göra det svårt 
för dem med långa anfall 
släpper vi upp dem. Det är 
orutin och väldigt onödigt, 
konstaterar Nödinges mål-
vakt Marcus Larsson som 
också var förgrymmad över 

delar av det egna lagets upp-
trädande efter matchen.

– Så beter man sig inte 
om man ska spela i Nödinges 
tröja.

Anledningen var skan-
dalscenerna i samband med 
att Magnus Lindgren kvit-
tering på straff på övertid. 
Vattenflaskor åkte all värl-
dens väg och några spelare 
vägrade tacka motståndarna 
efter matchen. Lektion 1 i all 
lagidrott.

– Lika glada som vi var 
efter förra veckans miraku-
lösa vändning mot Bosna 
(2-2), lika surt var det natur-
ligtvis att tappa poäng idag, 
men sådan är fotbollen, 
menar Marcus Larsson.

ÄIK:s kvittering var sett 
till hela matchen mycket 
rättvis. Laget dominerade i 
första halvlek och kom till-
baka starkt sista kvarten. 
Anförda av Peter Eriks-
son lyckades laget skapa en 
straffsituation, men nog hade 
ex-Ängelns avslut som tog 
i ribban varit roligare som 
avslutning på derbyt om den 
gått i mål?

Nödinges Martin 
Johansson, som även spelat 
i Ahlafors IF förstärker NSK 

under sommaren, och fick 
ta emot pris som matchens 
lirare i hos gästerna. Samma 
pris tilldelades Filip Jone-
mark i Älvängen.

Ett av de största sam-
talsämnena runt Älvevi är 
dock hemmalagets målvakt, 
Pontus Dahlberg, som vid 
blott 14 års ålder är bofast i 
A-laget.

– Det är ett superlöfte och 
bara han själv avgör hur bra 
han vill bli, berömmer trä-
nare Peter Eriksson.
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Dramatik på Älvevi

Pontus Dahlberg, blott 14 år och numera förstemålvakt i 
ÄIK:s A-lag. Ett jättelöfte som redan tränar med ÖIS.

Magnus Lindgren kvitterade på straff för ÄIK i derbyt mot 
NSK med matchens sista spark. Marcus Larsson chansade 
åt fel håll.

– ÄIK kvitterade mot NSK på 
straff med machens sista spark

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Älvängen – Nödinge 2-2 (1-0)

www.skepplanda.se

SKEPPLANDA BTK 
FOTBOLLSSKOLA 2013
Gillar du FOTBOLL?! JAA!? TITTA HIT DÅ!

Skepplanda BTK arrangerar i år en spektakulär 
FOTBOLLSSKOLA för barn och ungdomar från årskurs 0-6.

Datum: 12, 13 och 14 augusti, träningar kl 09-15 
med paus för lunch som serveras på forsvallen. 

De yngre barnen som har fritis innan och efter hämtas och lämnas av oss. 

Anmälan sker via mail, uppge namn och årskurs 
samt information kring allergier för mat med mera. 

Man behöver inte spela i SBTK för att delta i fotbollsskolan, 
den är öppen för alla!

OBS! Sista anmälningsdatum är 22 juli!
Kostnad 300 kronor, kontant betalning första dagen. 

I avgiften ingår boll, vattenflaska och mellanmål.

Vid frågor: Ricardo Nascimento tel 0739-76 66 437
Markus Lermalm tel 0709-78 65 88

Vid anmälan: e-mail sbtk@live.se 

ALVHEM. Rikard Karlberg svarade för en 
imponerande insats på Bro Hof förra helgen.

Alegolfaren delade fjärdeplatsen i Nordea 
Masters. Segrade gjorde finländaren Mikko 
Ilonen.

Tillsammans med Alexander Norén, 
italienaren Matteo Manassero, och eng-
elsmannen Ross Fisher var Rikard Karl-
berg, Ale GK, fem slag efter segrande Mikko 
Ilonen. Detta var finländarens andra seger i 
Nordea Masters.

Rikard Karlberg visade stundtals upp ett 
mästerligt golfspel och med rundorna 69, 68, 
67 och 68 blev det totalt 272 slag och –16.

Bäste svensk blev Jonas Blix på en andra-
plats, tre slag efter Ilonen.

I veckan blev det också klart att Rikard 
Karlberg kommer att spela US Open.

JONAS ANDERSSON

Karlberg delad 
fyra på Bro Hof

Rikard Karlberg, Ale GK, slutade på en 
delad fjärdeplats i Nordea Masters som 
avgjordes på Bro Hof förra helgen.

Kajin Talat och Bernhad 
Hadenäs fi rar ett av målen. 
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Fre 14 juni kl 19.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Östadkulle

Fre 14 juni kl 19.00
Nolängen

Nol – Älvängen

Lör 15 juni kl 15.00
Forsvallen

SBTK dam – 
Holmalund

Sön 16 juni kl 17.00
Gläntevi

Alvhem – Trollh. Syr

Sön 16 juni kl 18.00
Vimmervi

Nödinge – Lundby

Ons 19 juni kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors – Gunnilse

FOTBOLL I ALE

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

SKEPPLANDA. Skepplanda 
Cup avgjordes som alltid 
f ö r s t a 
h e l g e n 
i juni. 
Som van-
ligt hade 
arrangören 
tur med 
v ä d r e t , 
s t r å l a n d e 
sol både 
lördag och 
söndag.

Hela 74 
lag från 
30 föreningar deltog i årets 
upplaga. Nytt för i år var att 
alla deltagare fick besöka Ale 
Vikingagård under helgen 
samt att det anordnades 

sportloppis och hoppborgar 
för både stora och små barn. 

Detta var 
v ä l d i g t 
uppskattat 
hos delta-
gare och 
besökare.

I cupen 
d e l t o g 
f l i c k o r 
och pojkar 
i åldern 
8-12år. I 
8, 9 och 
10-årsklas-

sen spelades inget slutspel 
utan gruppsegrarna stod som 
vinnare. Alla deltagare erhöll 
varsin plakett. 

❐❐❐

Lyckad cuphelg på Forsvallen

Derbymatcherna duggade tätt i Skepplanda Cup. Här är det 
fi nal i F12 mellan Skepplanda BTK och Älvängens IK.

Arrangörsföreningen Skepplanda BTK tog hem segern i F12-klassen.

P8: Bergsjö IF
F8-9: Onsala BK (Grupp 1 och 2)
P9: Djurgårdens IF (Grupp 1), Ytterby 
vit (Grupp 2), Assyriska BK (Grupp 3)
F10: Skepplanda BTK
P10: Nödinge vit
P11: IFK Uddevalla
P12: Hovås/Billdal
F12: Skepplanda BTK

VINNARE SKEPPLANDA 
CUP 2013:

HEDARED. Mållöst i 
paus och en rejäl ut-
skällning av tränaren 
Robert Bävermalm.

Det fi ck SBTK:s spe-
lare att tända till.

Mattias ”Munken” 
Johansson kom in som 
vänster yttermittfälta-
re, gjorde två mål, spe-
lade fram till ett och 
blev senare utvisad.

Den första halvleken var ett 
sömnpiller och det krävdes 
att Robert Bävermalm höjde 
rösten för att gästerna skulle 
vakna till liv och inse allvaret. 
Tio minuter in på den andra 

akten ledde Skepplanda med 
3-0. Linus Carlsson inledde 
målskyttet och sedan slog 
inhopparen Mattias Johans-
son till två gånger om. Strax 
därefter fick ”Munken” 
lämna banan då doma-
ren, Jorge 
T a r o u c o , 
uppmärksam-
mat en efter-
släng.

Christian 
”Figge” Rönkkö satte 4-0 
och målkavalkaden avsluta-
des med att Rasmus Johans-
son stänkte in 5-0 i den 67:e 
minuten. Det var för övrigt 
Ahlafors IF-förvärvets första 

mål i SBTK-dressen. Snyggt 
var det också, ett skott i 
närmsta krysset från höger 
ytterposition.

Tabelljumbon hade inget 
att sätta emot när Skepp-
landa BTK skruvade upp 

tempot. Gäs-
ternas seger 
var odiskuta-
bel och inne-
bär att man 
befäster tred-

jeplatsen i tabellen bakom 
Göta och Gerdsken.

På fredag gästas Forsval-
len av Östadkulle SK.

JONAS ANDERSSON

– ”Munken” tvåmålsskytt och utvisad

SBTK vaknade
till liv efter paus

Inhoppare, 
tvåmålsskytt 
och utvisad. 
Mattias ”Mun-
ken” Johans-
son hamnade i 
händelsernas 
centrum när 
Skepplanda 
bortabese-
grade Hedared 
i onsdags med 
5-0.

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Hedareds BK – Skepplanda BTK 0-5 (0-0)
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Ale United P99 vill härmed tacka alla 
jättegenerösa sponsorer som ställde 

upp för vår loppmarknad Lördagen 25:e 
Maj på Ale Torg:

Alekuriren, Alebyggen, Blomsterriket, 
Dressmann, Godislagret, Ica Kvantum, 

Kicks, Ljuva Hem, Nols Färg, Shell, 
Sportlife, Team Sportia

Ett extra stort tack till Alekuriren för 
våra annonser, och en jättestor kram 
& tack till Marianne på ICA Kvantum 

för din otroliga hjälpsamhet och 
generositet.

Också stort tack till alla kunder som 
besökte vårmarknad.

www.skepplanda.se

SKEPPLANDA ÖPPNA 

KORPCUP
29 JUNI 2013

Spelordning: 48 lag deltar och är uppdelade på 16 grupper.
Segrarna i gruppspelet går till A-slutspel, tvåorna till B-slutspel och treorna till C-slutspel.

Regler för att delta: Nya regler för i år är följande: Spelare födda 88 är de yngsta som 
får delta, de spelare som är födda från 83-88 får ej vara licensierade (får ej ha spelat 
en A- eller B-lagsmatch under året, C-lags spel räknas ej som licensierad spelare). 

Spelare födda 82 eller tidigare räknas ej som licensierad.

Regler: Svenskafotbollsförbundets regler för 7-manna fotboll.

Undantag: Matchtid är 2 gånger 10 min (finalspel 2 gånger 15 min). Varje lag får ha ett 
obegränsat antal avbytare. Domare har rätt att utvisa spelare som uppför sig osportsligt 
eller protesterar mot domare. Utvisningen är personlig och gäller resten av den aktuella 

matchen. Laget har alltså rätt att spela med 7 spelare trots utvisningen. 
Upprepas beteendet under ytterligare match kommer laget att diskvalificeras. 
Vid lika resultat under kval, semi- och finaler, avgörs matcherna med straffar. 

För att skilja på lag som har fått samma poäng och målskillnad under gruppspelet avgörs 
detta genom lottning.

Tävlingsansvarig: Fotbollssektionen Skepplanda BTK

Avgift: 1000 kr

Pris: A-slutspel, ettan, tvåan 
B-slutspel, ettan 
C-slutspel, ettan 

ANMÄL ER PÅ WWW.LAGET.SE/SKEPPLANDA
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Studieförbundet
Vuxenskolan

träarbeten, lappteknik, vävda 
textilier, stickat, tovat, keramik, 
smycken, smide m.m.

15/6-25/8 2013 
I Magasinet vid 
Alfhems Kungsgård 
(Ale golfklubb, 
Alvhem) Öppet: tisd-sönd 11-17 

stängt måndagar, midsommarafton 
och midsommardagen

Vi har försäljning och utställning av hantverk

Alebygdens RPG-förening 
kan se tillbaka på en intres-
sant säsong med flera 
välbesökta träffar, växel-
vis i Missionskyrkan och 
Smyrnakyrkan i Älvängen. 
Som avslutning på säsongen 
företogs en dagsresa genom 
sommarfagra bohuslänska 
bygder.

Dagen inleddes med besök 
på Bohusläns Museum i 
Uddevalla med intressanta 
samlingar av konst och byg-
dekultur. Resan fortsatte 
sedan till Tanum och Vit-
lycke där vi under sakkunnig 
guidning fick betrakta de 
välbevarade hällristningarna 
från bronsåldern på Aspe-
berget, vilka klassats som 
världsarv.

Efter en naturskön färd 
genom kustlandskapet med 
samhällena Grebbestad, 
Fjällbacka och Hamburgsund 
väntade oss till en välsma-
kande laxtallrik på Röe gård 

innan vi styrde vidare mot 
Orust och en avslutande fika 
vid hamnen i Mollösund. 
Resekommittén hade 
verkligen lyckats arrangera 
en innehållsrik dag som 
gynnades av ett strålande 
väder.

Under säsongen har vi 
haft flera intressanta besök. 
Arkeologen Kristina Carls-
son, som bland annat varit 
verksam vid tillkomsten av 
Ale Vikingagård föreläste om 
”Från vikingatid till Väster-
götlands kristnande”. Bengt 
Törnkvist berättade om 
gamla Göteborg, med en stor 
samling bilder som beskrev 
stadens framväxt tills nuva-
rande storstad. Sångarduon 
Siv Ljungström och Anna-
Lisa Ellström från Lovene 
genomförde ett fint program 
med läsarsånger. Sånggrup-
pen Stormvind från Lerum 
med Margareta Herngren 
som ledare var ett annat upp-

skattat besök. Ett studiebesök 
vid SAAB-museet i Trollhät-
tan samlade många deltagare. 

Föreningen har arrangerat 
stavgång varje måndagsmor-
gon med avslutande gemen-
sam fika.

Fortlöpande information 

ges om arbetet i det kommu-
nala pensionärsrådet (KPR) 
där RPG är representerat. 
Under våren har KPR bland 
annat avgett remissyttrande 
om kommunens äldreboen-
deutredning och folkhälso-
plan.                  Daniel Höglund

RPG Alebygdens avslutningsresa gick till de bohuslänska 
bygderna. Här ses sällskapet vid Vitlycke hällristningar. 

RPG Alebygden avslutade säsongen med resa i Bohuslän

LÖDÖSE. Nu på lördag är 
det årets Örtagårdsdag på 
Lödöse museum och invig-
ning av inte mindre än tre 
utställningar, både ute i Örta-
gården och inne på museet. 
Det blir en dag fylld av akti-
viteter i naturens tecken.

Örtagårdsdagen på 
Lödöse museum är en årli-
gen återkommande aktivitet. 
På baksidan av museet ligger 
en medeltidsinspirerad örta-
gård i en vacker miljö. I år 
är Örtagårdsdagen större än 
någonsin med invigningar av 
tre olika utställningar – alla 
inspirerade av naturens mate-
rial, cykler och sägner.

Betongpoesi – en lättsam 
lek med ett material som 
kan väga tungt. Konstnären 
Sonia Erlandsson från 
Nygård har alltid haft ska-
pandet som en självklar del i 
livet. Vägen fram till bildlä-
raryrket var lite krokig, men 
till slut blev det Konstfack i 
Stockholm och ett yrkesliv 
som pedagog. Nyfiket har 
hon prövat sig fram bland 
form och material. Hennes 
senaste förtjusning är betong:

– Betong är ett fantastiskt 
material! Man kan bygga 
berg, broar, hus och vägar av 
den. Samtidigt tar den upp 
de finaste mönster från skira 

bladverk, blommor, insekter 
och annat. Man kan använda 
den till så många saker. Jag 
använder gärna färg för att 
förstärka olika intryck och 
har alltid tyckt om uttrycken 
i folkkonsten. På betongen 
får färgerna samma effekt 
som ullgarn på ylletyg och 
den folkliga glädjen i färger 
och mönster är tacksam att 
spinna vidare på, säger Sonia 
Erlandsson.

Vid Kalixälven 2006 
inledde Viktor Lindbäck sin 
mandalavandring. Projektet 
Mandalavandring tog tre år 
att genomföra. Under den 
tiden levde Viktor med, i och 
igenom naturens livscykler. 
De mandalas som skapats 
under projektet Mandala-
vandring är resultaten av ett 
ordlöst utforskande av liv, 
död och tid, som går genom 
och bortom det mänskliga 
medvetandet.

– Det jag sett i ensamhe-
ten; ordlöst, tidlöst genom 
processer av tillväxt och 
nerbrytning, har jag valt att 
beskriva genom naturens 
rytmer, färger och former 
koncentrerade i mandalas 
skapade i collageteknik av 
naturfoton, säger Viktor 
Lindbäck.

Men det är mer än så. 

Mer än bara mönster på ett 
fotopapper och pixlar på en 
bildskärm. Mer än bara ljuset 
som träffar en sensor eller 
filmremsa.

– Att skapa mandalas är för 
mig inget självändamål. Den 
strikta geometriska formen, 
som bryter upp och omska-
par motivens vardagliga 
former, är mitt sätt att ren-
odla och uttrycka själva själen 
i speciell plats vid en speciell 
tidpunkt; att omskapa och 
koncentrera rörelser, ljus, 
färg och strukturer. Det 
handlar om liv. Och om död. 
I ständig växelverkan, fortsät-
ter Viktor.

Oknytt i Örtagården – om 

tomtar, troll och allehanda 
väsen. I många hundra år 
levde människorna sida vid 
sida med oknytten. Skogen, 
gården och vattendragen 
beboddes av vättar, tomtar 
och skogsrån. Två fritidshem 
i kommunen har gjort tolk-
ningar av dessa väsen.

Utställningen är pro-
ducerad i samarbete med 
två fritidshem i Lilla Edets 
kommun.

Under hela dagen pågår 
spännande programpunk-
ter, pyssel och föredrag 
i Örtagården. Samtliga 
utställningar invigs på Örta-
gårdsdagen och pågår till 15 
september.                     ❐❐❐

På lördag bjuder Lödöse museum in till Örtagårdsdag. Bland 
annat invigs en utställning i betongpoesi signerad Sonia 
Erlandsson.

Örtagårdsdag på Lödöse Museum

Sommar i Sundsvall
6 dagar på hot ell i centrum

Clarion Collection Hotel Grand 
Hotell vid centrum, stationen och tor-
get med caféer. Shoppa i Norrlands 
största innerstadsgalleria IN och 
upplev Härnösand och Höga kusten! 

Pris per person i dubbelrum 

2.499:-
Pris utan reskod 2.799:-

salladsbar

Ankomst: 
Valfri 
14/6-28/8 
2013.

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

Weekend 
endast 999:- 

Upplev Güstrow
3 dagar i Nordtyskland

★★★

Hotellet ligger i utkanten av Güstrow, 
perfekt för att upp-leva stadens renässansslott, domkyrka och inte 
minst kultur- och hansastäderna Wismar, Rostock och Schwerin. 

Ankomst: Valfri t.o.m. 21/12 2013.

Pris per person i dubbelrum

899:-
Pris utan reskod 1.049:-

 
endast 1.299:-

endast 1.749:- 

Slottssemester 
norr om Paris
6 dagar i Frankrike

★★★★  
Baronessa de Rothschilds roman-
tiska slott som 1900 byggdes i de 
idylliska skogarna, inte långt ifrån 
Paris centrum (40 km), är idag 
Frankrikes största slottshotell. 
Här får semesterupplevelsen en 
speciell historisk stämning kom-
binerat med vår tids lyx och fransk 
mat. Med belägenheten i områ-
det som genom århundraden har 
varit den franska adelns favorit, 
är en utflykt genom de medeltida 
landsbyarna, Solkungens slott i 
Versailles eller romantikens stad 
Paris ett måste. 

Ankomst: Valfri 28/6-20/8 och 
25/10-6/11 2013.
Turistskatt 1,5 EUR per person/dygn.

Pris per person i dubbelrum 

3.549:-
Pris utan reskod 3.849:-

 

020 79 33 84

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren
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Studieförbundet
Vuxenskolan

träarbeten, lappteknik, vävda 
textilier, stickat, tovat, keramik, 
smycken, smide m.m.

15/6-25/8 2013 
I Magasinet vid 
Alfhems Kungsgård 
(Ale golfklubb, 
Alvhem) Öppet: tisd-sönd 11-17 

stängt måndagar, midsommarafton 
och midsommardagen

Vi har försäljning och utställning av hantverk

Alebygdens RPG-förening 
kan se tillbaka på en intres-
sant säsong med flera 
välbesökta träffar, växel-
vis i Missionskyrkan och 
Smyrnakyrkan i Älvängen. 
Som avslutning på säsongen 
företogs en dagsresa genom 
sommarfagra bohuslänska 
bygder.

Dagen inleddes med besök 
på Bohusläns Museum i 
Uddevalla med intressanta 
samlingar av konst och byg-
dekultur. Resan fortsatte 
sedan till Tanum och Vit-
lycke där vi under sakkunnig 
guidning fick betrakta de 
välbevarade hällristningarna 
från bronsåldern på Aspe-
berget, vilka klassats som 
världsarv.

Efter en naturskön färd 
genom kustlandskapet med 
samhällena Grebbestad, 
Fjällbacka och Hamburgsund 
väntade oss till en välsma-
kande laxtallrik på Röe gård 

innan vi styrde vidare mot 
Orust och en avslutande fika 
vid hamnen i Mollösund. 
Resekommittén hade 
verkligen lyckats arrangera 
en innehållsrik dag som 
gynnades av ett strålande 
väder.

Under säsongen har vi 
haft flera intressanta besök. 
Arkeologen Kristina Carls-
son, som bland annat varit 
verksam vid tillkomsten av 
Ale Vikingagård föreläste om 
”Från vikingatid till Väster-
götlands kristnande”. Bengt 
Törnkvist berättade om 
gamla Göteborg, med en stor 
samling bilder som beskrev 
stadens framväxt tills nuva-
rande storstad. Sångarduon 
Siv Ljungström och Anna-
Lisa Ellström från Lovene 
genomförde ett fint program 
med läsarsånger. Sånggrup-
pen Stormvind från Lerum 
med Margareta Herngren 
som ledare var ett annat upp-

skattat besök. Ett studiebesök 
vid SAAB-museet i Trollhät-
tan samlade många deltagare. 

Föreningen har arrangerat 
stavgång varje måndagsmor-
gon med avslutande gemen-
sam fika.

Fortlöpande information 

ges om arbetet i det kommu-
nala pensionärsrådet (KPR) 
där RPG är representerat. 
Under våren har KPR bland 
annat avgett remissyttrande 
om kommunens äldreboen-
deutredning och folkhälso-
plan.                  Daniel Höglund

RPG Alebygdens avslutningsresa gick till de bohuslänska 
bygderna. Här ses sällskapet vid Vitlycke hällristningar. 

RPG Alebygden avslutade säsongen med resa i Bohuslän

LÖDÖSE. Nu på lördag är 
det årets Örtagårdsdag på 
Lödöse museum och invig-
ning av inte mindre än tre 
utställningar, både ute i Örta-
gården och inne på museet. 
Det blir en dag fylld av akti-
viteter i naturens tecken.

Örtagårdsdagen på 
Lödöse museum är en årli-
gen återkommande aktivitet. 
På baksidan av museet ligger 
en medeltidsinspirerad örta-
gård i en vacker miljö. I år 
är Örtagårdsdagen större än 
någonsin med invigningar av 
tre olika utställningar – alla 
inspirerade av naturens mate-
rial, cykler och sägner.

Betongpoesi – en lättsam 
lek med ett material som 
kan väga tungt. Konstnären 
Sonia Erlandsson från 
Nygård har alltid haft ska-
pandet som en självklar del i 
livet. Vägen fram till bildlä-
raryrket var lite krokig, men 
till slut blev det Konstfack i 
Stockholm och ett yrkesliv 
som pedagog. Nyfiket har 
hon prövat sig fram bland 
form och material. Hennes 
senaste förtjusning är betong:

– Betong är ett fantastiskt 
material! Man kan bygga 
berg, broar, hus och vägar av 
den. Samtidigt tar den upp 
de finaste mönster från skira 

bladverk, blommor, insekter 
och annat. Man kan använda 
den till så många saker. Jag 
använder gärna färg för att 
förstärka olika intryck och 
har alltid tyckt om uttrycken 
i folkkonsten. På betongen 
får färgerna samma effekt 
som ullgarn på ylletyg och 
den folkliga glädjen i färger 
och mönster är tacksam att 
spinna vidare på, säger Sonia 
Erlandsson.

Vid Kalixälven 2006 
inledde Viktor Lindbäck sin 
mandalavandring. Projektet 
Mandalavandring tog tre år 
att genomföra. Under den 
tiden levde Viktor med, i och 
igenom naturens livscykler. 
De mandalas som skapats 
under projektet Mandala-
vandring är resultaten av ett 
ordlöst utforskande av liv, 
död och tid, som går genom 
och bortom det mänskliga 
medvetandet.

– Det jag sett i ensamhe-
ten; ordlöst, tidlöst genom 
processer av tillväxt och 
nerbrytning, har jag valt att 
beskriva genom naturens 
rytmer, färger och former 
koncentrerade i mandalas 
skapade i collageteknik av 
naturfoton, säger Viktor 
Lindbäck.

Men det är mer än så. 

Mer än bara mönster på ett 
fotopapper och pixlar på en 
bildskärm. Mer än bara ljuset 
som träffar en sensor eller 
filmremsa.

– Att skapa mandalas är för 
mig inget självändamål. Den 
strikta geometriska formen, 
som bryter upp och omska-
par motivens vardagliga 
former, är mitt sätt att ren-
odla och uttrycka själva själen 
i speciell plats vid en speciell 
tidpunkt; att omskapa och 
koncentrera rörelser, ljus, 
färg och strukturer. Det 
handlar om liv. Och om död. 
I ständig växelverkan, fortsät-
ter Viktor.

Oknytt i Örtagården – om 

tomtar, troll och allehanda 
väsen. I många hundra år 
levde människorna sida vid 
sida med oknytten. Skogen, 
gården och vattendragen 
beboddes av vättar, tomtar 
och skogsrån. Två fritidshem 
i kommunen har gjort tolk-
ningar av dessa väsen.

Utställningen är pro-
ducerad i samarbete med 
två fritidshem i Lilla Edets 
kommun.

Under hela dagen pågår 
spännande programpunk-
ter, pyssel och föredrag 
i Örtagården. Samtliga 
utställningar invigs på Örta-
gårdsdagen och pågår till 15 
september.                     ❐❐❐

På lördag bjuder Lödöse museum in till Örtagårdsdag. Bland 
annat invigs en utställning i betongpoesi signerad Sonia 
Erlandsson.

Örtagårdsdag på Lödöse Museum

Sommar i Sundsvall
6 dagar på hot ell i centrum

Clarion Collection Hotel Grand 
Hotell vid centrum, stationen och tor-
get med caféer. Shoppa i Norrlands 
största innerstadsgalleria IN och 
upplev Härnösand och Höga kusten! 

Pris per person i dubbelrum 

2.499:-
Pris utan reskod 2.799:-

salladsbar

Ankomst: 
Valfri 
14/6-28/8 
2013.

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

Weekend 
endast 999:- 

Upplev Güstrow
3 dagar i Nordtyskland

★★★

Hotellet ligger i utkanten av Güstrow, 
perfekt för att upp-leva stadens renässansslott, domkyrka och inte 
minst kultur- och hansastäderna Wismar, Rostock och Schwerin. 

Ankomst: Valfri t.o.m. 21/12 2013.

Pris per person i dubbelrum

899:-
Pris utan reskod 1.049:-

 
endast 1.299:-

endast 1.749:- 

Slottssemester 
norr om Paris
6 dagar i Frankrike

★★★★  
Baronessa de Rothschilds roman-
tiska slott som 1900 byggdes i de 
idylliska skogarna, inte långt ifrån 
Paris centrum (40 km), är idag 
Frankrikes största slottshotell. 
Här får semesterupplevelsen en 
speciell historisk stämning kom-
binerat med vår tids lyx och fransk 
mat. Med belägenheten i områ-
det som genom århundraden har 
varit den franska adelns favorit, 
är en utflykt genom de medeltida 
landsbyarna, Solkungens slott i 
Versailles eller romantikens stad 
Paris ett måste. 

Ankomst: Valfri 28/6-20/8 och 
25/10-6/11 2013.
Turistskatt 1,5 EUR per person/dygn.

Pris per person i dubbelrum 

3.549:-
Pris utan reskod 3.849:-
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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

NOL. Emil i Lönneberga 
fyller 50 år.

Detta fi ras med en 
jubileumsproduktion i 
Teatergläntan, Falken-
berg.

På scenen återfi nns 
mor och son Björninger 
– Susanna och Ludvig 
från Nol.

Den här veckan går Ludvig 
Björninger ut andra klass 
på Nolskolan. Normalt sett 
skulle det utgöra startskot-
tet för ett långt, härligt som-
marlov utan förpliktelser. 
Den här sommaren ser dock 
annorlunda ut för Ludvig. 
Med start den 25 juni och 
flera veckor framåt är det 
sommarjobb som väntar. 

Ludvig och mamma Susanna 
ingår i den ensemble som ska 
ge Emil i Lönneberga, en 
teaterföreställning för hela 
familjen.

– Jag fick åka till en audi-
tion i Falkenberg i februari. 
Jag läste en monolog på 
10-15 rader om Emil. Dess-
utom fick jag framföra två 
valfria sånger plus att det 
var ett dansprov, berättar 
Ludvig.

Ganska snart fick Ludvig 
reda på att han hade blivit 
antagen till jubileumsföre-
ställningen om Emil i Lön-
neberga. Sedan tidigare var 
det också bestämt att Lud-
vigs mamma, Susanna, skulle 
ingå i ensemblen.

– Jag kommer att spela 
rollen som Alma, Emils 
mamma. Vi är uppdelade 
i två cast, Grise och knoe. 
Både Ludvig, som åter-
finns bland byfolket, och 
jag är med i knoe, förklarar 
Susanna som gör sin sjätte 
produktion ihop med regis-
sören Kalle Gunnarsson.

– Den senaste var Pippi 
Långstrump och spelades på 
Lisebergsteatern. Nu är det 
en ny uppsättning baserad 
på Astrid Lindgrens fantas-
tiska berättelser. Det ska bli 
jättekul!

Varje dag under flera 
veckors tid har Susanna och 
Ludvig pendlat till Falken-
berg för repetitioner. Upp-
offrande och slitsamt kan 
tyckas, men det anser inte 
Ludvig.

– Det är bara roligt, kon-
staterar han.

– Teater är ett stort 
intresse som Ludvig och jag 
delar. Under resorna till och 
från Falkenberg kommer vi 
mycket närmare varandra. 
Ibland brukar vi spela lite 
tågbingo för att få tiden att 
gå, förklarar Susanna.

Hur känns det att få 
spela teater ihop med sin 
son?

– Ludvig är jätteduktig, 

en talang helt klart. Han har 
det där som är svårt att sätta 
fingret på. Det är inte annat 
än att man känner den där 
lite fåniga stoltheten som 
mamma.

Någon nervositet känner 
Ludvig inte av. Han är trygg 
och ser fram emot premiären 
med tillförsikt.

– Någon scenskräck har 
jag aldrig haft. Det gäller 
bara att vara koncentrerad 
och komma ihåg alla steg och 
repliker som ska framföras.

Har du någon framtids-
dröm?

– Jag har tänkt bli scen-
artist; sjunga, spela teater, 
dansa och vara med i filmer. 
Min förebild är Danny Sau-

cedo.
Totalt ges 26 föreställ-

ningar av Emil i Lönne-
berga. Susanna och Ludvig 
Björninger finns med i hälf-
ten av dessa. Biljetter till 

föreställningen går att köpa 
via Falkenbergs Turistbyrå.

– Emilföreställning
väntar mor och son

Laddar för sommarteater i Falkenberg

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

En bild från repetitionerna av Emil i Lönneberga. Susanna 
Björninger (t v) spelar rollen som Alma och blir här för-
skräckt när det visar sig att Emil, på väg hem från doktorn, 
har råkat svälja en femöring.

EMIL I LÖNNEBERGA

Emil i Lönneberga är en teater-
föreställning för hela familjen. 
I föreställningen får vi ta del 
av välkända hyss som när Emil 
fastnar med huvudet i soppskålen, 
skall hjälpa Lina att dra ut hennes 
onda tand, hissar upp sin lillasys-
ter Ida i fl aggstången eller hur 
Lina kämpar för att vinna Alfreds 
hjärta. Allt detta och mycket mer 
tillsammans med alla välkända 
visor med dans, sång och skratt.
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Ludvig och Susanna Björninger från Nol är med i den en-
semble som ger teaterföreställningen Emil i Lönneberga. 
Föreställningen spelas hela sommaren i Teatergläntan i 
Falkenberg.

ALAFORS. Teatervin-
dens ensemble tar en 
paus för att återkomma 
i augusti.

I söndags kväll 
skedde vårens avslu-
tande framträdande av 
”Dansen på Furulund” 

– Vi har fått en väl-
digt positiv respons 
och kan konstatera att 
det varit en lyckad vår, 
säger Kent Carlsson 
som gjort manus och 
regi tillsammans med 
Christel Olsson-Lind-
strand.

”Dansen på Furulund” är 
en musikalisk teaterföre-

ställning som kom till stånd 
med anledning av Ahlafors 
IF:s 100-årsjubileum. Pjäsen 
återspeglar händelser, berät-
telser och skrönor ur ett 
samhälls- och förenings-
perspektiv från det gångna 
seklet. Spelplatsen är Furu-
lundsparken.

– Föreställningen har lov-
ordats av publiken och det 
känns naturligtvis jätteroligt. 
Jag har till och med haft folk 
som ringt hem och tackat för 
en trevlig teaterkväll. Det 
tillhör inte vanligheterna, 
säger Kent Carlsson.

Premiären ägde rum lör-
dagen den 18 maj i ljuvlig 
försommarvärme. Även 

resterande speldagar har 
arrangören haft tur med 
vädret.

– Det har bara regnat vid 
ett enda tillfälle, men i övrigt 
har vi haft strålande förut-
sättningar. Lite regn gör 
emellertid inget eftersom 
både publik och ensemble 
har tak ovanför huvudet, 
säger Kent Carlsson.

Teatervinden återkom-
mer till hösten med ytter-
ligare sex föreställningar 
av ”Dansen på Furulund”. 
Nypremiär blir det lördagen 
den 17 augusti.

JONAS ANDERSSON

– Lyckad vår i Furulundsparken

Teatervinden tar sommarvila
Teatervindens kritikerrosade föreställning ”Dansen på Furulund” tar en paus och återkom-
mer igen i augusti.        Arkivbild: Allan Karlsson
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Det är väl inget som 
man direkt längtar 
efter, att klippa upp 

dammsugarpåsen. Dagens 
påsar är inte gjorda för det. 
Tvärt om, de skall omsorgs-
fullt förslutas och kastas i 
soporna utan att man behö-
ver se eländet.

Men någon gång händer 
det: det rasslar till i damm-
sugarslangen när man städar 
under sängen. Vad var det 
som åkte in???! Var det 
vigselringen??? Eller älsk-
lingsörhängena, jag hittar 
bara det ena! Har det andra 
åkt in i dammsugaren??? 
Jag MÅSTE bara hitta det. 

Och så är man där med 
saxen, klipper upp påsen, 
rotar i eländet med ett visst 
obehag – och så hittar man 
det man sökte! Då var det 
värt obehaget. Ja, du kanske 
någon gång har tvingats leta 
på ännu värre ställen än i en 
dammsugarpåse... Men det 
var värt det eftersom du fann 
det du sökte!

Varför gör man så där? 
Börjar leta i smutsen, tar 
obehaget, grimaserar – men 
gör det! Svaret är naturligt-
vis: Det jag letar efter är så 
värdefullt för mig, betyder 
så mycket för mig att jag 
MÅSTE ha tag på det igen.

Kanske Jesu liknelse i 
söndagens evangelium om 
det borttappade myntet 
(Luk 15:8-10) idag skulle 
handlat om damsugarpåsen? 
Poängen är i varje fall den-
samma: Det intensiva letan-
det efter det som MÅSTE 
hittas eftersom det är så 
värdefullt för ägaren. I fallet 
med kvinnan som sopar hela 
huset till dess hon finner det 
handlar det troligen om ett 
av de mynt som prydde kvin-
nans panna och som gjorde 
hela smycket värdelöst om 
en av delarna fattades. 

Och så kommer det där 
med den delade glädjen. 

”När hon har hittat det 
samlar hon väninnor och 
grannkvinnor och säger: 
Gläd er med mig, jag har 
hittat myntet som jag hade 
förlorat.” Det är ingen 
tvekan om att Jesus med 
detta vill ha sagt: Så länge du 
och jag tror oss fixa vårt liv 
utan Den som gett oss det, 
så länge kommer Gud att 
söka oss. För han MÅSTE 
hitta oss! Han kan inte leva 
utan dig och mig! Och när 
du och jag hittar tillbaka till 
vår rätte ”ägare” då gläder 
sig hela himlen, var så säker! 

Men det där med dam-
sugarpåsen då? Är det inte 
att ta i lite för mycket? Jag 
är inte så säker på det. Jesus 
sammanfattar: ”På samma 
sätt gläder sig Guds änglar 
över en enda syndare som 
omvänder sig.” Det är lätt 
att hamna bland soporna, 
det är lätt att slinka med 
bland damråttor och gamalt 
skräp. Och så hamnar vi i 
dammsugarpåsen. Men vårt 
värde är detsamma. Det 
finns en som är beredd att 
offra all sin bekvämlighet 
för att finna dig igen, som är 
beredd att rota i soporna för 
att finna det han söker. Han 
står ut med dammet, skräpet 
och allt som är dött omkring 
dig och mig för han vet 
värdet på det han söker. Så 
värdefull är du i hans ögon. 
Och du: Han har offrat allt! 
T o m livet för din och min 
skull! Och han söker fortfa-
rande. Nu.

Mikael Nordblom
Präst i Nol

Betraktelse

Att leta i dammsugarpåsen
Ett tjugotal medlemmar 
besökte Peter Korns träd-
gård i Eskilsby och budd-
histmunkarna i närheten. 
Den första spontanvand-
ringen gick i Vinningsbo 
dalar. Curt Svensson som 
tillsammans med Dag 
Andersson iordningsställt 
spänger och gjort leden 
gåvänligare guidade. De 
mycket beröm för sitt arbete 
av vandrarna. Vi fikade i 
solen vid Björkärrs äng. Tack 

vare att Nödinge hembygds-
förening slår ängen med lie 
kunde vi här studera slåtter-
gubbe, granspira, smörbollar 
med mera. Vid Klädkällaren 
splittrades gruppen.

På fredag åker vi buss till 
Eriksberg och vandrar till 
Färjenäsparken. Vi tar sedan 
Älvsnabben till Skeppsbron 
och slutligen Alependeln 
hem. Närmare information 
finns på gästboken.

Lennart Mattsson

Sommaraktiviteter med SPF Alebygden

STARRKÄRR. Vilken fan-
tastisk avrundning på 
veckan.

Söndagskvällens kon-
sert i Starrkärrs kyrka 
framkallade en känsla 
av välbefi nnande och 
tacksamhet.

Py Bäckman, pianist 
Ann-marie Henning och 
kammarkören VocAle 
fl ätade sig samman 
på ett mästerligt sätt 
och bjöd publiken på en 
minnesvärd musikupp-
levelse.

Det var ett kärt återseende. 
Senast som Py Bäckman gäs-
tade Starrkärrs kyrka var för 
tre år sedan och då liksom nu 
var kyrksalen fylld till bred-
den.

– Jätteroligt att Py ville 
komma tillbaka till oss, hon 
är en professionell artist som 
är väldigt enkel och trevlig 
att samarbeta med. Förra 
gången var det gospelkören 
som fick äran att uppträda 
tillsammans med henne, nu 
var det kammarkörens tur, 
säger körledare och tillika 

organist Sabina Nilsson.
Kyrkoherde Björn Nils-

son hälsade välkommen och 
återkom vid ett par tillfällen 
under kvällen. I övrigt rik-
tades all fokus på Py Bäck-
man, hennes följeslagare vid 
pianot, Ann-marie Henning, 
samt den röststarka kören.

– Oerhört inspirerande, 
konstaterade Sabina Nilsson.

Att Py Bäckman är en 
av vår tids absolut främsta 
låtskrivare råder det ingen 

– Ny succé för Bäckman i Starrkärrs kyrka

"Py, vad bra!"

Py Bäckman tillsammans med kammarkören VocAle vid söndagskvällens konsert i Starr-
kärrs kyrka.

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

SOMMARMUSIK I SURTE KYRKA
20 juni kl.19.00 Ale kvartetten
Hanna Bernz –Cello
Karin Wiberg- Violin
Magnus Wassenius - Viola
spelar pianokvartett i Ess-dur av W.A. Mozart samt tango av

SOMMAR ÖPPET ONSDAGSFIKA
Nödinge församlingshem kl.13.oo – 15.oo
Onsdagen den 19 juni
Surte församlingshem kl. 14.oo -16.oo
Onsdagen den 12 juni
Onsdagen den 26 juni

Välkommen!

som helst tvekan om. Reper-
toaren sträcker sig från pop 
och rock till visor och schla-
gers. Vid söndagens konsert 
fick publiken höra en del av 
hennes mest kända verk. Det 
var stilfullt vackert och lätt-
samt opretentiöst på samma 
gång.

Programmet varade i 
drygt en och en halv timme 
med totalt 16 olika musik-
stycken varav hälften kör-
arrangemang. ”Gabriellas 
sång” var suverän och avslut-
ningen, med i tur och ord-
ning, ”Min plats på jorden”, 
”Stad i ljus” och ”Halleluja” 
framkallade en äkta, genuin 
och välförtjänt applådåska.

Py Bäckman.

Ann-marie Henning ackompanjerade på piano.

MIDSOMMARFEST
i Prästalund Starrkärr

fredag den 21 juni kl. 14.00

Museet är öppet söndagar mellan kl 13-15 juni, juli, augusti

Lennart och Jan spelar 
och leder lek och dans 

kring midsommarstången

 Servering

Hjärtligt välkomna!
Starrkärr Kilanda Hembygdsförening

I STARRKÄRR

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

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
Fuxerna - Åsbräcka
församling
Sönd kl 10, Högmässa, Isac-
son. Tisd kl 09, Mässa i för-
samlingshemmet, Isacson. 
Onsd kl 18.30, Mässa, Isac-
son.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 16/6 kl 10, 
Gudstjänst Broman. Hålan-
da församl hem sönd 16/6 kl 
12, Mässa Broman. S.t Pe-
der sönd 16/6 kl 10, Mässa 
Skredsvik. Ale-Skövde sönd 
16/6, se övriga. Tunge sönd 
16/6, se övriga.

Elimförsamlingen Alafors
Sönd 23/6 kl 15, möte i 
Ryds missionshus tillsam-
mans med Filadelfi a försam-
lingen Bohus, Ohlins m fl .

Surte missionsförsamling
Sönd 16/6 kl 11, Gudstjänst. 
Per Kjellberg. Nattvard. 
Enkelt fi ka. Tisd 18/6 kl 18, 
Sommaraktiviteter och fi ka 
vid boulebanan. Vi är i kyr-
kan om det regnar. I kyrkan 
fi nns nu anmälningsblanket-

ten om vårt Tillsammanslä-
ger. Passa på att anmäla dig 
tidigt! Sena ändringar i detta 
program kan inträffa.
www.surtemissionskyrka.se 
är alltid uppdaterad.

Starrkärr-Kilanda
församling
Onsd 12/6 Starrkärrs kyr-
ka kl 19, Bön för försam-
lingen. Sönd 16/6 Starrkärrs 
kyrka kl 10, Mässa, Nord-
blom. Älvängens kyrka kl 
19, Mässa med musikcafé, 
Nordblom.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 11/6 kl 8-9, Bön. Lörd 
15/6 kl 10-13, Second & 
Café – Avslutning inför 
sommaren. Sönd 16/6 kl 10, 
(OBS tiden!) Gudstjänst, 
Håkan Rydenblom, tema: 
”Anden och Livet!”. Kyrk-
kaffe.

Guntorps Missionskyrka
Sönd 16/6 kl 18, SOM-
MARKVÄLL med Termins-
avslutning för scouterna. 

Lars Gunther. Scoutmed-
verkan. Märkesutdelning.

Nödinge församling
Torsd 13/6 kl 19, Surte kyr-
ka Sommarmusik. 16/6 3:e 
ef Trefaldighet kl 11, Surte 
kyrka Gudstjänst J Jacobs-
son. Kl 11, Nödinge kyrka 
Gudstjänst och dop H Hul-
tén. Kl 13.15, Surte kyrka 
dop H Hultén.

Älvängens missionskyrka
16/6 Sönd kl 11, Gudstjänst 
med nattvard, Leif Jöngren.  
Sång av Eva Andersson  
Förbön för och utgångs-
kollekt till Golgotakyrkan i 
Moskva.

Filadelfi aförsamlingen - 
Bohus Pingstkyrka
Onsd 12/6 kl 19, Sång bi-
belläsning och bön. Sönd 
16/6 kl 11, Församlings-
möte nattvard och fria ord. 
Onsd 19/6 kl 19, Sång bi-
belläsning och bön. Ryd kl 
15 23/6, Ryd, Ohlins och 
Leif Karlsson

SMSa LUNCH till 72 950 så 
ger du 50 kronor i kampen 

mot hungern i världen.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Döda

Veckans ros 
Ett fång av rosor till alla ide-
ella krafter som ordnade en 
så fantastisk Jubileumsdag 
för 100-års firande Ahlafors 
IF. Tänk vilka insatser som 
görs i föreningslivet varje 
dag - men den 1 juni går till 
historien!

Varmt tack från stolta och 
nöjda Alafors-bor

Rosen ger jag Sakari, fastig-
hetsskötare hos Alebyggen,  
som hjälpte mig så att jag i 
fortsättningen kan öppna 
mitt garage med enbart 
nyckeln.

G.S

Veckans ros till er som 
stannade på Tittåsvägen 
och hjälpte till när jag hade 
ramlat. Jag klarade mig bra.

Kjell med fruTusen röda rosor till Mari-
tha och Lennart Eklund för 
alla roliga, lustfyllda och 
lärorika aktiviteter som vi 
fick uppleva på er gård i 
Östentorp. Kramar från

alla "Baloo-barn",
Carina, Vanja och Yvonne

Veckans ros till alla fantas-
tiska kunder som bidragit 
till att göra uppstarten av 
Cafe Molin till en succe.

Jonas & Rakel

Uppvaktning
Lisa 70 år. Lördagen 16 
juni firar jag min födelsedag 
i Ryds Missionshus kl 15.00. 
Varmt välkomna!

Anna-Lisa Engelin

10-årig bröllopsdag
Carin & Lars Hansson
Missade att sätta in för 10 

årsedan. Bättre sent än 
aldrig. Tennbröllop

2003-06-07

Grattis

Bianca Garvetti, Nol har 
avlidit. Född 2000 och efter-
lämnar mamma och pappa, 
syskon samt övriga nära 
släktingar och vänner som 
närmast sörjande.

Hilda Skog, Älvängen har 
avlidit. Född 1925 och efter-
lämnar sonen Jan med familj 
som närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Harry Gustafsson. I Starr-
kärrs kyrka hölls onsdagen 5 
juni begravningsgudstjänst 
för Harry Gustafsson, Älv-
ängen. Offi ciant var kom-
minister Else Blomgren.

Edit Wolker. I Starrkärrs 
kapell hölls fredagen 7 juni 
begravningsgudstjänst för 
Edit Wolker, Skepplanda. 
Offi ciant var Lars Ingvars-
son.

Ingrid Flomark. I Surte 
kapell hölls fredagen 7 juni 
begravningsgudstjänst för 
Ingrid Flomark, Bohus. Of-
fi ciant var kyrkoherde Harry 
Hultén.

foto: Bertil Björk
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Det är väl inget som 
man direkt längtar 
efter, att klippa upp 

dammsugarpåsen. Dagens 
påsar är inte gjorda för det. 
Tvärt om, de skall omsorgs-
fullt förslutas och kastas i 
soporna utan att man behö-
ver se eländet.

Men någon gång händer 
det: det rasslar till i damm-
sugarslangen när man städar 
under sängen. Vad var det 
som åkte in???! Var det 
vigselringen??? Eller älsk-
lingsörhängena, jag hittar 
bara det ena! Har det andra 
åkt in i dammsugaren??? 
Jag MÅSTE bara hitta det. 

Och så är man där med 
saxen, klipper upp påsen, 
rotar i eländet med ett visst 
obehag – och så hittar man 
det man sökte! Då var det 
värt obehaget. Ja, du kanske 
någon gång har tvingats leta 
på ännu värre ställen än i en 
dammsugarpåse... Men det 
var värt det eftersom du fann 
det du sökte!

Varför gör man så där? 
Börjar leta i smutsen, tar 
obehaget, grimaserar – men 
gör det! Svaret är naturligt-
vis: Det jag letar efter är så 
värdefullt för mig, betyder 
så mycket för mig att jag 
MÅSTE ha tag på det igen.

Kanske Jesu liknelse i 
söndagens evangelium om 
det borttappade myntet 
(Luk 15:8-10) idag skulle 
handlat om damsugarpåsen? 
Poängen är i varje fall den-
samma: Det intensiva letan-
det efter det som MÅSTE 
hittas eftersom det är så 
värdefullt för ägaren. I fallet 
med kvinnan som sopar hela 
huset till dess hon finner det 
handlar det troligen om ett 
av de mynt som prydde kvin-
nans panna och som gjorde 
hela smycket värdelöst om 
en av delarna fattades. 

Och så kommer det där 
med den delade glädjen. 

”När hon har hittat det 
samlar hon väninnor och 
grannkvinnor och säger: 
Gläd er med mig, jag har 
hittat myntet som jag hade 
förlorat.” Det är ingen 
tvekan om att Jesus med 
detta vill ha sagt: Så länge du 
och jag tror oss fixa vårt liv 
utan Den som gett oss det, 
så länge kommer Gud att 
söka oss. För han MÅSTE 
hitta oss! Han kan inte leva 
utan dig och mig! Och när 
du och jag hittar tillbaka till 
vår rätte ”ägare” då gläder 
sig hela himlen, var så säker! 

Men det där med dam-
sugarpåsen då? Är det inte 
att ta i lite för mycket? Jag 
är inte så säker på det. Jesus 
sammanfattar: ”På samma 
sätt gläder sig Guds änglar 
över en enda syndare som 
omvänder sig.” Det är lätt 
att hamna bland soporna, 
det är lätt att slinka med 
bland damråttor och gamalt 
skräp. Och så hamnar vi i 
dammsugarpåsen. Men vårt 
värde är detsamma. Det 
finns en som är beredd att 
offra all sin bekvämlighet 
för att finna dig igen, som är 
beredd att rota i soporna för 
att finna det han söker. Han 
står ut med dammet, skräpet 
och allt som är dött omkring 
dig och mig för han vet 
värdet på det han söker. Så 
värdefull är du i hans ögon. 
Och du: Han har offrat allt! 
T o m livet för din och min 
skull! Och han söker fortfa-
rande. Nu.

Mikael Nordblom
Präst i Nol

Betraktelse

Att leta i dammsugarpåsen
Ett tjugotal medlemmar 
besökte Peter Korns träd-
gård i Eskilsby och budd-
histmunkarna i närheten. 
Den första spontanvand-
ringen gick i Vinningsbo 
dalar. Curt Svensson som 
tillsammans med Dag 
Andersson iordningsställt 
spänger och gjort leden 
gåvänligare guidade. De 
mycket beröm för sitt arbete 
av vandrarna. Vi fikade i 
solen vid Björkärrs äng. Tack 

vare att Nödinge hembygds-
förening slår ängen med lie 
kunde vi här studera slåtter-
gubbe, granspira, smörbollar 
med mera. Vid Klädkällaren 
splittrades gruppen.

På fredag åker vi buss till 
Eriksberg och vandrar till 
Färjenäsparken. Vi tar sedan 
Älvsnabben till Skeppsbron 
och slutligen Alependeln 
hem. Närmare information 
finns på gästboken.

Lennart Mattsson

Sommaraktiviteter med SPF Alebygden

STARRKÄRR. Vilken fan-
tastisk avrundning på 
veckan.

Söndagskvällens kon-
sert i Starrkärrs kyrka 
framkallade en känsla 
av välbefi nnande och 
tacksamhet.

Py Bäckman, pianist 
Ann-marie Henning och 
kammarkören VocAle 
fl ätade sig samman 
på ett mästerligt sätt 
och bjöd publiken på en 
minnesvärd musikupp-
levelse.

Det var ett kärt återseende. 
Senast som Py Bäckman gäs-
tade Starrkärrs kyrka var för 
tre år sedan och då liksom nu 
var kyrksalen fylld till bred-
den.

– Jätteroligt att Py ville 
komma tillbaka till oss, hon 
är en professionell artist som 
är väldigt enkel och trevlig 
att samarbeta med. Förra 
gången var det gospelkören 
som fick äran att uppträda 
tillsammans med henne, nu 
var det kammarkörens tur, 
säger körledare och tillika 

organist Sabina Nilsson.
Kyrkoherde Björn Nils-

son hälsade välkommen och 
återkom vid ett par tillfällen 
under kvällen. I övrigt rik-
tades all fokus på Py Bäck-
man, hennes följeslagare vid 
pianot, Ann-marie Henning, 
samt den röststarka kören.

– Oerhört inspirerande, 
konstaterade Sabina Nilsson.

Att Py Bäckman är en 
av vår tids absolut främsta 
låtskrivare råder det ingen 

– Ny succé för Bäckman i Starrkärrs kyrka

"Py, vad bra!"

Py Bäckman tillsammans med kammarkören VocAle vid söndagskvällens konsert i Starr-
kärrs kyrka.

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

SOMMARMUSIK I SURTE KYRKA
20 juni kl.19.00 Ale kvartetten
Hanna Bernz –Cello
Karin Wiberg- Violin
Magnus Wassenius - Viola
spelar pianokvartett i Ess-dur av W.A. Mozart samt tango av

SOMMAR ÖPPET ONSDAGSFIKA
Nödinge församlingshem kl.13.oo – 15.oo
Onsdagen den 19 juni
Surte församlingshem kl. 14.oo -16.oo
Onsdagen den 12 juni
Onsdagen den 26 juni

Välkommen!

som helst tvekan om. Reper-
toaren sträcker sig från pop 
och rock till visor och schla-
gers. Vid söndagens konsert 
fick publiken höra en del av 
hennes mest kända verk. Det 
var stilfullt vackert och lätt-
samt opretentiöst på samma 
gång.

Programmet varade i 
drygt en och en halv timme 
med totalt 16 olika musik-
stycken varav hälften kör-
arrangemang. ”Gabriellas 
sång” var suverän och avslut-
ningen, med i tur och ord-
ning, ”Min plats på jorden”, 
”Stad i ljus” och ”Halleluja” 
framkallade en äkta, genuin 
och välförtjänt applådåska.

Py Bäckman.

Ann-marie Henning ackompanjerade på piano.

MIDSOMMARFEST
i Prästalund Starrkärr

fredag den 21 juni kl. 14.00

Museet är öppet söndagar mellan kl 13-15 juni, juli, augusti

Lennart och Jan spelar 
och leder lek och dans 

kring midsommarstången

 Servering

Hjärtligt välkomna!
Starrkärr Kilanda Hembygdsförening

I STARRKÄRR

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

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
Fuxerna - Åsbräcka
församling
Sönd kl 10, Högmässa, Isac-
son. Tisd kl 09, Mässa i för-
samlingshemmet, Isacson. 
Onsd kl 18.30, Mässa, Isac-
son.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 16/6 kl 10, 
Gudstjänst Broman. Hålan-
da församl hem sönd 16/6 kl 
12, Mässa Broman. S.t Pe-
der sönd 16/6 kl 10, Mässa 
Skredsvik. Ale-Skövde sönd 
16/6, se övriga. Tunge sönd 
16/6, se övriga.

Elimförsamlingen Alafors
Sönd 23/6 kl 15, möte i 
Ryds missionshus tillsam-
mans med Filadelfi a försam-
lingen Bohus, Ohlins m fl .

Surte missionsförsamling
Sönd 16/6 kl 11, Gudstjänst. 
Per Kjellberg. Nattvard. 
Enkelt fi ka. Tisd 18/6 kl 18, 
Sommaraktiviteter och fi ka 
vid boulebanan. Vi är i kyr-
kan om det regnar. I kyrkan 
fi nns nu anmälningsblanket-

ten om vårt Tillsammanslä-
ger. Passa på att anmäla dig 
tidigt! Sena ändringar i detta 
program kan inträffa.
www.surtemissionskyrka.se 
är alltid uppdaterad.

Starrkärr-Kilanda
församling
Onsd 12/6 Starrkärrs kyr-
ka kl 19, Bön för försam-
lingen. Sönd 16/6 Starrkärrs 
kyrka kl 10, Mässa, Nord-
blom. Älvängens kyrka kl 
19, Mässa med musikcafé, 
Nordblom.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 11/6 kl 8-9, Bön. Lörd 
15/6 kl 10-13, Second & 
Café – Avslutning inför 
sommaren. Sönd 16/6 kl 10, 
(OBS tiden!) Gudstjänst, 
Håkan Rydenblom, tema: 
”Anden och Livet!”. Kyrk-
kaffe.

Guntorps Missionskyrka
Sönd 16/6 kl 18, SOM-
MARKVÄLL med Termins-
avslutning för scouterna. 

Lars Gunther. Scoutmed-
verkan. Märkesutdelning.

Nödinge församling
Torsd 13/6 kl 19, Surte kyr-
ka Sommarmusik. 16/6 3:e 
ef Trefaldighet kl 11, Surte 
kyrka Gudstjänst J Jacobs-
son. Kl 11, Nödinge kyrka 
Gudstjänst och dop H Hul-
tén. Kl 13.15, Surte kyrka 
dop H Hultén.

Älvängens missionskyrka
16/6 Sönd kl 11, Gudstjänst 
med nattvard, Leif Jöngren.  
Sång av Eva Andersson  
Förbön för och utgångs-
kollekt till Golgotakyrkan i 
Moskva.

Filadelfi aförsamlingen - 
Bohus Pingstkyrka
Onsd 12/6 kl 19, Sång bi-
belläsning och bön. Sönd 
16/6 kl 11, Församlings-
möte nattvard och fria ord. 
Onsd 19/6 kl 19, Sång bi-
belläsning och bön. Ryd kl 
15 23/6, Ryd, Ohlins och 
Leif Karlsson

SMSa LUNCH till 72 950 så 
ger du 50 kronor i kampen 

mot hungern i världen.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Döda

Veckans ros 
Ett fång av rosor till alla ide-
ella krafter som ordnade en 
så fantastisk Jubileumsdag 
för 100-års firande Ahlafors 
IF. Tänk vilka insatser som 
görs i föreningslivet varje 
dag - men den 1 juni går till 
historien!

Varmt tack från stolta och 
nöjda Alafors-bor

Rosen ger jag Sakari, fastig-
hetsskötare hos Alebyggen,  
som hjälpte mig så att jag i 
fortsättningen kan öppna 
mitt garage med enbart 
nyckeln.

G.S

Veckans ros till er som 
stannade på Tittåsvägen 
och hjälpte till när jag hade 
ramlat. Jag klarade mig bra.

Kjell med fruTusen röda rosor till Mari-
tha och Lennart Eklund för 
alla roliga, lustfyllda och 
lärorika aktiviteter som vi 
fick uppleva på er gård i 
Östentorp. Kramar från

alla "Baloo-barn",
Carina, Vanja och Yvonne

Veckans ros till alla fantas-
tiska kunder som bidragit 
till att göra uppstarten av 
Cafe Molin till en succe.

Jonas & Rakel

Uppvaktning
Lisa 70 år. Lördagen 16 
juni firar jag min födelsedag 
i Ryds Missionshus kl 15.00. 
Varmt välkomna!

Anna-Lisa Engelin

10-årig bröllopsdag
Carin & Lars Hansson
Missade att sätta in för 10 

årsedan. Bättre sent än 
aldrig. Tennbröllop

2003-06-07

Grattis

Bianca Garvetti, Nol har 
avlidit. Född 2000 och efter-
lämnar mamma och pappa, 
syskon samt övriga nära 
släktingar och vänner som 
närmast sörjande.

Hilda Skog, Älvängen har 
avlidit. Född 1925 och efter-
lämnar sonen Jan med familj 
som närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Harry Gustafsson. I Starr-
kärrs kyrka hölls onsdagen 5 
juni begravningsgudstjänst 
för Harry Gustafsson, Älv-
ängen. Offi ciant var kom-
minister Else Blomgren.

Edit Wolker. I Starrkärrs 
kapell hölls fredagen 7 juni 
begravningsgudstjänst för 
Edit Wolker, Skepplanda. 
Offi ciant var Lars Ingvars-
son.

Ingrid Flomark. I Surte 
kapell hölls fredagen 7 juni 
begravningsgudstjänst för 
Ingrid Flomark, Bohus. Of-
fi ciant var kyrkoherde Harry 
Hultén.

foto: Bertil Björk
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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

SÄLJES

Välvårdad beg 3 vxl damcykel. 
Säljes 450:-.
tel. 0703-21 10 96

Välvårdad husvagn. Hobby 540 
UL Exclusive 1999.
tel. 0706-65 34 19

Tre par prima SoV däck på fälg 
till Volvo 440 1990-96 250:-/par. 
Crescent rita VM-cykel samt en 
herr och pojk.
tel. 0520-66 81 14

Gammal damcykel Crescent. 
Billigt. 
tel. 0303-96 907

Mazda 626 -02 sedan. Drag-
krok, motovärmare, S/V däck, 
skatt + besikt, el-hiss fram/bak, 
farthållare, co, ABS, Färg: silver. 
Pris 11 500:-
tel. 0737-231006

UTHYRES

Adria Unica 502 1996 uthyres. 
4 bäddar. Hyra: 2200:-/vecka.
tel. 0704-15 55 33

Uthyres 3 rum & kök i Bohus. 
80kvm till person med ord. eko-
nomi. Hyra 6500 kr + el. From 1/7 
eller 1/8.
tel. 0703-40 29 39

Ö HYRA

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

SÖKES

Frammåt kille på 15 år söker 
sommarjobb under hela somma-
ren 2013 i Ale eller GBG. Jag har 
goda kunskaper och referens 
från lantbruk, traktorer, gräs-
klippning. Ser fram emot att just 

du företagare hör av dig så vi 
kan träffas.
tel. 0705-26 23 80
el. 0705-26 23 90

ÖVRIGT

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

Hönor mellan 1-2 år gamla bort-
skänkes. Även en del tuppar. 
Först till kvarn.
tel. 0709-27 59 00

Skänkes. Byrå 1800-tal. Avlutad. 
Sony tjock-tv (värsting år 2001 
nypryis 20 000). Hämtas själv.
tel. 0303-23 77 23

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

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

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

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

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, vykort, 
prydnadssaker m.m. samt 
dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

Skrotbilar köpes och hämtas 
även lastbilar och traktorer. 
Kontant betalning.
tel. 0738-01 35 20
el. 0768-07 42 42

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
stenspräckning med Simplex. 
Anläggning och skötsel samt 
mossrivning av gräsmattor. 
Trädfällning, beskärning av träd 
och buskar. Våra fordon och 
maskiner håller hög standar för 
miljöns skull.
tel. 0768-81 60 10

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja rotavdraget. 
Vi utför allt inom branchen. 
I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel i 
Älvängen. Öppettider: Mån-Fre: 
16-18, Lörd: 10-13.  Återförsäljare 
för Interkakel, Stigs kakel & FF's 
Kakel. Har flyttat till Garveriv. 10. 
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

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

Hundkurser centralt i Nödinge
Hundkonsult i Väst erbjuder med 
start i augusti. Kantarell söks kurs 
och Valpkurs. Kantarell kursen 
är på 6 ggr x 1 timme. Pris 1000 
kr. Valpkursen 6 ggr x2 timmar. 
Pris 1100 kr. Företaget erbjuder 
även konsultationer till dig som 
har problem med din hund ex 
hundaggressivitet mm. Utbildad 
instruktör aktiv sedan 1992. 
Godkänd för F-skatt.
Ring för mer info 
tel. 0735-00 70 78
www.rapports.net

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.
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Vem känner du 
   som snart fyller?

Christian
fyller 30år den 14 Juni. 

STORT GRATTIS önskar 
Cecilia, Svante och Svea!

Hipp Hipp Hurra för
Molly Einarsson

som fyller 6 år den 19/6
kram från Mormor & Morfar

Grattis
Gustav

på 4-årsdagen 16 juni
önskar

Farmor, Mormor & Morfar

Vår spralliga tjej
Alicia Wahlström
fyller 6 år den 17 juni

Många grattiskramar från
Mamma, Pappa, Alexander, 

Mormor & Morfar

Grattis
Meja

på 1-årsdagen den 16/6
Många kramar från

Morbror Jocke,
Mormor, Håkan & Emma

Tommy
fyller 50 år 13/6

Grattis från
Marie,Patrik,Johanna

och Rikard

Grattis
Simon

på 18-årsdagen önskar 
Pappa, Mamma & Farmor

Grattis
Adrian på 1-årsdagen

den 8 juni och Lucas på
 9-årsdagen den 10 juni!
Kramar från hela familjen

Tack
Ett stort fång rosor till 
Berith, Eva, Eva, Paula för 
den fina festen på aktivitets-
huset. Glad sommar önskar

hela Cafépersonalen
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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

SÄLJES

Välvårdad beg 3 vxl damcykel. 
Säljes 450:-.
tel. 0703-21 10 96

Välvårdad husvagn. Hobby 540 
UL Exclusive 1999.
tel. 0706-65 34 19

Tre par prima SoV däck på fälg 
till Volvo 440 1990-96 250:-/par. 
Crescent rita VM-cykel samt en 
herr och pojk.
tel. 0520-66 81 14

Gammal damcykel Crescent. 
Billigt. 
tel. 0303-96 907

Mazda 626 -02 sedan. Drag-
krok, motovärmare, S/V däck, 
skatt + besikt, el-hiss fram/bak, 
farthållare, co, ABS, Färg: silver. 
Pris 11 500:-
tel. 0737-231006

UTHYRES

Adria Unica 502 1996 uthyres. 
4 bäddar. Hyra: 2200:-/vecka.
tel. 0704-15 55 33

Uthyres 3 rum & kök i Bohus. 
80kvm till person med ord. eko-
nomi. Hyra 6500 kr + el. From 1/7 
eller 1/8.
tel. 0703-40 29 39

Ö HYRA

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

SÖKES

Frammåt kille på 15 år söker 
sommarjobb under hela somma-
ren 2013 i Ale eller GBG. Jag har 
goda kunskaper och referens 
från lantbruk, traktorer, gräs-
klippning. Ser fram emot att just 

du företagare hör av dig så vi 
kan träffas.
tel. 0705-26 23 80
el. 0705-26 23 90

ÖVRIGT

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

Hönor mellan 1-2 år gamla bort-
skänkes. Även en del tuppar. 
Först till kvarn.
tel. 0709-27 59 00

Skänkes. Byrå 1800-tal. Avlutad. 
Sony tjock-tv (värsting år 2001 
nypryis 20 000). Hämtas själv.
tel. 0303-23 77 23

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

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

Hundkurser centralt i Nödinge
Hundkonsult i Väst erbjuder med 
start i augusti. Kantarell söks kurs 
och Valpkurs. Kantarell kursen 
är på 6 ggr x 1 timme. Pris 1000 
kr. Valpkursen 6 ggr x2 timmar. 
Pris 1100 kr. Företaget erbjuder 
även konsultationer till dig som 
har problem med din hund ex 
hundaggressivitet mm. Utbildad 
instruktör aktiv sedan 1992. 
Godkänd för F-skatt.
Ring för mer info 
tel. 0735-00 70 78
www.rapports.net

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.
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Vem känner du 
   som snart fyller?

Christian
fyller 30år den 14 Juni. 

STORT GRATTIS önskar 
Cecilia, Svante och Svea!

Hipp Hipp Hurra för
Molly Einarsson

som fyller 6 år den 19/6
kram från Mormor & Morfar

Grattis
Gustav

på 4-årsdagen 16 juni
önskar

Farmor, Mormor & Morfar

Vår spralliga tjej
Alicia Wahlström
fyller 6 år den 17 juni

Många grattiskramar från
Mamma, Pappa, Alexander, 

Mormor & Morfar

Grattis
Meja

på 1-årsdagen den 16/6
Många kramar från

Morbror Jocke,
Mormor, Håkan & Emma

Tommy
fyller 50 år 13/6

Grattis från
Marie,Patrik,Johanna

och Rikard

Grattis
Simon

på 18-årsdagen önskar 
Pappa, Mamma & Farmor

Grattis
Adrian på 1-årsdagen

den 8 juni och Lucas på
 9-årsdagen den 10 juni!
Kramar från hela familjen

Tack
Ett stort fång rosor till 
Berith, Eva, Eva, Paula för 
den fina festen på aktivitets-
huset. Glad sommar önskar

hela Cafépersonalen
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

4 9 3 1 2 7
5 9

3 9 1 7

6 2 1 4 5 8
8 6 4

8 2 1

4 7 3 6
1 6 2 4

3 8 7

1 2 4
4 6 3

4 1 9

3 7 1 2
4 3

9 2 7 6

2 6 9 1
5 2 3 6

1 4 2

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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Robotklippare

Lunchrestaurang
 & café

Måndag-söndag
DAGENS LUNCH 79:-

BARNPORTION 0-12 ÅR 39:-

Inkl. Bröd, salladsbuffé, 

dricka & kaffe

TRIVSAM SHOPPING 
ALLTID LÅGA PRISER

7499:-
149:-

DESIGNLAB

DesignLab shorts

DesignLab T-shirt

5990
DESIGNLAB

LITEN

2490
/ST

Sojaljus

Sandleksett

3990

3990

VAXDUK

3990
/M

Vaxduk

STORT
UTBUD!

1990

BarnLinne

Fotboll

3990

DamLinne

T-SHIRT 3 FÖR 99:-

45:-

T-Shirt

Solglasögon 5990


