
Nathalie Wilhelmsson.

Framgångar i 
folkrace
ÄLVÄNGEN. Det blev 
framgångar för ar-
rangerande Älvbyg-
dens Motorklubb när 
årets folkrace avgjor-
des på Paradisbanan.
Hemmaföraren Nathalie Wilhelms-
son, 18, vann dam- och veteranklas-
sen i stor stil. Även bronspengen 
gick till ÄMK genom Jill Eriksson.

Läs sid 20

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Älvängen

Nr 24  |  vecka 25  |  2013  |  År 18  |  100% täckning  |

Kylväska
24 liter, passar i 12V-uttag och vanlig väggkontakt.

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

www.axums.se

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

– Din skobutik för hela familjen

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

Gilla och följ oss på Facebook

Midsommar-REA

25% rabatt

ENDAST Rieker & Ecco v.25

MIDSOMMARVÄDER?

COLOUR KIDS STÖVEL
Juniorstorlekar. Begränsat antal & 

storlekar.

DIDRIKSONS ODYSSEY 
REGNSTÄLL
Dam och herr. Fler färger i butik.

99KR
ORD. PRIS 249 KR

799KR
ORD. PRIS 1299 KR

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

Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15
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WEATHER REPORT FLEECE
Damstorlekar i flera färger.

99KR
ORD. PRIS 299 KR

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

Allt till 
midsommar-

festen!

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet övriga
dagar 7-23

Ale Torg

midsommar!
Glad

ÖPPETTIDER
Midsommarafton 7-18

Midsommardagen 10-23

JORDGUBBAR 
TILL DAGSPRIS!

  

Lödöse 0520-66 00 10

ÖPPETTIDER:
Mån-tors 8-21
Midsommarafton 8-16
Midsommardag 9-21
Kanonpriser på jordgubbar 
och potatis utlovas!

Här ska handeln växa!

Klappat och klart. I veckan undertecknades ett markköp mellan Ale kommun och en företagsgrupp i Kungälv, där bland andra Kungälvs Trä ingår. Det sist-
nämnda företaget blir också först att etablera på verksamhetsområdet Svenstorp i norra Älvängen. Redan nästa år ska bygget vara klart. Från vänster: 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Jan A Pressfeldt (AD), Kent Nilsson och Stig Gustavsson, Kungälvs Trä samt kommunstyrelsens ordförande i Ale 
Mikael Berglund (M). Etableringen ses som en stor framgång för Ale.               Läs sid 9

Kungälvs Trä etablerar i Älvängen



En av Sveriges 55 mest 
intressanta kommu-
ner. Rikshem som nu 

visar intresse för att förvärva 
Alebyggens fastigheter i vil-
ka det bedrivs äldreomsorg 
gör den bedömningen. Det 
är ett inte minst smickrande 
omdöme och en förutsätt-
ning för att Rikshem som 
ägs av Fjärde 
AP-fonden 
och AMF 
Pension (inga 
dåliga gos-
sar) ska vilja 
göra affär. 
De satsar bara i kommuner 
med potential, så Ale gör 
klokt i att ta detta förslag 
på allvar. Alebyggen som 
sitter med ett antal intres-
santa projektidéer om nya 
hyresrätter behöver frigöra 
kapital och ett bättre läge än 
det här lär inte komma inom 
överskådlig tid. Frågan är 
dessutom mer eller mindre 
akut. Ska Ale kunna fortsätta 
expandera och klara tillväxt-
målen krävs ett tillskott av 
lägenheter. En affär till ett 
värde av cirka 250 miljoner 
kronor skulle defi nitivt göra 
att Alebyggen inte bara kan 
krypa ner i startblocken, 
utan också sätta spaden i 
jorden.

Att Ale med ny infra-
struktur har ökat sin att-

raktionskraft råder det inte 
längre några tvivel om. När 
Kungälvs tunga företagselit 
i veckan tog beslut om att 
underteckna köpavtalet 
om 40 000 kvm mark i 
Svenstorp, norra Älvängen, 
var det också ett styrkebe-
sked. Dessa gossar satsar 
definitivt inte surt förvär-

vade miljoner 
i en kommun 
utan framtid. 
Det är tvek-
löst en stor 
framgång när 

detta stora verksamhetsom-
råde äntligen får sin första 
etablering samt ett löfte om 
fler. Nyheten kommer att 
skapa ytterligare nyfikenhet 
kring att etablera i Ale. Det 
kan bli en snöbolls-
effekt, vågar en så 
kommer resten.

Med hänsyn till 
måndagens budgetde-
batt där det framstår 
mycket tydligt att 
ambitionerna om en 
bättre skola, nya äldre-
boenden, nytt ridhus, 
förbättrad folkhälsa, 
utvecklad omsorg, nya 
GC-vägar med mera är 
tydliga. Lika tydligt är 
det att båda sidor om 
blockgränsen egentli-
gen saknar 
pengar att 

förverkliga sina planer. Det 
är kärva tider och så värst 
mycket att prioritera fanns 
det inte ens utrymme för i 
år. Därför borde beskedet 
om att det äntligen kommer 
att ske etableringar på 
Svenstorps verksamhets-
område i Älvängen vara ljuv 
musik i alla politiska kretsar. 
Nya företag innebär nya 
arbetstillfällen och därmed 
nya skattekronor. Det är 
definitivt något som Ale 
kommun behöver, men då 
måste människorna också 
ha någonstans att bo. Allt 
hänger faktiskt samman så 
det är dags för lite action nu 
när omvärlden verkar ha fått 
upp ögonen för Ale.

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Dags för lite action
alekuriren  |   nummer 24  |   vecka 25  |   2013LEDARE2

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

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. 

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

0766-51 39 43
skrapkompaniet@hotmail.com

VI TAR HAND 
OM DINA 

GROVSOPOR
Prisexempel:

Flyttkartong 75:-
Soffa 530:-

Kylskåp 750:-

SNABBT, ENKELT, BILLIGT

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

Vi har
nysorterad jord!

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

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder & 
mattor till Alelampan 

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

SKEPPLANDA 

TAXI
0303-33 82 59
Även budkörning

>> Dessa gossar satsar 
definitivt inte surt för-
värvade miljoner i en 

kommun utan framtid. <<

– Omvärlden har upptäckt Ale
Lokaltidning

printshop

reklambyrå

webbproduktion

fi lmproduktion

– mer än bara lokaltidning



En av Sveriges 55 mest 
intressanta kommu-
ner. Rikshem som nu 

visar intresse för att förvärva 
Alebyggens fastigheter i vil-
ka det bedrivs äldreomsorg 
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Kungälvs tunga företagselit 
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tydliga. Lika tydligt är 
det att båda sidor om 
blockgränsen egentli-
gen saknar 
pengar att 

förverkliga sina planer. Det 
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om att det äntligen kommer 
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Nya företag innebär nya 
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TACK!
Insamlingen till Europas fattigaste barn i Moldavien gav resultat

För femte året i rad genom-
fördes en insamling till förmån 
för Europas fattigaste barn i 
Moldavien. Med gemensam-
ma krafter har vi hittills lyckats 
få ihop 61 750 kronor. Målet 
var ca 55 000 kronor, men 
behovet är konstant akut och 
överskottet hjälper oss bara 
att hjälpa fl er. 

Redan i dagarna har den fat-

tiga kommunen Budesti inlett 
sitt arbete med att erbjuda de 
allra mest utsatta barnen en 
riktad insats i sommar. Vo-
lontärer från lokala myndig-
heter, socialtjänsten, skolor 
med fl era, arrangerar med 
hjälp av vårt bidrag ett som-
marläger för de 100 fattigaste 
barnen. Här erbjuds de mat, 
utbildning, positiva aktivi-

teter och en chans att repa 
mod. Samtidigt kartlägger 
socialarbetarna barnens si-
tuation, hemförhållanden och 
behov. Denna verksamhet 
saknar kommunen Budesti 
egentligen pengar till, men 
med pengarna från Ale och 
starka frivilliga krafter på plats 
i Moldavien kan lägret nu ge-
nomföras.

Återigen var det många bäck-
ar små som till sist gjorde det 
möjligt att få ihop de sista väl-
behövliga kronorna. Genom 
våra kontakter i Budesti kom-
mer vi få chans att rapportera 
om lägret längre fram och 
redovisa den konkreta nyttan 
med insamlingen.

Moldavien i allmänhet och 

Budesti i synnerhet är i stän-
digt behov av hjälp i olika 
former, därför stänger vi inte 
insamlingen. 

Vill du i något avseende bidra 
till Europas fattigaste barn 
sätter du in pengarna till Stöd-
föreningen Vaken, bankgiro 5344-
4923, märk "Moldavien".

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

arbeten och barnen lämnas då ensamma hemma 
– i veckor!

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

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

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

61 750:-

Nolskolan
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Vill du veta mer om 
Västsvenska paketet?
Gå in på www.vastsvenskapaketet.se

Sprängningsarbeten i Lilla Viken
påverkar trafiken norr om Bohus
Nu bygger vi ny lokalväg förbi Lilla Viken, strax norr

om Bohus i Ale kommun.

Sprängningsarbeten i samband med detta innebär att

E45 och lokalvägen mellan Bohus och Stora Viken

kommer att stängas av i cirka 10 minuter 1-2 gånger per

dag. 

Sprängningarna kommer att ske vardagar mellan

klockan 09.00 och 15.00. Vid enstaka tillfällen kan

sprängning ske även efter klockan 19.00. Arbetet

beräknas pågå till slutet av augusti, med ett uppehåll de

tre sista veckorna i juli.

Vi ber om överseende med de olägenheter som arbetet

medför och tackar för visat tålamod.
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Begränsad framkomlighet

18 SPF-vandrare tog 
bussen till Lindholmen. 
Ledda av Berit och Gösta 
gick vi längs Norra Älvstran-
den och imponerades av 
de kajnära bostäderna och 
den vackra utsikten. Efter 
Eriksberg gick vi upp till 
Färjenäsparken. Här grun-
dade Karl den IX 1604 en 
föregångare till Göteborg 
men den förstördes 1611. 
Efter fika tog vi Älvsnab-
ben till Lilla Bommen och 

Alependeln hem. Vi klarade 
oss som vanligt utan regn 
och tackade arrangörerna 
för en fin och omväxlande 
vandring.

Fredagen efter mid-
sommar tar vi bussen till 
Skepplanda. Sedan går vi till 
Sålanda och tar stigen till 
Iglekärr. Vid denna idylliska 
tjärn finns en säregen gam-
melskog som man försöker 
rädda från avverkning.

Lennart Mattsson

En känd och omtyckt 
schlager får stå som rubrik 
för Aktivas månadsmöte i 
maj. Denna dag gästades 
vi av Katharina Stibrant 
Sunnerhagen, professor 
och forskare vid Hjärt-
Lungfonden.

HLF startade 1904 med 
ett upprop för att utrota 
TBC. Idag arbetar man 
för att minska hjärt- och 
kärlsjukdomar, vår tids 
vanligaste dödsorsak. Tack 
vare bland annat forskning 
har antalet överlevande 
vid plötsligt hjärtstopp 
ökat från 400 till 500. Hon 
påpekade vikten av snabba 
insatser för att rädda liv. 
Larma 112, därefter ome-
delbar hjärt-lungräddning 
bestående av 30 kompres-
sioner och två inblåsningar 
tills hjärtstartare kopplats. 
Fick man välja plats för ett 
hjärtstopp rekommende-
rade Katharina ett kasino 
i Las Vegas. Där finns 
mycket säkerhetspersonal 
kunniga i hjärt-lungrädd-
ning.

Självfallet gick dagens 
insamling till HLF. Som 
brukligt är vid vårens sista 

möte utdelades Lisebergs-
häften till Aktivas aktiva. 
Inte minst aktiv är vår ord-
förande Göran Svensson. 
Som bevis på vår uppskatt-
ning överlämnade Ulf L 
ett härligt apelsinträd.

Vår egen sånggrupp 
Humlan stod så redo för 
att bjuda på lite skönsång 
och härlig musik. Ett 
knippe glada och medryck-
ande melodier ljöd ur deras 
strupar.

Göran presenterade 
programmen vid höstens 
månadsmöten och Marita 
O påpekade att en del av 
höstens aktiviteter kräver 
snabb anmälan. Bengt B 
berättade att platser finns 
kvar till Lofotenresan 
och Inlandsbanan. Ulf L 
redogjorde för ett möte 
med kommunens pensio-
närsråd. Tryggt boende 
kommer att byggas på 
Kvarnkullen med inflytt-
ning hösten 2015.

Så hade sommarlovet 
kommit till Aktiva Senio-
rer. Höstterminen börjar 
den 28 augusti.

Inga Isaksson

Låt hjärtat va mé
SPF Alebygden på Hising Island

Läser dina insändare i 
Alekuriren, och stäl-
ler mig frågan? Är 

Du en alltigenom nega-
tiv person, som inte ser 
det positiva i samhället? 
Vad beträffar Skepplanda 
händer det mycket. Ale 
kommun har renoverat 
motionsspåret, Ale El har 
gjort det elektriska, som 
är helt genomgånget, spår 
har rättats till av Kollanda 
Grus. Vår fi na bygdegård 
har renoverats av bygde-
gårdsföreningen, mycket 
på ideell basis. Biblioteket i 
Skepplanda skall få förlängt 
öppethållande. Den vilda 
parkeringen vid simhallen 
har stoppats. Skepplanda 
BTK är en av fyra fören-
ingar som Ale kommun 
satsat 3,8 millioner kr på till 
en konstgräsplan. Till denna 
har många skepplandabor 
och företag samt utomstå-
ende köpt kvadratmetrar i 
planen. Sedan har det lagts 
en massa ideellt arbete av 
medlemmar i SBTK. Vad 
vi nu håller på med är att 
färdigställa utfyllnaden av 
gamla hockeyrinken, där det 
ska bli en grusplan för bou-
lespelarna, lekplan för barn 
samt en avkopplingsplats 
vid ån för allmänheten med 
bänkar. Uppe vid klubbhuset 
har vi planer på en skatebo-
ardsramp och lekpark för 
barnen. För att få utföra 
fyllningen av rinken måste 
vi gräva två groddammar 
på andra sidan ån, vilket 
vi nu har gjort. Behjälplig 
har varit Professor Göran 
Nilsson Naturhistoriska 

Göteborg. Dan Hellman vid 
vattenvårdaverksamheten på 
Länstyrelsen i Västra Gö-
taland belägen i Göteborg 
har varit delaktig i besluten. 
Ni är hjärtligt välkomna 
att besöka dessa och se allt 
grodyngel som fi nns där. Vi 
bygger också en ny väg och 
parkeringsplats mot Wet-
terströms Hage, ett måste 
för klubbens vidare existens. 
Vägvisningsskyltar har satts 
upp till Klockareängen och 
parkeringen Skepplanda-
hallen. Utbyggnaden av 
lägenheter 26 stycken vid 
Prästgården ska starta i höst. 
Det fi nns intresse för att 
starta detaljplaner för bostä-
der i Skepplanda, en ovanför 
Åkersliden och en vid Vad-
backa. Det fi nns även förslag 
att ändra vägsträckningar 
på Skepplandavägen och 
vid Albotorget, men detta 
råder vi inte över själva. 
På Klockareängen görs en 
omfattande upprustning av 
trädgården för rekreation. 
Skepplanda och Alvhem 
är de enda orterna i Ale 
kommun som har begåvats 
med en fl ygplats, Kattleberg 
Airport. Jag håller inte med 
INGE NYTT om att det 
inte händer något i Skepp-
landa. Var positiv och se vad 
vi kan åstadkomma även på 
en liten ort, det gagnar oss 
bättre. Du är välkommen 
till SBTK för att lägga din 
energi med bra idéer och 
att hjälpa till att förverkliga 
dessa.

Sven Rydén  AD
Ordförande för ortsutveck-

lingsmöte Skepplanda

Svar till Inge Nytt
i Skepplanda

Få de senaste nyheterna 
direkt på Facebook

facebook.com/alekuriren
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Grannsamverkan är en enkel och kostnadsfri metod för dig och dina grannar 
att samverka mot brott och öka gemenskapen i området där du bor.
 
Grannsamverkan fungerar lika bra om du bor i radhus, parhus, lägenhet eller 
fristående villa i tättbebyggt område likväl som på landsbygd.
 
Läs mer på www.ale.se eller kontakta kommunens brotts-och 
säkerhetshandläggare Lotti Klug på 0303-33 01 21 för mer information och 
uppstart!

Vill du skydda dig mot 
oväntat besök i sommar?

Dags att starta upp grannsamverkan redan nu!

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

ALAFORS. Alliansens 
och Aledemokraternas 
budgetförslag för 2014 
fi ck gehör i kommun-
fullmäktige.

Beslutet föranleddes 
av en debatt utan riktig 
spets.

Likheterna är näm-
ligen fl er än skillna-
derna.

Årets budgetdebatt mellan 
Alliansens och Aledemokra-
ternas förslag ställt mot de 
rödgrönas, Socialdemokra-
ternas, Vänsterpartiets och 
Miljöpartiets gemensamma 
planer för 2014, saknade den 
riktiga glöden. Det var mest 
en intervallträning för kom-
munalråden Mikael Berg-
lund (M) och Paula Örn (S) 
som var mest frekventa i talar-
stolen. Med tanke på att bud-
geten omsluter dryga 1,4 mil-
jarder kronor så är det ändå 
förvånande att skillnaderna 
inte är större. Debatten kom 
att ha ett visst fokus på skolan. 
Den rödgröna oppositionen 
har föreslagit 8,5 miljoner 
kronor mer till skolan, vilket 
inte kan ha undgått någon.

– Frågan är fortfarande 
vad man gör med pengarna. 
Idag tar vi beslut om ramarna. 
Nämnden har lovat att komma 
med åtgärdsförslag och dessa 

ska vi titta noga på, sa Mikael 
Berglund som inte verkade 
tycka att de rödgrönas gene-
rositet var särskilt besvärande 
och det fick han medhåll av 
Jan Skog (M).

– Skolans kvalitet och situa-
tion är inte ett nytt problem. 
Det har existerat i minst 19 år 
och det ser tyvärr ut att fort-
sätta ta tid att rätta till. Vi har 
alla ett ansvar här så fram med 
kreativa förslag istället för att 
kasta några miljoner fram och 
tillbaka.

Det fick Dennis Ljung-
gren (S) att gå i taket.

– Ni hade inga förslag i 
opposition och nu när ni har 
styrt i tre år har det bevisats 
att ni inte heller nu har någon 
politik för hur skolan kan 
utvecklas. Vi avsätter i alla fall 
mer pengar än ni, vilket i sin 
tur betyder fler pedagoger i 
skolan. Det är mer än vad ni 
gör.

Paula Örn var inne på 
samma linje i ett av sina många 
inlägg.

– Ni skriver att ni ska öka 
personaltätheten i förskolan, 
men skickar inte med några 
pengar. Det känns inte som 
att ni menar allvar den här 
gången heller.

Alliansens förslag om att 
införa utmaningsrätt för all 
kommunal verksamhet, för 

att se om det finns alternativa 
driftsformer eller entrepre-
nörer som är beredda att anta 
uppdraget, fick Mikael Berg-
lund försvara.

– Jag förstår inte proble-
met. Det är min bestämda 
uppfattning att Ale kommun 
har en verksamhet som är så 
bra att den tål att jämföras. 
Skulle det mot förmodan vara 
en utmanare som erbjuder 
högre kvalitet till en lägre 
kostnad så är det ju fantastiskt 
bra. Det vinner vi alla på.

Den åsikten delade inte 
Paula Örn.

– Införa en kostsam admi-
nistrativ rutin för att bevisa 
att vi har en bra verksamhet 
känns fruktansvärt onödigt.

Peter Rosengren (MP) 
riktade i vanlig ordning kritik 
mot Alliansens uteblivna mil-
jöfokus. Han saknade klimats-
marta investeringspengar.

– Vi ligger över medel på 
de flesta punkter när det gäller 
vårt miljöarbete. Det är gott 
nog när kärnverksamheten 
skriker efter pengar. Vi måste 
prioritera rätt, svarade Mikael 
Berglund.

Alliansens och Aledemo-
kraternas budgetförslag fick 
också stöd av Sverigedemo-
kraterna, vilket medförde att 
voteringen inte blev särskilt 
spännande.

Fullmäktige antog 
Alliansens budget

Den 9 december förra 
året invigdes nya E45 och 
den dubbelspåriga järnvä-
gen mellan Göteborg och 
Trollhättan.

Satsningen på en helt 
ny infrastruktur har satt 
både Ale och Lilla Edet 
kommun på kartan. In-
tresset för nyetableringar 
och bostadsexploatering 
är stort. 

Den 7 september 
bjuder Ale och Lilla Edet 
kommun in till visning 
av vad som är på gång i 
Göta älvdalen. Tillsam-

mans med det lokala 
näringslivet och fören-
ingslivet hoppas vi kunna 
ge alla besökare bästa 
tänkbara intryck. 

Det blir en stor eve-
nemangsdag och mark-
nadsföringen sker delvis 
genom en specialupplaga 
som distribueras via GP 
och SDR (söndag 1 sep-
tember) till alla hushåll 
i Ale, Lilla Edet, Trollhät-
tan, Kungälv och delar av 
Göteborg.

Se till att synas du 
också!

Destination
Ale - Lilla Edet
– Specialupplaga via GP

LILLA EDETS KOMMUN
i samarbete med

Upplaga 

200 000 ex

ANNONSER
Helsida   34 900:-
Halvsida 19 500:-
Kvartsida 10 900:-
1/8-del      5 900:-  
Produktion ingår, 
Moms 25% tillkommer
Annonsmaterial: 
bjorn@alekuriren.se  
Manusstopp fredag 16 
augusti.
Frågor: Kent Hylander
0704-38 52 58 
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SKEPPLANDA. Ale kom-
mun har fått sitt andra 
meröppna bibliotek.

I lördags bjöds det in 
till invigningsfi rande i 
Skepplanda.

– Detta är bara bör-
jan. Slår satsningen 
väl ut kommer vi att 
fortsätta på den här 
inslagna linjen, säger 
kulturchef Michael 
Svensson.

Ett i söder och ett i norr. Nu 
finns meröppna bibliotek i 
Surte och i Skepplanda. Fler 
är förmodligen att vänta.

– Vi ser nu resultatet av 
den biblioteksutredning 
som gjordes i Ale. Meröp-
pet bibliotek är från början 
en dansk modell och ganska 
snabbt var det ett fenomen 
som vi fastnade för. Det finns 
på ett par ställen i Skåne, 
men vi är först i Västsve-
rige, säger Michael Svensson 
som närvarade på lördagens 
invigning tillsammans med 
bland andra kommunalrådet, 
Mikael Berglund (M) och 
bibliotekschef Eva Bünger.

Den officiella invignings-
ceremonin förrättades av 
Kultur- och fritidsnämndens 

ordförande, Isabell Korn 
(M).

– I och med den ökade 
tillgängligheten önskar vi att 
biblioteket ska bli skepplan-
dabornas gemensamma var-
dagsrum. Renoveringsarbe-
tet har pågått en tid, men nu 
lämnar vi över Skepplanda 
bibliotek till er, sade Isabell 
och fick applåder när hon 
plockade fram sitt meröppet-
kort och dörren gick upp.

Michael Svensson tog 
också tillfället i akt att lyfta 
fram bibliotekspersonalen 
som han uttryckte sin beund-
ran över.

– De har varit helt maka-
lösa i den här processen. Inte 
nog med att personalen löst 

en del praktiska frågor, man 
passar också på att mark-
nadsföra biblioteket i alla 
möjliga sammanhang. Sam-
tidigt vill jag framhålla kom-
munens teknik- och service-

avdelning med Dan Björk i 
spetsen som ställt upp på ett 
suveränt sätt för att få alla 
bitar på plats.

JONAS ANDERSSON

Meröppet bibliotek även i Skepplanda
– Och satsningen lär fortsätta

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Isabell Korn förrättade invigningen av Skepplandas 
meröppna bibliotek i lördags.

Elinor Johnson visade besökarna hur meröppetkortet fung-
erar i praktiken.

Invigningsbesökarna bjöds på fi nstämd musikunderhållning.

Nödinge VårdcentralOrdinarie Öppettider
Mån-tors 8-17 • Fre 8-16

AKUT mottagning alla dagar 8-9.30
0303-977 70 • Klockarevägen 14, Nödinge

Sommar 
på Nödinge Vårdcentral
Under v 26-33 har vi öppet kl 8-16

 AKUT mottagning som vanligt 8-9.30
Begränsad bemanning under denna tid! 

Gäller läkare, sjuksköterska och psykolog

Akut sjuka har alltid förtur, och tas 
självklart omhand även när akut 

mottagning är stängd.

Ring sjuksköterska för 
rådgivning 0303-977 70

ALAFORS. Alebyggen 
har som uppdrag att 
utöka antalet hyresrät-
ter.

Nya bostadsprojekt 
kräver kapital och nu 
planerar det kommu-
nala bostadsbolaget att 
sälja fastigheterna med 
äldreomsorg.

Rikshem har visat 
intresse att ta över 
förvaltningen och i 
måndags informerade 
Alebyggen fullmäktiges 
ledamöter om planerna.

Rikshem, ett av Sveriges 
största privatägda bostadsfö-
retag, medverkade vid infor-
mationen och redogjorde 

också för media om sina 
tankar kring Alebyggen.

– Det här är inget nytt för 
oss. Rikshem är idag störst i 
landet när det gäller ägandet 
av fastigheter för äldrebo-
ende och vi vill gärna utöka 
beståndet. Vi tittar på alla 
tillväxtkommuner och Ale 
är definitivt en sådan med 
tanke på den utbyggda infra-
strukturen med ny motorväg 
och pendeltåg till Göte-
borg, säger Ilija Batljan från 
Rikshems ledningsgrupp.

För Alebyggen var det 
en skänk från ovan. Det var 
Rikshem som visade intresse 
och det skedde vid en tid-
punkt där styrelsen såg stora 
problem med att förverkliga 

nya hyresrätter i Ale, vilket är 
ett huvuduppdrag.

– För att få ekonomi i nya 
bostadsprojekt så krävs det 
att vi frigör kapital som idag 
finns bundet i äldre fastighe-
ter. Rikshem är en trygg och 
långsiktig ägare, där vi inte 
behöver känna någon oro för 
en snabb vidareförsäljning, 
säger Sune Rydén (KD), 
ordförande i Alebyggen.

Rikshem ägs till hälften av 
Fjärde AP-fonden och AMF 
Pension.

– Vi har inget behov av att 
göra några klipp, utan det 
är trygga och säkra inves-
teringar vi ägnar oss åt. Vi 
kommer att finnas om 50 år 
och behöver inte ha bråt-

tom. Det ska vara lönsamt 
på sikt och därför satsar vi på 
kommuner där vi ser en bra 
tillväxtpotential, intygar Ilija 
Batljan.

Affären handlar renod-
lat om fastigheterna. Verk-
samheten, äldreomsorgen, 
kommer Ale kommun att 
fortsätta driva. Fastigheterna 
som kan komma att beröras 
är Klockareängen i Skepp-
landa, Bohus servicehus, 

Björkliden i Alafors, Ängabo 
och Vikadamm i Älvängen 
samt eventuellt servicehuset 
på Klöverstigen i Nödinge. 
Alebyggens styrelse är helt 
överens om att detta är rätt 
väg att gå för att frigöra kapi-
tal till nya bostäder.

– Vi har fått den försäkran 
vi vill ha och det känns väl-
digt bra. Vi måste se till att 
komma igång på allvar med 
produktionen av nya hyres-

rätter, säger vice ordförande 
Stina-Kajsa Melin (S).

I september kommer 
kommunfullmäktige att 
behandla Alebyggens förslag 
om att genomföra en affär 
med Rikshem.

– Det handlar om pengar 
i storleksordningen en kvarts 
miljon, så det är mycket som 
ska gås igenom innan allt är 
klart, avslutar Sune Rydén.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Nära affär. Rikshem vill förvärva Alebyggens fastigheter där det idag bedrivs äldreomsorg. 
Stina-Kajsa Melin (S), vice ordförande i Alebyggen, Ilija Batljan, Rikshem, och Sune Rydén 
(KD) ordförande i Alebyggen.

– Vill sälja äldreboendena till Rikshem

Alebyggen nära en 
stor fastighetsaffär



alekuriren  |   nummer 24  |   vecka 25  |   20136

SKEPPLANDA. Ale kom-
mun har fått sitt andra 
meröppna bibliotek.

I lördags bjöds det in 
till invigningsfi rande i 
Skepplanda.

– Detta är bara bör-
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ÄLVÄNGEN. Efter 36 
och ett halvt år som 
bibliotekarie går hela 
Ales sagotant i pen-
sion.

Ann Franzén har läst 
böcker för fl era gene-
rationer och varit en 
betydande person för 
såväl gammal som ung.

Vad som väntar 
framöver är ännu ett 
oskrivet blad.

Ann Franzén lutar sig till-
baka i den låga stolen med 
blank stålram – samma stol 
som fanns på Älvängens bib-
liotek redan för 36 år sedan. 
Bara klädseln har bytts ut. 

De orange dörrarna och 
rödvita hyllorna är också ett 
arv från 70-talet, men böck-
ernas karaktär har ändrats 
något.

Det har blivit dags för 
hela Ale kommuns sagotant 
att tacka för sig och börja ett 
nytt liv som pensionär.

– Jag är väldigt tack-
sam över att ha haft det här 
jobbet, för alla människor jag 
har fått möta och som sedan 
återkommit genom åren. Jag 
är glad för det som varit, men 
nu är det dags att släppa fram 
nytt folk.    

Livlig fantasi har hon 
alltid haft, något som många 
barn och ungdomar fått ta 
del av genom hennes många 
historier som hon har förmå-
gan att hitta på under tiden 
som hon berättar.

Hon har läst sagor för 
tre generationer och ser det 
som ett privilegium att vara 
en vuxen person inom sko-
lans värld, men utan att vara 
lärare.

– Jag har kunnat prata med 
ungdomarna och hjälpa dem, 
men aldrig behövt bedöma 
någon. Jag har haft mina 
funderingar på att bli lärare, 
men det är främst den delen 
jag skulle ha svårt för, jag 
skulle vara alldeles för snäll 
och ge alla högsta betyg.

Mer lättläst
När hon nu blickar till-
baka på sina 1 737 arbets-
veckor som bibliotekarie 
kan hon konstatera att det 
hänt en hel del. Inte minst 
kan hon berätta om resan 
från 70-talets politiskt kor-
rekta, realistiska och radikala 
böcker till dagens psykolo-
giska deckare och thrillers.

– Böckerna har såklart 
ändrat karaktär genom åren. 
För vuxna är det mycket 

deckare och thrillers som 
gäller nuförtiden och ofta 
är historien uppbyggd kring 
olika samhällsfrågor. Tidi-
gare var det istället själva 
mordgåtan som var det cen-
trala och det var inte så psy-
kologiskt. På 70-talet skulle 
böckerna vara så realistiska 
som möjligt, gärna med 
radikala inslag så att barnen 
kunde ordna demonstratio-
ner på dagis.

Ann Franzén berättar med 
värme om den tid som varit, 
men utan att bli alltför nos-

talgisk. 
När det gäller dagens 

trender menar hon att det 
lättlästa blir allt vanligare, 
kanske en tendens i tiden 
som märks även i ungdomars 
talspråk.

– De senaste tio åren 
har marknaden översväm-
mats av lättlästa böcker och 
de senaste kanske fem åren 
tycker jag att ungdomarnas 
språk har ändrats mycket. 
Man uttrycker sig mer kon-
centrerat med färre ord, kor-
tare meningar och med en 

mer kreativ ordbildning. 
Hon pratar även om en 

förskjutning av ”slukarål-
dern”, den period då många 
tonåringar fastnar för böck-
ernas värld. 

– Istället för mellanstadiet 
är det istället högstadieele-
ver som läser mest och det är 
roligt tycker jag. Jag hoppas 
ju att man har lyckats väcka 
läslusten hos många ungdo-
mar. 

På torsdag, dagen innan 
midsommar, låser hon för 
sista gången dörren till Älv-

ängens bibliotek. 
Nu börjar ett nytt kapi-

tel, men hur dagarna som 
pensionär kommer att se ut 
har Ann Franzén fortfarande 
svårt att föreställa sig.

– Jag tror jag är förberedd, 
men jag vet ju inte vad det 
kommer att innebära så jag 
tar det som det kommer. En 
dag i taget.

– Bibliotekets trotjänare 
Ann Franzén går i pension

Snipp snapp slut…

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Livlig fantasi. Efter 36 och ett halvt år som bibliotekarie i Ale kommun går Ann Franzén i pension, men berättelserna lever 
vidare genom generationer. 

SOMMAR-
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BUTIKEN 
UPPHÖR

NÖDINGE. Alesnickarn 
har hittat en ny plats.

I onsdags var det 
återinvigning av Gösta 
Silléns vackra skulp-
turgrupp.

Konstverket fi nns 
nu placerat inne i Ale 
gymnasium.

1983 inbjöd fullmäktige till 
en tävling om framställande 
av en staty. Vinnare blev 
Gösta Sillén med skulptur-
gruppen Alesnickarn. 1988 
var konstverket färdigt och 
placerades utanför kom-
munhuset i Alafors.

Efter att delar av konst-
verket blivit stulet och 
återfunnet, och andra delar 
blivit stulna utan att återfin-

nas, har Alesnickarn levt ett 
undanskymt liv under några 
år.

– Det har inneburit en 
sorg varje dag som Alesnick-
arn legat inlåst i förrådet. 
Det känns fantastiskt att 
detta stilfulla konstverk har 
återuppstått, säger kultur-
chef Michael Svensson.

En av de tre skulpturerna, 
gubben som är återfinns 
i mitten, är nyframställd. 
Gjutningen har Gösta Sillén 
genomfört i Italien på upp-
drag av Ale kommun.

I samråd med konstnären 
har en ny plats hittats för 
konstverket. Alesnickarn 
pryder numera den vägg 
som leder besökarna fram 
till teatersalongen å ena 
sidan och biblioteket på den 

andra.
– Det var Gösta själv som 

kände att den här platsen var 
den rätta och personligen 
kan jag inte tänka mig ett 
bättre ställe, säger Michael 
Svensson.

Gösta Sillén kunde dess-
värre inte närvara på ons-
dagsförmiddagens cere-
moni, som inleddes med tre 
stilfulla sångframträdanden. 
Det var elever som nyligen 
avslutat sina studier på Ale 
gymnasium som underhöll 
gästerna. Därefter förrät-
tades den officiella invig-
ningen av Kultur- och fri-
tidsnämndens ordförande, 
Isabell Korn (M).

– Vi är oerhört glada och 
stolta över att ha Alesnick-
arn tillbaka. Konstverket 
har fått ett nytt hem, för-

klarade Isabell Korn och en 
applåd tillägnades konstver-
kets skapare.

JONAS ANDERSSON

– Alesnickarn på plats i Nödinge

Gösta Silléns konstverk återinvigt

Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Isabell Korn (M) 
förklarade Alesnickarn för 
nyinvigd.

Invigningsgästerna fi ck lyssna på vacker musiken. Carolas 
”När löven faller” framfördes av Natalie Namro.

Sebastian Nordberg spelade och sjöng.

LÖDÖSE. Örtagårdsda-
gen blev en solig och 
somrig upplevelse för 
besökarna.

Samtidigt som Ör-
tagårdsdagen tog sin 
början invigdes också 
två separata utställ-
ningar.

– Bättre väder än så 
här hade vi inte kunnat 
önska oss, förklarade 
museichef Graziella 
Belloni.

Graziella Belloni och Sonia 
Erlandsson hälsade besö-
karna välkomna till Lödö-
sehus och Örtagårdsdagen. 
Det är Sonia Erlandsson som 
skapat utställningen Betong-
poesi.

– Betong är en lättsam lek 
med ett material som kan 
väga tungt, säger konstnären 
som låtit skapa vackra verk 
för allmän beskådning fram 
till och med den 15 septem-
ber.

– Betongen låter sig 
formas så bra, det finns inga 
begränsningar. Med betong 
går det att göra sådana fina 
saker och materialet tar upp 
alla avtryck, säger Sonia.

Sonia Erlandsson är från 
Nygård varför Lödösehus är 
något av en hemmaplan för 
henne.

– Det är väldigt trevligt att 
få vara här. Förhoppningsvis 

ska det ske en fortsatt utveck-
ling av Lödöse museum i 
framtiden så att folk hittar 
hit i ännu större omfattnin, 
säger hon.

– Vi har potential att 
utvecklas och vi jobbar med 
den frågan hela tiden. Just 
nu sker ett profileringsar-
bete tillsammans med repre-
sentanter från Lilla Edets 
kommun. Det krävs en lång-
siktig planering. Vi har ett 
vackert hus, en fantastisk 
trädgård och ett jättebra läge. 
Personligen tycker jag att vi 
ska kunna utnyttja älven mer, 
säger Graziella Belloni.

Oknytt i Örtagården – om 
tomtar, troll och allehanda 

Solig Örtagårdsdag i Lödöse

Museichef Graziella Belloni och Sonia Erlandsson, produ-
cent av utställningen Betongpoesi, välkomnade besökarna 
till Örtagårdsdagen.

väsen, var en annan utställ-
ning som invigdes i lördags. 
Två fritidshem i kommunen 
har låtit göra sina egna tolk-
ningar av dessa väsen.

Ett av de konstverk i betong som Sonia Erlandsson skapat.

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Efter att delar av konst-
verket blivit stulet och 
återfunnet, och andra delar 
blivit stulna utan att återfin-

nas, har Alesnickarn levt ett 
undanskymt liv under några 
år.

– Det har inneburit en 
sorg varje dag som Alesnick-
arn legat inlåst i förrådet. 
Det känns fantastiskt att 
detta stilfulla konstverk har 
återuppstått, säger kultur-
chef Michael Svensson.

En av de tre skulpturerna, 
gubben som är återfinns 
i mitten, är nyframställd. 
Gjutningen har Gösta Sillén 
genomfört i Italien på upp-
drag av Ale kommun.

I samråd med konstnären 
har en ny plats hittats för 
konstverket. Alesnickarn 
pryder numera den vägg 
som leder besökarna fram 
till teatersalongen å ena 
sidan och biblioteket på den 

andra.
– Det var Gösta själv som 

kände att den här platsen var 
den rätta och personligen 
kan jag inte tänka mig ett 
bättre ställe, säger Michael 
Svensson.

Gösta Sillén kunde dess-
värre inte närvara på ons-
dagsförmiddagens cere-
moni, som inleddes med tre 
stilfulla sångframträdanden. 
Det var elever som nyligen 
avslutat sina studier på Ale 
gymnasium som underhöll 
gästerna. Därefter förrät-
tades den officiella invig-
ningen av Kultur- och fri-
tidsnämndens ordförande, 
Isabell Korn (M).

– Vi är oerhört glada och 
stolta över att ha Alesnick-
arn tillbaka. Konstverket 
har fått ett nytt hem, för-

klarade Isabell Korn och en 
applåd tillägnades konstver-
kets skapare.

JONAS ANDERSSON

– Alesnickarn på plats i Nödinge

Gösta Silléns konstverk återinvigt

Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Isabell Korn (M) 
förklarade Alesnickarn för 
nyinvigd.

Invigningsgästerna fi ck lyssna på vacker musiken. Carolas 
”När löven faller” framfördes av Natalie Namro.

Sebastian Nordberg spelade och sjöng.

LÖDÖSE. Örtagårdsda-
gen blev en solig och 
somrig upplevelse för 
besökarna.

Samtidigt som Ör-
tagårdsdagen tog sin 
början invigdes också 
två separata utställ-
ningar.

– Bättre väder än så 
här hade vi inte kunnat 
önska oss, förklarade 
museichef Graziella 
Belloni.

Graziella Belloni och Sonia 
Erlandsson hälsade besö-
karna välkomna till Lödö-
sehus och Örtagårdsdagen. 
Det är Sonia Erlandsson som 
skapat utställningen Betong-
poesi.

– Betong är en lättsam lek 
med ett material som kan 
väga tungt, säger konstnären 
som låtit skapa vackra verk 
för allmän beskådning fram 
till och med den 15 septem-
ber.

– Betongen låter sig 
formas så bra, det finns inga 
begränsningar. Med betong 
går det att göra sådana fina 
saker och materialet tar upp 
alla avtryck, säger Sonia.

Sonia Erlandsson är från 
Nygård varför Lödösehus är 
något av en hemmaplan för 
henne.

– Det är väldigt trevligt att 
få vara här. Förhoppningsvis 

ska det ske en fortsatt utveck-
ling av Lödöse museum i 
framtiden så att folk hittar 
hit i ännu större omfattnin, 
säger hon.

– Vi har potential att 
utvecklas och vi jobbar med 
den frågan hela tiden. Just 
nu sker ett profileringsar-
bete tillsammans med repre-
sentanter från Lilla Edets 
kommun. Det krävs en lång-
siktig planering. Vi har ett 
vackert hus, en fantastisk 
trädgård och ett jättebra läge. 
Personligen tycker jag att vi 
ska kunna utnyttja älven mer, 
säger Graziella Belloni.

Oknytt i Örtagården – om 
tomtar, troll och allehanda 

Solig Örtagårdsdag i Lödöse

Museichef Graziella Belloni och Sonia Erlandsson, produ-
cent av utställningen Betongpoesi, välkomnade besökarna 
till Örtagårdsdagen.

väsen, var en annan utställ-
ning som invigdes i lördags. 
Två fritidshem i kommunen 
har låtit göra sina egna tolk-
ningar av dessa väsen.

Ett av de konstverk i betong som Sonia Erlandsson skapat.

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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är Axelssons!

Fräsch 3:a!

Välkommen till en 3:a i populära Brf 
Solbacken på första våning!

och är i ljusa färger. Nära Bohus
centrum och pendeln som tar dig på 17 
min till Göteborg. Även nära
Kungälv. Bohus har nära till natur och 
fritidsaktiviteter. Boka dig för

Pris 765.000:- som utgångspris.
Visas 25/6. Ring för bokning. 
Adress Byvägen 2B2.

Bohus

Torp i Bohus/Måhult!

Mysigt litet torp på arrendetomt 

trädgårdsintresserade att ha en liten 

1000 kvm tomt.

Arrendeavgift 6660:-/år. 
Visas Ring för tidsbokning.

Bohus

Praktisk tegelvilla!

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

vinbärsbuskar samt plats för bollspel. 

Visas Ring för bokning.

.

Lilla
 Edet

Underbart läge vid sjö!

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

härlig altan delvis under tak. Solig

upplevas på plats! 150 kvm.

Visas Ring för bokning.

.

Nol

ÄLVÄNGEN. Företags-
gruppen med bland 
andra Kungälvs Trä, 
Bilab och Kungälvs 
Rörläggeri har förvär-
vat 40 000 kvm på 
Svenstorps handelsom-
råde i Älvängen.

Etableringen är ef-
terlängtad och hoppas 
skapa ringar på vatt-
net.

– Det här är en stor 
framgång för Ale 
kommun och ett bevis 
på att framtiden ser 
mycket ljus ut. Någon 
måste vara först och 
när en så tung före-
tagsgrupp bestämt sig 
skapar det förutsätt-
ningar för mer, säger 
kommunstyrelsens 
ordförande Mikael 
Berglund (M).

Som en blixt från klar 
himmel slog nyheten ner 
om att Kungälvs Trä AB eta-
blerar sig på Alesidan. Affä-
ren är dock större än så. Ale 
kommun har sålt totalt 40 
000 kvm av verksamhetsom-
rådet Svenstorp i norra Älv-
ängen. 28 000 kvm till fast-
ighetsbolaget Creciente AB 

och 12 000 kvm till Kungälvs 
Trä. Övriga aktörer är inte 
klara ännu, men det finns en 
tydlig avsikt.

– Vi ser en enorm poten-
tial i Ale i allmänhet och 
Älvängen i synnerhet. Med 
en helt ny infrastruktur 
skapas rätt förutsättningar 
för tillväxt och utveckling. 
Självklart vill vi se etable-
ringar som har en koppling 
till trävaruhandeln. Tanken 
från början har ju varit att 
ha en betoning av sällanköp 
i området och det kommer vi 
att försöka förverkliga. Vi har 
ett bra nätverk och intressen-
ter saknas inte, säger Kent 
Nilsson, huvudägare till 
Creciente AB, Kungälvs Trä, 
Bilab och Kungälvs Rörläg-
geri.

Över ett års förhandlingar 
var i fredags över. Samhälls-
byggnadsnämndens ord-
förande Jan A Pressfeldt 
(AD) och kommunstyrelsens 
ordförande Mikael Berglund 
(M) pustade ut.

– Det har varit många 
motgångar i Svenstorp och 
i efterhand kan vi konsta-
tera att det var fel att teckna 
en massa optionsavtal som 
blockerade området. När 
vi väl tog tillbaka initiativet 

och ägnade kraft åt direkta 
förhandlingar med skarpa 
intressenter gick det lättare, 
säger Jan Pressfeldt.

Att affären kommer att 
öppna fler dörrar är Mikael 
Berglund helt övertygad om.

– Det här skickar en signal 
till hela marknaden och för 
kommunens näringslivsar-
bete är det också en fram-
gång att kunna visa att tunga 
aktörer nu tror på Ale.

När Kungälvs Trä slår 
upp portarna nästa år är det 
ett företag som egentligen 
har återvänt hem. Bolaget 
startade nämligen sin verk-
samhet i Nol 1943, då under 
namnet Göta älvdalens trä.

– Men 1963 skulle riksväg 
45 byggas om och lokalerna 
låg i vägen. Sigvard Anders-
son som då ägde företaget 
valde att flytta verksamhe-
ten till Kungälv. Där har vi 
expanderat med åren, men 
nu blir det svårt att växa mer 
där. Eftersom vi har många 
lokala byggare från Ale som 
är kunder hos oss redan idag 
har det varit intressant att 
hitta ett läge på den här sidan 
älven, säger vd Stig Gus-
tavsson och tillägger:

– Vår framgång bottnar i 
korta beslutsvägar, eftersom 

vi inte tillhör någon kedja 
och behöver invänta svar 
från Stockholm. Vi hoppas 
att vårt personliga koncept 
med en hög servicenivå ska 
tilltala aleborna.

I samma företagsgrupp 

som Kungälvs Trä finns 
Bilab och Kungälvs Rörläg-
geri, men någon bilhandel är 
inte tänkt att etablera.

– Man ska aldrig säga 
aldrig, men det är inte planen 
just nu, säger Kent Nilsson.

Affären innebär en intäkt 
för Ale kommun om 11 Mkr.

– Företagsgrupp med Kungälvs Trä tar plats i Svenstorp

Tung etablering i Ale

Äntligen i mål. Efter långa förhandlingar är Ale kommun och företagsgruppen med bland 
andra Kungälvs Trä, Kungälvs Rörläggeri och Bilab överens. I första hand är det Kungälvs 
Trä som kommer att etablera en anläggning i Svenstorp norr om Älvängen. Fastighetsbo-
laget Creciente ska sedan försöka komplettera med passande aktörer. Från vänster: Sam-
hällsbyggnadsnämndens ordförande Jan A Pressfeldt (AD), Kent Nilsson, Creciente AB, Stig 
Gustavsson, vd Kungälvs Trä och kommunstyrelsens ordförande i Ale Mikael Berglund (M).

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se



2013  |   vecka 25  |   nummer 24  |   alekuriren

alekuriren  |   nummer 24  |   vecka 25  |   201310

Trevlig Midsommar  
önskar vi på
Alekontoret.

lansforsakringar.se/alvsborg
Ring oss på 0303-33 16 30

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!

ÄLVÄNGEN. Buset nere 
vid Carlmarks gamla 
industriområde fortsät-
ter trots att kommunen 
stängslat in de förfall-
na byggnaderna.

Förra veckan fick 
Repslagarmuseet en 
nymålad vägg nerklott-
rad och det är långt 
ifrån första gången.

För att förhindra att ungdo-
mar håller till i de fallfärdiga 
rivningshusen på Carlmarks 
gamla industriområde i Älv-
ängen beslutade kommu-
nen tidigare i år att stängsla 
in byggnaderna i väntan på 
åtgärder. 

På Repslagarmuseet har 
man länge oroat sig för att 
den värdefulla repslagarba-
nan ska förstöras av ung-
domsgäng.

När personalen kom till 
jobbet i måndags morse 
möttes de av en tråkig syn. 
På den nymålade gaveln är 
det någon som klottrat med 
blå färg. 

– Vi är rädda att tillhål-
let nu blir utanför grindarna 
istället, säger Eva Carlbrand 
och Bernt Larsson tillägger:

– Vi har redan fått en hel 
sida av banan nerkladdad och 

det är ledsamt eftersom vi är 
så rädda om vår repslagar-
bana. Det spelar ingen roll 
att man försöker stängsla in, 
de kommer in ändå. 

Inväntat besked
Även om det är små brott det 
handlar om försöker de alltid 
att anmäla i ett försök att 
stoppa vandaliseringen. 

K a m e r a ö v e r v a k n i n g , 
menar Eva kanske skulle få 
folk att tänka efter en extra 
gång. 

Processen för att få röjt 
upp på området går framåt, 
om än i det tysta. Det menar 
Jan A Pressfeldt (AD), ord-
förande i Samhällsbyggnads-
nämnden. 

– Vi väntar på sanerings-

bidrag från staten, vilket jag 
kan tänka mig är klart om 
ett år. När vi fått beslutet, då 
kommer det att explodera. 
Då vet vi vilka spelregler 
som gäller, men innan dess är 
det tyvärr inte mycket vi kan 
göra.

En utdragen juridisk 
ansvarstvist med fastighetsä-
garnas rättsliga representant 
har pågått under flera år utan 
att man kommit närmare en 
lösning. 

– Vi vill inget hellre än att 
man ska sanera hela områ-
det, menar Bernt Larsson på 
Repslagarmuseet.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Oro för ökad vandalisering på Repslagarmuseet

Ledsna på klottret

Oroliga för sin bana. Bernt Larsson och Eva Carlbrand på Repslagarmuseet befarar att 
tillhållet för ungdomar istället ska bli utanför grindarna efter att kommunen stängslat in de 
förfallna byggnaderna på Carlmarks gamla industriområde. 

Klotter på den nymålade gaveln upprör.

SURTE. Det händer 
mycket inom biblio-
teksverksamheten för 
tillfället.

Inte nog med att Mer-
öppna bibliotek öppnats 
i Surte och Skepplanda, 
nu är det också premiär 
för Sommarboken.

Projektet invigs på 
huvudbiblioteket på 
onsdag och syftar till 
att stimulera läsandet 
för barn under lovet.

Det är Kultur i Väst som har 
fått projektpengar och initie-
rat Sommarboken. Många 
bibliotek har anslutit sig till 
projektet, däribland Ales 
enheter.

– Sommarboken är en 
metod för att hålla biblioteket 
levande under sommaren och 
uppmuntrar lustläsning för 
barn i olika åldrar, säger Sara 
Dahl, bibliotekarie i Surte.

När lokaltidningen 
kommer på besök har Sara 
Dahl precis fått besök av en 

klass från Surteskolan. Hon 
tar tillfället i akt att redogöra 
för Sommarboken med en 
omedelbar respons hos elev-
erna.

– Jag lånar de här, säger 
Aldina och håller upp en hög 
med tio böcker.

Tanken är att barnen ska 
låna böcker, vilka som helst, 
att läsa under sommarlovet. 
Titlarna fyller man i ett sär-
skilt häfte och senast den 31 
augusti ska underlaget vara 
inlämnat på någon av kom-
munens bibliotek.

– Då är man med i utlott-
ningen av böcker, förklarar 

Sara Dahl.
Två Sommarbokenträf-

far är inplanerade, onsdag 7 
augusti och fredag 30 augusti. 

– Tanken med de här träf-
farna är att öppna upp för 
boksamtal med någon av våra 
bibliotekarier, säger Sara.

Det finns också en hemsida 
(sommarboken.se) där lån-
tagarna kan surfa in och dela 
med sig av sina boktips.

– Vi hoppas att detta pro-
jekt ska växa på sikt. Alla insat-
ser för att stimulera läsandet i 
unga år är bra, avslutar Sara 
Dahl.

JONAS ANDERSSON

Sommarboken är här
– Stimulerar 
barns läsning 
på lovet

Sara Dahl, bibliotekarie i Surte, presenterar Sommarboken 
för Aldina och Maja.
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unga år är bra, avslutar Sara 
Dahl.

JONAS ANDERSSON

Sommarboken är här
– Stimulerar 
barns läsning 
på lovet

Sara Dahl, bibliotekarie i Surte, presenterar Sommarboken 
för Aldina och Maja.
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Ett färgstarkt arbete
Färgsprakande blommor hör sommaren till – inte minst midsommarafton.

Malin Johannesson skolade om sig och har nu sin största hobby även som arbete.
Som parkarbetare med ansvar för blomplanteringen i Ale fi nns inga gråa arbetsdagar.

Du har nyss skolat om 
dig från långtradarchauf-
för till drift- och anlägg-
ningsledare inom utemiljö 
och jobbar nu som park-
arbetare i Ale kommun. 
Hur kom det sig att du 
bytte bana?
– Jag körde långtradare 
i 14 år och kände att jag 
ville prova på något nytt. 
Jag har alltid haft trädgård 
som största hobby så jag 
ville testa att även ha det 
som yrke och jag trivs jätte-
bra med mitt nya jobb. Det 
finns många fördelar med 
att skola om sig. Man bred-
dar sin kunskap och utveck-
las som människa. 

Vad går ditt arbete som 
ansvarig för blomplante-
ringarna ut på?
– Redan i vintras började 
jag designa sommarkru-
korna, kontakta odlare och 
beställa blommorna. Då gör 
jag skisser i datorn som jag 
sedan skriver ut. Samman-

lagt ansvarar jag för att iord-
ningställa 36 urnor och 26 
krukor i lyktstolpar runt om 
i kommunen. När jag desig-
nar krukorna tittar jag på 
vilka färger man ska ha. De 
flesta vill ha så färgstarkt 
som möjligt, med röda, gula 
och blåa blommor, men 
ibland kan det också passa 
med vitt. Till Älvängens 
resecentrum valde jag rosa 
eftersom jag tyckte att det 
passade bra mot den gråa 
byggnaden. Man tittar även 
på vad som passar ihop med 
resten av omgivningen.

Hur många plantor har du 
satt hittills i år?
– Ungefär 1100 runt om i 
kommunen.

Vad är det bästa med 
jobbet?
– Att få röra på sig och vara 
utomhus. Det är ett fritt och 
självständigt arbete, men 
ibland jobbar man också till-
sammans med andra. Det 

här blir ett inkörningsår 
för mig och det känns som 
att det passar mig perfekt. 
Sedan till vintern blir det 
snöröjning, vägsaltning och 
annan skötsel, så det är väl-
digt varierat. Dessutom 
kommer vi att få ett nytt 
datasystem som jag kommer 
att jobba en del med.

Vad ska du göra på 
semestern?
– Då kommer jag att ha fullt 
upp med att greja i min egen 
trädgård. Sedan ska jag för-
söka träffa klasskamraterna 
från skolan. Jag har ridit 
mycket förut och även kört 
med hästar, men nu är det 
trädgård som gäller för hela 
slanten. 

Har du någon drömresa?
– Det skulle vara till engel-
ska parker, som finns över 
hela landet. Även lökplante-
ringar i Holland hade varit 
roligt att besöka. 

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Malin Johannesson
Ålder: 37
Bor: Nygård
Familj: Mor och far, två systrar och 
två syskonbarn
Gör: Parkarbetare i Ale kommun 
med ansvar för blomplanteringarna
Utbildning: Drift- och anläggnings-
ledare inom utemiljö på Dingle 
naturbruksgymnasium.
Jobbat tidigare: Som långtradar-
chaufför
Intressen: Trädgård, hästar och 
vintersport
Lyssnar på: Allt så länge det 
svänger och gärna hårdrock
Favoritserie: Star Gate
Äter helst: Husmanskost
Drömresa: Engelska parker eller 
lökfälten i Holland
Midsommarplaner: Traditionsen-
ligt fi rande med mamma
Bäst på midsommarbordet: Jord-
gubbar

Allt för midsommarfesten!
KANONPRISER

PÅ GLAS!!!

OBS! 

BEGRÄNSAT ANTAL

RS!!!

–Snygga drinkglas 

48:-
10 kr styck48:-

10 kr styck

48:-
10 kr styck

48:-
10kr styck

6-pack
6-pack

6-pack

6-pack

10:-

Frosty Mug
Håller drycken kall länge!

Ale Torg

SUPERPRIS!
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Tisdag 11 juni

Inbrottsförsök
Försök till villainbrott. Någon 
försöker krossa en ruta och 
bryta upp en dörr till en fastig-
het i Älvängen, men gärnings-
mannen lyckas inte ta sig in i 
bostaden.

Torsdag 13 juni

Bilbrand
Försök till mordbrand i Skepp-
landa. Vid 19-tiden fattar en bil 
eld av okänd anledning. Fordo-
net står nära intill ett bostads-
hus och enligt brandmännen på 
plats är spridningsrisken stor.

Fredag 14 juni

Inbrott
Ett inbrott upptäcks vid Svan-
dammarna i Surte. Föreningen 
Svanen rapporterar om till-
gripna handverktyg, en stulen 
kompressor och ett element. 
Gärningsmännen har även fått 
med sig föreningens lilla vita 
roddbåt.

En av Nobinas bussar blir 
beskjuten i Alafors. Händelsen 
inträffar vid 17-tiden. Skottet 
kommer förmodligen från ett 
luftvapen och orsakar skada på 
rutan. Ärendet rubriceras som 
skadegörelse.

Lördag 15 juni

Stöld
En stöld anmäls från Nödinge 
båthamn. En båtägare blir 
bland annat bestulen på två 
tankar bensin.

En bilbrand rapporteras från 
parkeringen vid Bohusskolan.

Skadegörelse på Ale Golf-
klubb. Någon kör runt på banan 
i en stulen bil och orsakar 
skada på fairway. 

Söndag 16 juni

Knivman i Nödinge
Polisen larmas till ett lägen-
hetsområde i Nödinge vid nio-
tiden på morgonen. En person 
skär sig i handen med en kniv 
och hotar därefter två andra 
i sin omgivning. Mannen, som 
är i 25-årsåldern och hemma-
hörande i Lövgärdet, körs till 
psykakuten.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Två år i regnskogen väntar
för Sara Svensson

En grön själ gör sig redo

Nya språk. Sara Svensson, 28 från Nödinge har fullt upp 
med att förbereda för sin två år långa vistelse i Surinam i 
Sydamerika. Bland annat måste hon lära sig nederländska, 
som pratas av befolkningen eftersom landet är en gammal 
holländsk koloni. 

NÖDINGE. Nödinges 
skogar är hemma för 
Sara Svensson, 28.

Hennes stora enga-
gemang för miljöfrågor 
har tagit henne ut 
i världen och under 
fl era år var hon ung-
domsrådgivare åt FN:s 
miljöprogram.

I sommar påbörjar 
hon sitt hittills största 
uppdrag: Två år i Surin-
ams regnskog i Syd-
amerika.

För tio år sedan gick Sara 
Svensson sista året på Natur-
vetenskapliga programmet 
på Ale gymnasium. Hennes 
årskull blev den första att ges 
möjlighet till projektarbete 
på vetenskapscentret Uni-
verseum i Göteborg. Hon 
tvekade inte en sekund. Det 
blev hennes första möte med 
regnskogen, men definitivt 
inte det sista.

Intresset för skog och 
natur väcktes i tidiga år. För-
äldrarna har alltid uppmunt-
rat Sara och hennes syskon 
att uppskatta och ta tillvara 
på den vackra miljön i områ-

det kring familjens röda villa 
i Nödinge.

– Mitt miljöengagemang 
är absolut en konsekvens av 
att växa upp här. Man behö-
ver inte åka långt för att upp-
täcka fantastisk natur och vi 
har alltid varit ute mycket i 
skogen. 

Direkt efter studenten 
åkte Sara till Frankrike för 
att jobba som au pair och 
fastnade direkt för den fran-
ska kulturen. När Fältbiolo-
gerna, som hon var medlem 
i under sju år, senare anord-
nade en resa till Paris tog 
hon chansen att återuppleva 
landet. Att resa, inte bara 
för att se världen utan även 
för att göra den bättre, kom 
senare att bli en betydande 
del av hennes liv.

Amazonas regnskog
I februari lämnade hon över 
uppdraget som ungdomsråd-
givare åt FN:s miljöprogram, 
ett uppdrag hon haft under 
flera år. 

– Det kändes bra att lämna 
över till två tjejer som till-
sammans är lika gamla som 
jag själv.

Nu väntar ett nytt äventyr 
för Nödingetjejen. Under 
två år ska hon bo och arbeta i 
Surinam, ett Sydamerikanskt 
land med färre invånare än 
Storgöteborg, men som har 
en av världens mest bevarade 
regnskogar.

– Jag har varit i regn-
skogen förut, men inte i 
Amazonas, så det kommer 
verkligen att bli en speciell 
upplevelse. 

Som internationell volon-
tär kommer hon att arbeta 
för att säkra regnskogens 
framtid och skydda den 
från avverkning.

– Inom FN har man för-
handlat fram att utveck-
lingsländer som har mycket 
regnskog ska få betalt för att 
bevara den, så att det ska ligga 
i befolkningens intresse. En 
del av mitt arbete går ut på 
att förbereda landet på att 
ta emot pengarna, så att de 

inte hamnar i fel fickor. Jag 
kommer att vara placerad i 
Surinam, men ha kollegor i 
grannländerna Guyana och 
Franska Guyana. Mitt upp-
drag går också ut på att ta 
reda på hur mycket koldioxid 
det finns i skogen eftersom 
pengarna baseras på det.

Många språk
Redan under studietiden på 
Göteborgs universitet där 
hon studerade humanekologi 
tog valet av yrkesinriktning 
henne ut i världen. 

I Kenyas huvudstad Nae-
robi gjorde hon praktik i flera 
omgångar och där känner 
hon sig fortfarande hemma.

Under fyra månader 
bodde hon även i Filippi-
nerna och ett halvår job-
bade hon på universitetet i 
Boston. Många chanser har 
öppnat sig längs resans gång 
och Sara har valt att ta dem, 
något som förutsätter ett 
öppet sinne.

– Jag är öppen för alla 
möjligheter. Erbjudandet 
om jobbet i Surinam fick jag 
på en strand i Rio de Janeiro. 
Det var under FN:s stora 
konferens för hållbar utveck-
ling som jag fick frågan. 
Undrar egentligen hur 
många som spontant hade 
svarat ja om någon kom och 
sa ”Hej, vill du komma och 
jobba i regnskogen i Surinam 
i två år.”

Sara tackade ja och snart 
lyfter planet, men innan 
dess har hon ett nytt språk 
att lära sig. I Surinam pratar 
man nämligen nederländska 
eftersom det är en gammal 
holländsk koloni. 

Framför henne på köks-
bordet ligger två tunga 
lexikon – ett nederländskt 
och ett franskt. Engelskan 
behöver hon knappast öva 
på eftersom det varit arbets-
språket hela tiden, men fran-
skan får hon fila på eftersom 
projektet styrs av Frankrikes 
skogsmyndighet. 

– Att ha kontakt med fran-
ska myndigheter på franska 
är inte det lättaste, men det 
går bara man vill.

Vad som väntar efter de 
två åren i Sydamerika låter 
hon vara osagt och menar att 
vad som helst kan dyka upp. 
Arbetet för att förbättra värl-
den kommer med all säker-
het att fortsätta, men att dela 
ut moralkakor till miljöbovar 
är inte Saras melodi. 

– Jag vill att folk ska se sam-
band och förstå kopplingar. 
Världen blir inte bättre av att 
jag går runt och är arg. Jag 
kör på och gör det jag tror 
på och förhoppningsvis kan 
jag även inspirera andra i en 
positiv riktning. 

SARA SVENSSON
Ålder: 28
Bor: Surinam, Sydamerika, men 
hemma på riktigt är en röd villa i 
Nödinge
Utbildning: Samhällsveten-
skapliga miljövetarprogrammet 
med inriktning humanekologi på 
Göteborgs universitet. Tidigare 
Naturvetenskapliga programmet 
på Ale gymnasium.
Jobbar som: Internationell 
volontär under två år. Kartlägger 
regnskogen i Surinam för att den 
ska bevaras, inom projektet REDD+ 
For the Guiana Shield. 
Engelsk titel: Forest carbon 
inventory specialist 
Övrigt: Har under fl era år varit 
ungdomsrådgivare åt FN:s miljö-
program.

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

www.bengtshusvagnar.se

KANONPRISER 
PÅ KVARVARANDE 

LAGERVAGNAR
Välvårdade beg. husvagnar 

och husbilar till bra pris!

En kvalitet som klarar allt!

Störst i Europa!

Öppet måndag-torsdag 10-18 fredag 10-16 
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RISVEDEN. I fredags 
skedde invigningen 
av den andra delen i 
kommunens Natur- och 
kulturguide.

Nu fi nns 16 utmärkta 
vandringsleder runtom 
i Ale.

– Ambitionen är att 
få till ett drygt 20-tal 
stigar innan guiden är 
helt klar, säger folkhäl-
soplanerare Birgitta 
Fredén.

Det var Natur- och kultur-
guidens arbetsgrupp, bestå-
ende av Göran Fransson 
(kommunekolog), Birgitta 
Fredén (folkhälsoplanerare), 
Annika Friberg (miljöpla-
nerare) och Sofie Rittfeldt 
(kultursamordnare), som 
bjudit in till fredagens invig-
ningspromenad i djupaste 
Risvedenskogen. Med på 
resan fanns inbjudna politi-
ker och tjänstemän från Ale 
kommun.

Göran Fransson guidade 
på den drygt tre kilometer 
långa vandringen som gick 
runt Kvarnsjöarna. Vädret 
var optimalt, en synnerligen 
behaglig temperatur och 
inget regn. När deltagarna 
dessutom hade nöjet att få ta 
del av Franssons digra kun-
skapsbank om djur och natur 
så förstärktes upplevelsen än 
mer.

– Elva vandringsleder har 
kompletterats med ytter-
ligare fem nya områden. 
Kvarnsjöarna är just ett 
sådant område som vi hoppas 
aleborna ska få anledning att 
upptäcka, säger Sofie Ritt-
feldt.

Blåmarkerade trädstam-
mar leder vandrarna rätt på 
stigen, som går i något som 
kan liknas vid en trollskog. 
Det är kuperad terräng i 
storslagen och orörd natur.

– Detta är en ö i ett övrigt 
brukat landskap. I naturre-
servatet finns olikåldrig skog, 
inte planterad utan naturligt 
uppkomna träd. Man får på 
så sätt en naturlig trädslags-
variation. Det som skiljer det 
här området mot annan skog 
är att här finns gamla träd. 
Här ser vi träd som har stått 
pall i 200 år, förklarar Göran 
Fransson.

– Karaktäristiskt för 
Risveden är också ett stort 
inslag av mossar med sina 
speciella växter. Mossarna 
byggs upp av torv och är väl-
digt ovanliga i ett europeiskt 
perspektiv, fortsatte Göran 
samtidigt som han greppade 
en tuvull.

– Tuvull användes förr i 
tiden i täcken och sängklä-
der. Klockljung och myrlilja 
är andra vanliga arter i detta 
område.

Efter ett kort vätskestopp 
där Birgitta Fredén passade 
på att berätta om naturens 
påverkan på människan, och 
betydelsen av fysisk aktivitet, 
fortsatte vandringen i den 
rogivande och för själen ljuv-
liga miljön.

Innan vandringen var över 
hade Göran Fransson hunnit 
berätta mer om Risvedens 
säregna natur och visat upp 
ett grottliknande  krypin som 
sägs ha varit gömställe åt den 
omtalade tjuven ”Skädden”.

Vid slutmålet hade kom-
mundietisterna Jenny Sal-
lander och Kristine Arhage 
dukat upp en välsmakande 
picknickmeny bestående av 
kall rostad tomatsoppa med 

gremolatakrutonger. Efter 
det bjöds rabarberkompott 
med vanilj och kanel som 
serverades med flädersabay-
onne och smultäcke. Pricken 
över i:et på en fantastisk fre-
dagsförmiddag!

awdawdawdwa

Ale Torg

www.alefruktogront.se  

MIDSOMMAR-
FESTEN

Svenska 
Jordgubbar

Svensk 

Färskpotatis

Stor utförsäljning av 
blommor och växter

Öppet alla dagar!
Vardagar 8-20 

Midsommarafton 9–18
Midsommardagen 9–18

0303-22 98 50

Frukt&
Grönsaks

Huset Gilla Frukt & 
Grönsakshuset

på Facebook

Lägsta Dagspris

Kvalitetsgaranti

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Natur- och kulturguiden har kompletterats

Utmärkta leder i Ale

Kommunens Natur- och kulturguide har kompletterats med 
ytterligare fem områden, bland annat en vandringsled i 
Kvarnsjöarnas naturreservat. Trädstammarna är blåmarke-
rade och leder vandrarna på rätt väg. Här tar Jarl Karls-
son rygg på Ragnhild Kappelmark och längst bak ses Jack 
Olsson.

Kommunekolog Göran Fransson visar hur en tuvull ser ut.

Folkhälsoplanerare Birgitta Fredén.
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Tisdag 11 juni

Inbrottsförsök
Försök till villainbrott. Någon 
försöker krossa en ruta och 
bryta upp en dörr till en fastig-
het i Älvängen, men gärnings-
mannen lyckas inte ta sig in i 
bostaden.

Torsdag 13 juni

Bilbrand
Försök till mordbrand i Skepp-
landa. Vid 19-tiden fattar en bil 
eld av okänd anledning. Fordo-
net står nära intill ett bostads-
hus och enligt brandmännen på 
plats är spridningsrisken stor.

Fredag 14 juni

Inbrott
Ett inbrott upptäcks vid Svan-
dammarna i Surte. Föreningen 
Svanen rapporterar om till-
gripna handverktyg, en stulen 
kompressor och ett element. 
Gärningsmännen har även fått 
med sig föreningens lilla vita 
roddbåt.

En av Nobinas bussar blir 
beskjuten i Alafors. Händelsen 
inträffar vid 17-tiden. Skottet 
kommer förmodligen från ett 
luftvapen och orsakar skada på 
rutan. Ärendet rubriceras som 
skadegörelse.

Lördag 15 juni

Stöld
En stöld anmäls från Nödinge 
båthamn. En båtägare blir 
bland annat bestulen på två 
tankar bensin.

En bilbrand rapporteras från 
parkeringen vid Bohusskolan.

Skadegörelse på Ale Golf-
klubb. Någon kör runt på banan 
i en stulen bil och orsakar 
skada på fairway. 

Söndag 16 juni

Knivman i Nödinge
Polisen larmas till ett lägen-
hetsområde i Nödinge vid nio-
tiden på morgonen. En person 
skär sig i handen med en kniv 
och hotar därefter två andra 
i sin omgivning. Mannen, som 
är i 25-årsåldern och hemma-
hörande i Lövgärdet, körs till 
psykakuten.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Två år i regnskogen väntar
för Sara Svensson

En grön själ gör sig redo

Nya språk. Sara Svensson, 28 från Nödinge har fullt upp 
med att förbereda för sin två år långa vistelse i Surinam i 
Sydamerika. Bland annat måste hon lära sig nederländska, 
som pratas av befolkningen eftersom landet är en gammal 
holländsk koloni. 

NÖDINGE. Nödinges 
skogar är hemma för 
Sara Svensson, 28.

Hennes stora enga-
gemang för miljöfrågor 
har tagit henne ut 
i världen och under 
fl era år var hon ung-
domsrådgivare åt FN:s 
miljöprogram.

I sommar påbörjar 
hon sitt hittills största 
uppdrag: Två år i Surin-
ams regnskog i Syd-
amerika.

För tio år sedan gick Sara 
Svensson sista året på Natur-
vetenskapliga programmet 
på Ale gymnasium. Hennes 
årskull blev den första att ges 
möjlighet till projektarbete 
på vetenskapscentret Uni-
verseum i Göteborg. Hon 
tvekade inte en sekund. Det 
blev hennes första möte med 
regnskogen, men definitivt 
inte det sista.

Intresset för skog och 
natur väcktes i tidiga år. För-
äldrarna har alltid uppmunt-
rat Sara och hennes syskon 
att uppskatta och ta tillvara 
på den vackra miljön i områ-

det kring familjens röda villa 
i Nödinge.

– Mitt miljöengagemang 
är absolut en konsekvens av 
att växa upp här. Man behö-
ver inte åka långt för att upp-
täcka fantastisk natur och vi 
har alltid varit ute mycket i 
skogen. 

Direkt efter studenten 
åkte Sara till Frankrike för 
att jobba som au pair och 
fastnade direkt för den fran-
ska kulturen. När Fältbiolo-
gerna, som hon var medlem 
i under sju år, senare anord-
nade en resa till Paris tog 
hon chansen att återuppleva 
landet. Att resa, inte bara 
för att se världen utan även 
för att göra den bättre, kom 
senare att bli en betydande 
del av hennes liv.

Amazonas regnskog
I februari lämnade hon över 
uppdraget som ungdomsråd-
givare åt FN:s miljöprogram, 
ett uppdrag hon haft under 
flera år. 

– Det kändes bra att lämna 
över till två tjejer som till-
sammans är lika gamla som 
jag själv.

Nu väntar ett nytt äventyr 
för Nödingetjejen. Under 
två år ska hon bo och arbeta i 
Surinam, ett Sydamerikanskt 
land med färre invånare än 
Storgöteborg, men som har 
en av världens mest bevarade 
regnskogar.

– Jag har varit i regn-
skogen förut, men inte i 
Amazonas, så det kommer 
verkligen att bli en speciell 
upplevelse. 

Som internationell volon-
tär kommer hon att arbeta 
för att säkra regnskogens 
framtid och skydda den 
från avverkning.

– Inom FN har man för-
handlat fram att utveck-
lingsländer som har mycket 
regnskog ska få betalt för att 
bevara den, så att det ska ligga 
i befolkningens intresse. En 
del av mitt arbete går ut på 
att förbereda landet på att 
ta emot pengarna, så att de 

inte hamnar i fel fickor. Jag 
kommer att vara placerad i 
Surinam, men ha kollegor i 
grannländerna Guyana och 
Franska Guyana. Mitt upp-
drag går också ut på att ta 
reda på hur mycket koldioxid 
det finns i skogen eftersom 
pengarna baseras på det.

Många språk
Redan under studietiden på 
Göteborgs universitet där 
hon studerade humanekologi 
tog valet av yrkesinriktning 
henne ut i världen. 

I Kenyas huvudstad Nae-
robi gjorde hon praktik i flera 
omgångar och där känner 
hon sig fortfarande hemma.

Under fyra månader 
bodde hon även i Filippi-
nerna och ett halvår job-
bade hon på universitetet i 
Boston. Många chanser har 
öppnat sig längs resans gång 
och Sara har valt att ta dem, 
något som förutsätter ett 
öppet sinne.

– Jag är öppen för alla 
möjligheter. Erbjudandet 
om jobbet i Surinam fick jag 
på en strand i Rio de Janeiro. 
Det var under FN:s stora 
konferens för hållbar utveck-
ling som jag fick frågan. 
Undrar egentligen hur 
många som spontant hade 
svarat ja om någon kom och 
sa ”Hej, vill du komma och 
jobba i regnskogen i Surinam 
i två år.”

Sara tackade ja och snart 
lyfter planet, men innan 
dess har hon ett nytt språk 
att lära sig. I Surinam pratar 
man nämligen nederländska 
eftersom det är en gammal 
holländsk koloni. 

Framför henne på köks-
bordet ligger två tunga 
lexikon – ett nederländskt 
och ett franskt. Engelskan 
behöver hon knappast öva 
på eftersom det varit arbets-
språket hela tiden, men fran-
skan får hon fila på eftersom 
projektet styrs av Frankrikes 
skogsmyndighet. 

– Att ha kontakt med fran-
ska myndigheter på franska 
är inte det lättaste, men det 
går bara man vill.

Vad som väntar efter de 
två åren i Sydamerika låter 
hon vara osagt och menar att 
vad som helst kan dyka upp. 
Arbetet för att förbättra värl-
den kommer med all säker-
het att fortsätta, men att dela 
ut moralkakor till miljöbovar 
är inte Saras melodi. 

– Jag vill att folk ska se sam-
band och förstå kopplingar. 
Världen blir inte bättre av att 
jag går runt och är arg. Jag 
kör på och gör det jag tror 
på och förhoppningsvis kan 
jag även inspirera andra i en 
positiv riktning. 

SARA SVENSSON
Ålder: 28
Bor: Surinam, Sydamerika, men 
hemma på riktigt är en röd villa i 
Nödinge
Utbildning: Samhällsveten-
skapliga miljövetarprogrammet 
med inriktning humanekologi på 
Göteborgs universitet. Tidigare 
Naturvetenskapliga programmet 
på Ale gymnasium.
Jobbar som: Internationell 
volontär under två år. Kartlägger 
regnskogen i Surinam för att den 
ska bevaras, inom projektet REDD+ 
For the Guiana Shield. 
Engelsk titel: Forest carbon 
inventory specialist 
Övrigt: Har under fl era år varit 
ungdomsrådgivare åt FN:s miljö-
program.

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

www.bengtshusvagnar.se

KANONPRISER 
PÅ KVARVARANDE 

LAGERVAGNAR
Välvårdade beg. husvagnar 

och husbilar till bra pris!

En kvalitet som klarar allt!

Störst i Europa!

Öppet måndag-torsdag 10-18 fredag 10-16 
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RISVEDEN. I fredags 
skedde invigningen 
av den andra delen i 
kommunens Natur- och 
kulturguide.

Nu fi nns 16 utmärkta 
vandringsleder runtom 
i Ale.

– Ambitionen är att 
få till ett drygt 20-tal 
stigar innan guiden är 
helt klar, säger folkhäl-
soplanerare Birgitta 
Fredén.

Det var Natur- och kultur-
guidens arbetsgrupp, bestå-
ende av Göran Fransson 
(kommunekolog), Birgitta 
Fredén (folkhälsoplanerare), 
Annika Friberg (miljöpla-
nerare) och Sofie Rittfeldt 
(kultursamordnare), som 
bjudit in till fredagens invig-
ningspromenad i djupaste 
Risvedenskogen. Med på 
resan fanns inbjudna politi-
ker och tjänstemän från Ale 
kommun.

Göran Fransson guidade 
på den drygt tre kilometer 
långa vandringen som gick 
runt Kvarnsjöarna. Vädret 
var optimalt, en synnerligen 
behaglig temperatur och 
inget regn. När deltagarna 
dessutom hade nöjet att få ta 
del av Franssons digra kun-
skapsbank om djur och natur 
så förstärktes upplevelsen än 
mer.

– Elva vandringsleder har 
kompletterats med ytter-
ligare fem nya områden. 
Kvarnsjöarna är just ett 
sådant område som vi hoppas 
aleborna ska få anledning att 
upptäcka, säger Sofie Ritt-
feldt.

Blåmarkerade trädstam-
mar leder vandrarna rätt på 
stigen, som går i något som 
kan liknas vid en trollskog. 
Det är kuperad terräng i 
storslagen och orörd natur.

– Detta är en ö i ett övrigt 
brukat landskap. I naturre-
servatet finns olikåldrig skog, 
inte planterad utan naturligt 
uppkomna träd. Man får på 
så sätt en naturlig trädslags-
variation. Det som skiljer det 
här området mot annan skog 
är att här finns gamla träd. 
Här ser vi träd som har stått 
pall i 200 år, förklarar Göran 
Fransson.

– Karaktäristiskt för 
Risveden är också ett stort 
inslag av mossar med sina 
speciella växter. Mossarna 
byggs upp av torv och är väl-
digt ovanliga i ett europeiskt 
perspektiv, fortsatte Göran 
samtidigt som han greppade 
en tuvull.

– Tuvull användes förr i 
tiden i täcken och sängklä-
der. Klockljung och myrlilja 
är andra vanliga arter i detta 
område.

Efter ett kort vätskestopp 
där Birgitta Fredén passade 
på att berätta om naturens 
påverkan på människan, och 
betydelsen av fysisk aktivitet, 
fortsatte vandringen i den 
rogivande och för själen ljuv-
liga miljön.

Innan vandringen var över 
hade Göran Fransson hunnit 
berätta mer om Risvedens 
säregna natur och visat upp 
ett grottliknande  krypin som 
sägs ha varit gömställe åt den 
omtalade tjuven ”Skädden”.

Vid slutmålet hade kom-
mundietisterna Jenny Sal-
lander och Kristine Arhage 
dukat upp en välsmakande 
picknickmeny bestående av 
kall rostad tomatsoppa med 

gremolatakrutonger. Efter 
det bjöds rabarberkompott 
med vanilj och kanel som 
serverades med flädersabay-
onne och smultäcke. Pricken 
över i:et på en fantastisk fre-
dagsförmiddag!

awdawdawdwa

Ale Torg

www.alefruktogront.se  

MIDSOMMAR-
FESTEN

Svenska 
Jordgubbar

Svensk 

Färskpotatis

Stor utförsäljning av 
blommor och växter

Öppet alla dagar!
Vardagar 8-20 

Midsommarafton 9–18
Midsommardagen 9–18

0303-22 98 50

Frukt&
Grönsaks

Huset Gilla Frukt & 
Grönsakshuset

på Facebook

Lägsta Dagspris

Kvalitetsgaranti

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Natur- och kulturguiden har kompletterats

Utmärkta leder i Ale

Kommunens Natur- och kulturguide har kompletterats med 
ytterligare fem områden, bland annat en vandringsled i 
Kvarnsjöarnas naturreservat. Trädstammarna är blåmarke-
rade och leder vandrarna på rätt väg. Här tar Jarl Karls-
son rygg på Ragnhild Kappelmark och längst bak ses Jack 
Olsson.

Kommunekolog Göran Fransson visar hur en tuvull ser ut.

Folkhälsoplanerare Birgitta Fredén.
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HAVSPALATSET AB, Fiskhamnen, 414 58 Göteborg
Tel: +46 31 14 42 00, Fax: +46 31 42 39 78 www.havspalatset.se, info@havspalatset.se

Norsk fjordlaxfi lé 
hel sida

119:-/kg 
vikt ca 1,5kg

HAVSPALATSET
Utan för entré till Ica Kvantum Ale Torg hos oss i fi skbilen 

kan du fynda riktigt god fi sk till riktigt bra pris.

FÄRSKA RÄKOR 
TILL DAGSPRIS!

5 dl
TÅRTB

M

BAGUETTE
Max 2 per kund. 

Ordinarie pris 23,95.

/st

JORD
TILL D

GRÄDDE ARLA 40%
Max 2 per kund. 

Midsommaröppet:

Tis-torsdag 10-18
Fredag 10-14

Lör-söndag Stängt

Öppet alla dagar 7-23

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. Priserna gäller t o m vecka 25 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

midsommar! 
ICA Kvantum –Ale Torg

ÖPPETTIDER UNDER 
MIDSOMMARVECKAN:

Måndag –torsdag 7-23
Midsommarafton 7-19 

Midsommardagen 10-23
Söndag 7-23

Glad midsommar önskar vi 
alla härliga kunder! 

/Marianne och alla säljare

GRILLA NIKLAS (KOKBOK)
OBS! 25 KR MED 

ICA BONUSCHECK!

/st
BOTTEN HÄGGES

330 g.
Max 2 per kund. 

/st

GRÄDDGLAS, LÄTTGLASS
GB Glace, 500 ml, ej laktosfri. 

Jfr.pris 10kr/l 
.Max 2 köp per kund.

/st

DGUBBAR 
DAGSPRIS!
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VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

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

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
ÖPPET: MÅN-TORS 14-18,  FRE 14-16PL
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NÖDINGE. Nyligen gick 
Caroline Johansson och 
Jennifer Walter ur ES 
3a på Ale gymnasium.

Strax före skolav-
slutningen redovisade 
klasskompisarna resul-
tatet från sitt projekt-
arbete, som gjordes till 
förmån för MinStora-
Dag.

– Galakvällen gick 
hur bra som helst och 
överskottet blev 5 300 
kronor, berättar Caro-
line.

Det var i maj som Caroline 
och Jennifer genomförde sin 
uppmärksammade galakväll 
i Ale gymnasiums teatersa-
long. Ett antal olika artister 
engagerades för att under-
hålla publiken. Själva fung-
erade Caroline och Jennifer 
som värdpar och tillika kon-
ferencierer.

– Det blev väldigt lyckat. 
Vi räknade in ett drygt 60-tal 
besökare och alla hade jätte-
roligt, förklarar Caroline.

Det totala belopp som 
kom in från entré, fika- och 
lottförsäljning blev 5 300 
kronor. Summan går oavkor-
tat till MinStoraDag.

– MinStoraDag är en 
insamlingsstiftelse som hjäl-
per svårt sjuka barn att för-
verkliga sina önskedrömmar. 
Varje år insjuknar hundratals 
barn i Sverige i sjukdomar 
med en svår livspåverkande, 
inte sällan livshotande, diag-

nos. MinStoraDag har som 
mål att ge dessa barn någon-
ting underbart att drömma 
om när dagarna är långa och 
behandlingarna tuffa, avslu-
tar Caroline Johansson.

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

Flytta med Länsförsäkringar

ADRESS FYRKLÖVERGATAN 4 TOMTYTA 1245 M²
ACCEPTERAT PRIS 650 000 KR
VISAS RING/MAILA FÖR BOKAD VISNING
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42

TOMT - NÖDINGE
Nu har vi nöjet att erbjuda en attraktiv tomt i centrala
Nödinge. Tomten är på hela 1.245 kvm och är fri från
husleverantör vilket innebär att Ni fritt kan välja vilket
hus Ni vill bygga.

ADRESS HOLMEVATTNET 520 TOMTYTA 2739 M²
ACCEPTERAT PRIS 250 000 KR
VISAS RING/MAILA FÖR BOKAD VISNING
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42

TOMT - HÅLANDA
Avstyckad tomt för byggnation, belägen i en skogsglänta.
Detta är något för dig som eftertraktar tystnad, för här är du
garanterat ostörd. Tomten är byggklar med väg fram och viss
markarbete utförd. Fina vandringsleder och sjöar i närheten.

Vi önskar dig 
en riktigt, riktigt, 
riktigt skön sommar.
�

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

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lyckad galakväll i Ale gymnasium

Galakvällen som arrangera-
des till förmån för MinS-
toraDag inbringade 5 300 
kronor.

Caroline Johansson.
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NÖDINGE. Nyligen gick 
Caroline Johansson och 
Jennifer Walter ur ES 
3a på Ale gymnasium.

Strax före skolav-
slutningen redovisade 
klasskompisarna resul-
tatet från sitt projekt-
arbete, som gjordes till 
förmån för MinStora-
Dag.

– Galakvällen gick 
hur bra som helst och 
överskottet blev 5 300 
kronor, berättar Caro-
line.

Det var i maj som Caroline 
och Jennifer genomförde sin 
uppmärksammade galakväll 
i Ale gymnasiums teatersa-
long. Ett antal olika artister 
engagerades för att under-
hålla publiken. Själva fung-
erade Caroline och Jennifer 
som värdpar och tillika kon-
ferencierer.

– Det blev väldigt lyckat. 
Vi räknade in ett drygt 60-tal 
besökare och alla hade jätte-
roligt, förklarar Caroline.

Det totala belopp som 
kom in från entré, fika- och 
lottförsäljning blev 5 300 
kronor. Summan går oavkor-
tat till MinStoraDag.

– MinStoraDag är en 
insamlingsstiftelse som hjäl-
per svårt sjuka barn att för-
verkliga sina önskedrömmar. 
Varje år insjuknar hundratals 
barn i Sverige i sjukdomar 
med en svår livspåverkande, 
inte sällan livshotande, diag-

nos. MinStoraDag har som 
mål att ge dessa barn någon-
ting underbart att drömma 
om när dagarna är långa och 
behandlingarna tuffa, avslu-
tar Caroline Johansson.

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

Flytta med Länsförsäkringar

ADRESS FYRKLÖVERGATAN 4 TOMTYTA 1245 M²
ACCEPTERAT PRIS 650 000 KR
VISAS RING/MAILA FÖR BOKAD VISNING
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42

TOMT - NÖDINGE
Nu har vi nöjet att erbjuda en attraktiv tomt i centrala
Nödinge. Tomten är på hela 1.245 kvm och är fri från
husleverantör vilket innebär att Ni fritt kan välja vilket
hus Ni vill bygga.

ADRESS HOLMEVATTNET 520 TOMTYTA 2739 M²
ACCEPTERAT PRIS 250 000 KR
VISAS RING/MAILA FÖR BOKAD VISNING
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42

TOMT - HÅLANDA
Avstyckad tomt för byggnation, belägen i en skogsglänta.
Detta är något för dig som eftertraktar tystnad, för här är du
garanterat ostörd. Tomten är byggklar med väg fram och viss
markarbete utförd. Fina vandringsleder och sjöar i närheten.

Vi önskar dig 
en riktigt, riktigt, 
riktigt skön sommar.
�

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

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lyckad galakväll i Ale gymnasium

Galakvällen som arrangera-
des till förmån för MinS-
toraDag inbringade 5 300 
kronor.

Caroline Johansson.
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www.kungalvstra.se

Byggmästaregatan 3
442 34 Kungälv

Växel: 0303-625 00
Fax: 0303-141 01
Butiken: 0303-625 30

Öppet: 
Vard. 06.30-18.00 Lörd.09.00-13.00

ALLT under 
samma 
tak!

• FÄRGAFFÄRENÄÄRREENNNNNNNNNNN

• JÄRNAFFÄREN• JÄR JÄRNNNAAAAFFÄRÄRFFÄFFÄ

• BRÄDGÅRDEN

ÄRGAFFÄRE
FFÄREN

FÄREN

• SKIVAFFÄREN

09.9.0000-1-133.0000

625 30

00 Lööööööööööööööööööööööööööööööööördrdddrdrdrdrdrrrddrdrdrdddrrrdrddddrdrrdrddrdddrdrrrrrdrdddddrddddddrdrdrddddrdrrrrddddrdrdrrr 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.0999999999999999999999999999999999999999999.000000000000000000 -13 00
Stängt lördagar 

vecka 28-31

 

00

KUNGÄLVS 

TRÄ 

   -  En lönande 

bekantskapyggmästareg
442 34 Kungä
BByBygggg ämästareg

Trevlig sommar!Fredrik

Mikael
Nina Ulf

KÖPA HUSBIL 
PÅ SÖNDAG?
öppet söndag kl 12-15

I  SOLLEBRUNN AB

För dig som värdesätter service och 
tillmötesgående även efter köpet!

Mån-tors 10-18. Fre 10-16. Sön 12-15.
Intill riksväg 42 m. Alingsås och Trollhättan.

Vi visar ca 100 fräscha 
begagnade husbilar!

Just nu förmånlig 
fi nansiering 3,95% ränta!

Just nu extra bra 
rabatt vid renköp!

     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

SKEPPLANDA. 2-0 och 
ett fast grepp om hän-
delserna.

Sedan tappade 
Skepplanda BTK allt.

– Det känns för jäkligt 
att slarva bort segern, 
muttrade SBTK-träna-
ren Robert Bävermalm 
efter slutsignalen.

Det var lätt att förstå Robert 
Bävermalms besvikelse och 
frustration efter fredagskväl-

lens tillställning på Forsval-
len. Seger var i princip ett 
måste för att alelaget inte 
skulle tappa mark mot topp-
lagen, Göta och Gerdsken. 
Trepoängaren såg dessutom 
ut att vara i tryggt förvar när 
hemmalaget plötsligt sjabb-
lade till det och gästerna 
bjöds in i matchen.

– Vi pratade om det i paus, 
att behålla koncentrationen 
och inte tappa initiativet. Att 
vi sedan blir bortdömda är en 

annan sak, sade Bävermalm.
SBTK:s 2-0-ledning i 

paus utjämna-
des 20 minuter 
in i den andra 
akten. Två 
dyrbara för-
svarsmisstag 
gjorde ställningen till 2-2. 
Eländet blev än värre när 
domaren, den i gulsvart föga 
populäre Patrik Nilsson, 
hittade en straffspark i den 
83:e minuten. Niclas Hylan-

NYGÅRD. Tredje och sista 
omgången av division II 
ponnydressyr gick av stapeln 
i Nygård i söndagen den 9 
juni.

Första omgången som 
gick i Grästorp vann 
Nygårds RS, tätt följda av 
Bollebygds RK.

Andra omgången, som 
gick i Sjuntorp på NÄRK, 

var det omvänd resultat-
ordning med Bollebygd 
som etta och med Nygård 
tätt i hälarna. Så inför sista 
omgången var spänningen 
total då Nygårds RS och 
Bollebygds RK låg på 
samma antal poäng. När 
sista ryttare hade ridit för 
Nygård kunde man ta på 
spänningen, resultaten räk-

nades och som segrare, med 
endast en halv procent till 
godo, stod till slut Nygårds 
RS. Därmed vann Nygård 
den avslutande omgången 
och stod samtidigt som 
slutsegrare i division II pon-
nydressyr i Västra Götalands 
distrikt. Som lagledare för 
Nygårds RS har Marie 
Hägg stått.                     ❐❐❐

Nygårds RS vinnande lag. Från vänster: Matilda Olsson med Maja Gräddnos, Sara Lund-
berg med Keimos Elliot, Emilia Ahlqvist med Herkules, Tove Pohl med Surprice, Emma 
Charlesson med Stings Samba och Louise Sköldén med Långåsens Black Cassio.

Nygårds RS segrade på hemmaplan

SBTK slarvade bort segern

Det såg länge bra ut för Rasmus Johansson och hans SBTK, men Östadkulle lyckades till 
slut få hemmalaget på fall. Gästerna vände underläge 2-0 till seger 3-2.

der gick för bryskt fram 
menade Nilsson, blåste straff 

och halade 
upp det gula 
kortet. Det 
var Hylanders 
andra för kväl-
len och han 

fick därmed lämna banan. 
På den efterföljande straffen 
satte Zerdesht Saleh 2-3 
och slaget var förlorat.

– Var han hittar den straf-
fen vet jag inte. Det känns 
oerhört tungt just nu, för-
klarade en märkbart bitter 
Bävermalm.

De stora glädjeämnena i 

hemmalaget denna dag var 
målskyttarna Emil Rydén 
och Patric Skånberg. Emil 
har svarat för en fantastisk 
vårsäsong och utgör numera 
navet i SBTK:s mittfält. 
ÄIK-förvärvet Patric Skån-
berg lever på sin snabbhet 
och utgör ett ständigt hot när 
han sätter fart i djupled.

Skepplanda har chans till 
revansch redan i kväll (läs 
tisdag) då man möter tabel-
ljumbon Bollebygds IF på 
bortaplan.

JONAS ANDERSSON

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Skepplanda BTK – Östadkulle SK 2-3 (2-0)
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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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NÖDINGE. Nödinge SK 
bjöd den publik som 
trotsade vädret valuta 
för entrépengen.

Regnet hindrade inte 
Nödinge från att göra 
hela tio mål.

– Fanastiskt kul att 
vi kan bjuda på så rolig 
fotboll, men att släppa 
in fem kändes lite onö-
digt, säger NSK-träna-
ren Magnus Olofsson.

Han kunde självklart inte 
vara besviken efter att ha 
vunnit med fem måls margi-
nal, men...

– Lundby 06 är inte en 
motståndare som ska få 
göra fem mål på oss. Att vi 
sedan gör tio bekräftar bara 
vilken slagkraft vi har på den 
offensiva planhalvan, menar 
Olofsson.

Superlöftet Kajin Talat 
var hemmalagets store fyr-
verkerimästare. Han smällde 
in hela sex av målen, varav de 
fyra första – ett äkta hattrick 
– i första halv-
lek. Trots led-
ning 4-1 var 
det spännande 
i paus.

– Ja, vi 
trodde vi var världsmästare 
och började promenera, då 
straffas du även i division sex. 
Plötsligt stod det 4-3, berät-
tar Olofsson.

När det var som mest 
spännande presenterade 
sig hemvändaren Martin 
Johansson för publiken. En 
volleykanon från distans som 
det kommer att pratas om 
länge på Vimmervi.

– Jag har aldrig sett ett så 
vackert mål på den här nivån. 

Målet betydde 5-3 och var 
betydelsefullt. Sedan satte 
Kajin och Rahel Farajs mål-
show fart igen, säger Magnus 
Olofsson.

Nödinge SK 
har fortfa-
rande bra koll 
på topplagen i 
tabellen. Alla 
är inom räck-

håll och närmast väntar ett 
derby mot Surte IS FK som 
enligt uppgift får klara sig 
utan sin fixstjärna, bandy-
profilen Lasse Karlsson, 
som visades ut i matchen mot 
Säve (1-1).

MELLERUD. Ahlafors 
IF visade inga nerver i 
årets viktigaste borta-
match.

Laget tog en säker 
trepoängare och visade 
att formen är på väg.

Moha Abdulrazek blev 
tvåmålsskytt, men det 
var Niclas Elving som 
var planens dominant.

Bottenmötet mellan Mel-
leruds IF och Ahlafors IF på 
Rådavallen hade alla förut-
sättningar. Båda lagen var i 
behov av seger och de yttre 
omständigheterna var de 
bästa tänkbara. Moha Abdul-
razek fick på nytt förtroende 
som AIF:s spjutspets och 
bekräftade för tränare Lars-
Gunnar Hermansson att 
han förtjänade det. Redan 
efter åtta minuter har han 
sitt första läge, fint framspe-
lad från vänsterkanten där 
Niclas Elving hade lekstuga 
i 90 minuter. Tre minuter 
senare visade AIF upp sin 
vassaste sida. Elving attacke-
rade från vänster och spelade 
snett inåt bakåt där en fram-
störtande Moha pangar in 
0-1. En kvart 
senare driver 
Ali El Refaei 
in från höger, 
hittar pånytt 
födde Jonat-
han Lindström som sätter 
bollen på djupet där Moha 
fri med målvakt sätter tvåan. 
Ahlafors hade därmed skaffat 
sig total kontroll över match-
bilden.

– Men så händer det som 
inte får hända, men som 
nästan ändå alltid sker. Vi 
tappar fokus i några minu-
ter och rensar inte undan 
ordentligt, plötsligt blir 
bollen kvar i straffområdet 
och det uppstår en incident 
som domaren korrekt väljer 
att blåsa straff för. 1-2 och 
nytt liv i matchen, men jag 

var aldrig orolig, säger Lars-
Gunnar Hermansson.

Det hade 
han ingen 
anledning att 
vara. Ahlafors 
u p p t r ä d d e 
med självför-

troende, vinnarinstinkt och 
framför allt som ett kollektiv 
– en för alla, alla för en.

– Det kändes redan när 
vi klev på bussen att idag 
kommer det här laget inte att 
förlora. Jag måste berömma 
killarna för deras inställ-
ning. Trots att vi har haft det 
motigt i inledningen så upp-
träder de professionellt och 
ofta med ett leende på läp-
parna. Det lär inte bli sämre 
efter lördagens uppvisning. 
Flera av de förhandsnomi-
nerade nyckelspelarna, däri-
bland Jonathan Lindström 

och Jonathan Henriksson, 
spelade med pondus och 
kvalité. Båda svarade för sina 
bästa insatser för året i den 
gulsvarta tröjan.

Melleruds IF lyckades 
aldrig sprida någon oro i 
AIF. Gästerna gjorde tidigt 
i andra halvlek 1-3 genom 
Niclas Elving, som denna 
gång valde att avsluta själv.

Självförtroende
– Det har lossnat nu. Det 
märks på flera av killarna. 
Skönt att Moha fick trycka 
in två bollar. Vi har skapat 
många lägen flera matcher 
i rad och när det väl lossnar 
kommer självförtroendet, då 
kan det bli mycket mål. Tidi-
gare har vi haft marginalerna 
emot oss. Förhoppningsvis 
har det vänt nu, säger Niclas 
Elving som ser fram mot 

onsdagens möte med sina 
tidigare klubbkamrater i 
Gunnilse IS.

– Matcherna mot Gun-
nilse är alltid speciella. Vi 
känner varandra väl. De har 
varit inne i en tung period 
och tvingats spela utan ett 
antal ordinarie spelare. Har 
vi tur är inte alla tillbaka 
mot oss heller, men oavsett 
kommer det bli en bra match 
eftersom det är två lag som 
gillar att sparka boll, säger 
Niclas Elving vars attacker 
inte kommer att överraska 
motståndaren.

– Det som är bra just nu 
är att vi hotar från flera håll. 
Det är många som ser heta ut 
för tillfället.

Även Jihad Nashabat 
spelade i Gunnilse förra året 
och står nu inför ett spän-
nande möte. Serien vänder 

sedan och Ahlafors åker 
nästa vecka till Hjällbo. En 
titt i tabellen avslöjar vilken 
betydelse dessa båda matcher 
har.

"Henrikssoneffekt"
Stämningen i bussen hem 
var segerviss inför fortsätt-
ningen. Mittbacken Jonat-
han Henriksson som var 
tillbaka i spel efter petning 
och en olycklig fingerskada 
kunde inte hålla sig, utan 
smög fram till L-G Her-
mansson.

– Är det för tidigt att tala 
om en "Henriksson-effekt"?

Självförtroendet är till-
baka i AIF.

Matchbilder: alekuriren.se
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FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Mellruds IF – Ahlafors IF 1-4 (1-2)

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Nödinge SK – Lundby 06  10-5 (4-3)

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Mellruds IF – Ahlafors IF 1-4 (1-2)
Mål AIF: Moha Abdulrazek 2, Niclas 
Elving, Pontus Otter. Matchens 
kurrar: Niclas Elving 3, Moha Abdul-
razek 2, Jonathan Lindström 1.

Edet – Älvsborgs FF 1-5 (0-2)
Mål EFK: Andreas Ramm.

Grebbestad 10 10 20
Stångenäs 10 11 19
Vänersborgs IF 10 8 18
Stenungsund 10 2 18
Skoftebyn 10 5 17
Västra Frölunda 10 7 16
Gunnilse IS 10 7 14
Ahlafors IF 10 -4 11
Älvsborgs FF 10 -7 11
Kärra/KIF 10 -7 11
Edet FK 10 -5 8
Melleruds IF 10 -21 4

Division 5 Västergötland västra
Skepplanda – Östadkulle 2-3 (2-0)
Mål SBTK: Emil Rydén, Patric Skånberg.
Matchens kurrar: Emil Rydén 3, 
Patric Skånberg 2, Tobias Ottosson 1.

Göta BK 10 14 25
Gerdskens BK 10 26 22
Östadkulle 10 6 18
Skepplanda 10 6 17
Dardania IF 10 6 15
Trollhättans FK 10 -3 14
Sävens BK/Hol 10 -7 13
Sollebrunn 10 2 12
Rydboholms SK 10 -6 11
Kronängs IF 10 -16 9
Hedareds BK 10 -12 6
Bollebygds IF 10 -16 6

Division 6 D Göteborg
Nol IK – Älvängens IK 0-0
Matchens kurrar NIK: Ingen uppgift.
Matchens kurrar ÄIK: Markus Hed-
berg 3, Magnus Lindgren 2, Albin 
Leyonlund 1.
Surte IS FK – Säve SK 1-1 (1-1)
Mål SIS: Lasse Karlsson
Nödinge SK – Lundby 06 10-5 (4-3)
Mål NSK: Kajin Talat 6, Rahel Fahraj 
2, Martin Johansson, Emil Begic. 
Matchens kurrar NSK: Kajin Talat 3, 
Martin Johansson 2, Emil Begic 1.

IK Zenith 11 28 27
Bosna IF 11 22 23
Nödinge SK 11 19 23
Säve SK 11 10 22
Hyppelns IK 11 2 20
Hälsö BK 11 -1 14
Älvängens IK 11 4 13
Nol IK 10 -5 13
Hålta IK 11 -13 9
Lundby IF 06 9 -15 7
Surte IS FK 11 -27 6
Backatorps IF 10 -24 3

Division 6 Trollhättan
Alvhem – Trollhättans Syr 1-5 (0-2)
Mål AIK: Jimmy Lidén.

Sjuntorp – Lödöse/Nygård 7-1 (1-1)
Mål LNIK: Jimmy Mitteli.

Division 2 Västergötland S, dam
Borås GIF – Lödöse/Nygård 4-0 (1-0)

Nu är glädjen tillbaka i AIF
– Melleruds IF var chanslöst i måstematchen på Rådavallen

Kramar om kungen! Moha Abdulrazek och Ali El Refaei var snabbt framme och kramade om Niclas Elving efter hans magni-
fi ka 1-3-mål. "Du är kungen", ropade Moha och det var svårt att inte hålla med i lördags.
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15 mål när NSK bjöd på fyrverkeri

Kajin Talat gjorde 
hela sex mål i 
matchen mot 
Lundby O6 som NSK 
vann med 10-5.
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Ons 19 juni kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors – Gunnilse

Mån 24 juni kl 19.00
Vimmervi

Nödinge – Surte

Tis 25 juni kl 19.00
Forsvallen

Skepplanda 
– Trollh. FK

FOTBOLL I ALE
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ÄLVÄNGEN. Årets fol-
kracetävling på Para-
disbanan i Älvängen 
blev en fullträff för 
Nathalie Wilhelmsson, 
18.

Älvbygdens mo-
tordrottning körde hem 
dam- och veteranklas-
sen i sin Volvo.

Rickard Svennings-
son, Vänerborgs MK, 
stod som totalsegrare i 
seniorklassen.

Årets enda folkracetävling 
avgjordes på Paradisbanan i 
lördags. Det blev en tävlings-
mässig framgång, men både 
publik och antalet deltagare 
var fler i fjol.

– Tidigare har arrange-
manget legat i augusti, nu tes-
tade vi i juni och det föll inte 
så väl ut. Det var 20 deltagare 
mindre än förra året, säger 
ÄMK:s Kim Wilhelmsson.

Folkracet i Älvängen är en 
av sju deltävlingar i Västkust-
cupen. I år utgjorde dramat 
på Paradisbanan den tredje 
deltävlingen och efter fyra 
timmars tävlande stod Rick-

ard Svenningsson, Väners-
borgs MK, som totalsegrare 
i sin Volvo. För hemmapu-
bliken var det roligare att 
följa dam- och veteranklas-
sen där arrangörsklubbens 
egen drottning Nathalie Wil-
helmsson körde hem pokalen. 
Bronset i både seniorklas-
sen och damklassen gick till 
hemmaförare, Roger Lars-
son och Jill Eriksson, båda 
representanter för ÄMK.

– Alltid roligt med fram-
gångar för klubben och vad 
jag har hört så tyckte publiken 
att det var spännande heat 
med mycket kamp. Det är ett 
gott betyg. Att vi inte lycka-
des locka lika mycket publik 
som tidigare tror jag beror på 
tidpunkten. Förra helgen var 
det Skenefestivalen och det är 
en stor tävling. Det är alltid 
svårt att ligga så tätt efter, 
menar Kim Wilhelmsson.

Totalt betalade 263 perso-
ner entré, vilket var knappt 
100 färre än i augusti 2012.

– Ungdomar under 15 år 
går in gratis och vi uppskat-
tar den totala publiksiffran till 
500 personer. Det är inte så 
illa, trots allt.

Det var som vanligt fart-
fyllda heat som bjöd på stor-
slagen underhållning för 
motorsjälar. I ett moment 
fick två bilar rull samtidigt, 
det var juniorförarna Estelle 
Rosendahl, Bohus Racing, 
och Lucas Karlsson Hälle-
vadsholms MK. En av förarna 
fick föras till Kungälvs sjuk-
hus då denne kände sig yr.

– Det var en försiktighets-
åtgärd och enligt vad vi har 

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Nathalie vann folkracet

Jens Svensson, Bohus 
Racing, hade en annorlunda 
kurvtagningsteknik...

...men det blev rätt till slut...

Nathalie Wilhelmsson skördade stora framgångar på hemmabanan i Älvängen. Det blev seger 
i folkracets dam- och veteranklass.

Nathalie Wilhelmsson fi ck kämpa för att behålla positionen 
i täten.

hört är allt bra idag, berättar 
Kim Wilhelmsson.

Juniorklassen vanns av 
Linus Granlund, Vara MK, 
med hemmaföraren Oscar 
Wiklund, ÄMK, på tredje 
plats.
Fler bilder från folkracet hittar du på 
alekuriren.se
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GRATTIS
ÄLVÄNGEN!
DEN 1 OKTOBER ÖPPNAR VI 1500 TOPPFRÄSCHA KVM
PÅ HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN!
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VI LÖSER IN DET!
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GRUPPTRÄNING

PERSONLIG TRÄNING
REHAB & SJUKGYMNASTIK

FÖRETAGSFRISKVÅRD
KIDZCLUB & BARNDANS
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!

INVESTERA

I DIG SJÄLV!

Juniorförarna Estelle Rosendahl, Bohus Ra-
cing, och Lucas Karlsson Hällevadsholm fi ck 
rull samtidigt... ...men landade till sist rätt.
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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

STARRKÄRR. En Frend-
berg är tillräckligt för 
att fylla behovet av 
njutbarhet hos lyssna-
ren.

Två Frendbergare 
däremot gör visaftonen 
till ett enastående mu-
sikaliskt arrangemang 
som ingen vill ska ta 
slut.

Prästalund visade sig 
från sin allra bästa sida 
i torsdags kväll och 
det gjorde sannerligen 
Lars-Eric och Johan 
Frendberg också.
Lars-Eric Frendberg har 
bjudit in till visaftnar i Präst-
alunds hembygdsgård sedan 
tidigt 80-tal. Frendberg 
utgör ett lika säkert startskott 
för sommaren, som ”Den 
blomstertid nu kommer” gör 
för alla barn på skolavslut-
ningen.

– Ingen sommar utan 
Frendberg. Vi är så tack-
samma och hoppas kunna 
hålla denna tradition vid liv 
lång tid framöver. På senare 
år har du dessutom haft säll-
skap av Johan och det gör 
inte saken sämre, konstate-
rade Inga-Britt Karlbom, 
ordförande i Starrkärrs-
Kilanda Hembygdsförening, 
när hon hälsade ett 40-tal 
gäster välkomna. 

– Ibland har vi fått ha 
arrangemanget inomhus, 
men idag ska vi njuta av sång 
och musik under bar himmel. 
Vem hade kunnat tro det 
tidigare idag, sade Karlbom 
och syftade det regn som 
fullkomligen vräkt ner under 
morgonen och förmiddagen.

Många var inställda på en 
spelning inne i Starrkärrs 

bygdegård, så också artist-
duon som kom direkt från ett 
framträdande på Allégården i 
Göteborg.

– När vi åkte till Göte-
borg på förmiddagen kunde 
vi inte drömma om att vi 
skulle få stå här, mitt i denna 
vackra och storslagna natur. 
Det är fantastiskt att få bli 
ackompanjerad av fågelsång. 
Vi njuter i stora tvärdrag och 
hoppas att ni gör det också, 
sade Lars-Eric med sedvan-
lig glimt i ögat och ständigt 
beredd att plocka fram en 
vits ur skjortärmen.

– Har du lämnat in stäm-
ningsansökan, undrade Lars-
Eric och vände sig till Johan 
som snart hade fått ordning 
på strängarna.

Om det finns en kate-
gori gitarrproffs i detta land 
så tillhör Johan Frendberg 
definitivt den skaran. Han 
behandlar guran med sådan 
inlevelse, passion och tydlig 
självklarhet att det ser löjligt 
enkelt ut. När gitarrspelet 
sedan kombineras med en 

röst som får Tommy Kör-
bergs framställan av ”Fattig 
bonddräng” och ”Stad i 
ljus” att liknas vid en skaplig 
kopia, så är det lätt att förstå 
storheten hos Frendberg 
junior.

Småtugget som far och 
son bjuder på mellan sång-
numren är underhållande 
bara det. Publiken löper 
ingen risk att uppleva visaf-
tonen som seg och långdra-
gen.

Blandningen i repertoa-
ren är dessutom påtaglig. 
Det sjungs Cornelis, Bell-
man, Tom Jones och flera 
spår signerade kungen själv 
– Elvis.

– Vilken underbar upp-

levelse! Jag får rysningar 
av vällust, förklarade Lars-
Eric och det var sannerligen 
ömsesidigt när han stämde 
upp i Evert Taubes ”Inbju-
dan till Bohuslän”. 

– Nu är det som vackrast 
och jag hade önskat mig två 
junimånader efter varandra, 
sade Lars-Eric och sprack 
upp i sitt bredaste leende.

Faktum är att det inte 
hade varit så dumt för då 
hade Lars-Eric och Johan 
Frendberg snart varit på 
plats i Prästalund igen. Nu 
dröjer det ett år tills vi ser 
dem igen, men torsdagskväl-
lens visafton dröjer sig kvar i 
minnet ett bra tag framöver.

JONAS ANDERSSON

ALVHEM. Den årliga 
sommarutställningen 
på Magasinet i Alvhem 
är invigd.

Ale GK:s ordförande 
Merja Forsäng klippte 
bandet till slöjdvänner-
nas exposition.

18 utställare fi nns 
representerade.

Solen sken och humöret var 
på topp hos såväl utställare 
som besökare när Ale Slöj-
dare bjöd in till vernissage på 
vackra Kungsgården.

– Detta är en tradition 

som vi håller fast vid. Det är 
sjätte året som vi arrangerar 
sommarutställning på Maga-
sinet, förklarade Lisbeth 
Karlberg.

Ale Slöjdare är en ideell 
förening som bildades 1992. 
Föreningens medlem-
mar arbetar med hantverk 
i många olika tekniker och 
material. Medlemmarna 
kommer främst från Ale 
kommun, men även från 
angränsande kommuner.

– Vi i Ale Slöjdare vill 
samla våra medlemmar till 
inspiration, skapande och 
utveckling. Det gör vi genom 
att anordna slöjd- och stick-
kafé, workshop, kurser med 
mera i vår föreningslokal i 
Nol. Lokalen används också 
som utställningslokal där 
våra medlemmar kan visa 
och sälja sitt hantverk, säger 
Lisbeth Karlberg.

Sommarutställningen i 
Alvhem pågår till och med 
den 25 augusti och håller 
öppet tisdag-söndag. 

JONAS ANDERSSON

Sådan far, sådan son. Johan och Lars-Eric Frendberg bjöd 
på en storartad visafton i Prästalund.

Publiken njöt i fulla drag.

– Njutbar visafton 
i Prästalund

Hälsade sommaren välkommen

– Ale Slöjdare på plats i Alvhem

Årets sommarutställning invigd

I lördags bjöd Ale Slöjdare in till vernissage på Kungsgården. 
Sommarutställningen på Magasinet i Alvhem pågår till och 
med den 25 augusti.

Vacker keramik signerad Berit Lindegren fi nns att beskåda 
på årets sommarutställning.

Margareta Lund tog del av 
slöjdvännernas olika alster.
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att fylla behovet av 
njutbarhet hos lyssna-
ren.

Två Frendbergare 
däremot gör visaftonen 
till ett enastående mu-
sikaliskt arrangemang 
som ingen vill ska ta 
slut.

Prästalund visade sig 
från sin allra bästa sida 
i torsdags kväll och 
det gjorde sannerligen 
Lars-Eric och Johan 
Frendberg också.
Lars-Eric Frendberg har 
bjudit in till visaftnar i Präst-
alunds hembygdsgård sedan 
tidigt 80-tal. Frendberg 
utgör ett lika säkert startskott 
för sommaren, som ”Den 
blomstertid nu kommer” gör 
för alla barn på skolavslut-
ningen.

– Ingen sommar utan 
Frendberg. Vi är så tack-
samma och hoppas kunna 
hålla denna tradition vid liv 
lång tid framöver. På senare 
år har du dessutom haft säll-
skap av Johan och det gör 
inte saken sämre, konstate-
rade Inga-Britt Karlbom, 
ordförande i Starrkärrs-
Kilanda Hembygdsförening, 
när hon hälsade ett 40-tal 
gäster välkomna. 

– Ibland har vi fått ha 
arrangemanget inomhus, 
men idag ska vi njuta av sång 
och musik under bar himmel. 
Vem hade kunnat tro det 
tidigare idag, sade Karlbom 
och syftade det regn som 
fullkomligen vräkt ner under 
morgonen och förmiddagen.

Många var inställda på en 
spelning inne i Starrkärrs 

bygdegård, så också artist-
duon som kom direkt från ett 
framträdande på Allégården i 
Göteborg.

– När vi åkte till Göte-
borg på förmiddagen kunde 
vi inte drömma om att vi 
skulle få stå här, mitt i denna 
vackra och storslagna natur. 
Det är fantastiskt att få bli 
ackompanjerad av fågelsång. 
Vi njuter i stora tvärdrag och 
hoppas att ni gör det också, 
sade Lars-Eric med sedvan-
lig glimt i ögat och ständigt 
beredd att plocka fram en 
vits ur skjortärmen.

– Har du lämnat in stäm-
ningsansökan, undrade Lars-
Eric och vände sig till Johan 
som snart hade fått ordning 
på strängarna.

Om det finns en kate-
gori gitarrproffs i detta land 
så tillhör Johan Frendberg 
definitivt den skaran. Han 
behandlar guran med sådan 
inlevelse, passion och tydlig 
självklarhet att det ser löjligt 
enkelt ut. När gitarrspelet 
sedan kombineras med en 

röst som får Tommy Kör-
bergs framställan av ”Fattig 
bonddräng” och ”Stad i 
ljus” att liknas vid en skaplig 
kopia, så är det lätt att förstå 
storheten hos Frendberg 
junior.

Småtugget som far och 
son bjuder på mellan sång-
numren är underhållande 
bara det. Publiken löper 
ingen risk att uppleva visaf-
tonen som seg och långdra-
gen.

Blandningen i repertoa-
ren är dessutom påtaglig. 
Det sjungs Cornelis, Bell-
man, Tom Jones och flera 
spår signerade kungen själv 
– Elvis.

– Vilken underbar upp-

levelse! Jag får rysningar 
av vällust, förklarade Lars-
Eric och det var sannerligen 
ömsesidigt när han stämde 
upp i Evert Taubes ”Inbju-
dan till Bohuslän”. 

– Nu är det som vackrast 
och jag hade önskat mig två 
junimånader efter varandra, 
sade Lars-Eric och sprack 
upp i sitt bredaste leende.

Faktum är att det inte 
hade varit så dumt för då 
hade Lars-Eric och Johan 
Frendberg snart varit på 
plats i Prästalund igen. Nu 
dröjer det ett år tills vi ser 
dem igen, men torsdagskväl-
lens visafton dröjer sig kvar i 
minnet ett bra tag framöver.

JONAS ANDERSSON

ALVHEM. Den årliga 
sommarutställningen 
på Magasinet i Alvhem 
är invigd.

Ale GK:s ordförande 
Merja Forsäng klippte 
bandet till slöjdvänner-
nas exposition.

18 utställare fi nns 
representerade.

Solen sken och humöret var 
på topp hos såväl utställare 
som besökare när Ale Slöj-
dare bjöd in till vernissage på 
vackra Kungsgården.

– Detta är en tradition 

som vi håller fast vid. Det är 
sjätte året som vi arrangerar 
sommarutställning på Maga-
sinet, förklarade Lisbeth 
Karlberg.

Ale Slöjdare är en ideell 
förening som bildades 1992. 
Föreningens medlem-
mar arbetar med hantverk 
i många olika tekniker och 
material. Medlemmarna 
kommer främst från Ale 
kommun, men även från 
angränsande kommuner.

– Vi i Ale Slöjdare vill 
samla våra medlemmar till 
inspiration, skapande och 
utveckling. Det gör vi genom 
att anordna slöjd- och stick-
kafé, workshop, kurser med 
mera i vår föreningslokal i 
Nol. Lokalen används också 
som utställningslokal där 
våra medlemmar kan visa 
och sälja sitt hantverk, säger 
Lisbeth Karlberg.

Sommarutställningen i 
Alvhem pågår till och med 
den 25 augusti och håller 
öppet tisdag-söndag. 

JONAS ANDERSSON

Sådan far, sådan son. Johan och Lars-Eric Frendberg bjöd 
på en storartad visafton i Prästalund.

Publiken njöt i fulla drag.

– Njutbar visafton 
i Prästalund

Hälsade sommaren välkommen

– Ale Slöjdare på plats i Alvhem

Årets sommarutställning invigd

I lördags bjöd Ale Slöjdare in till vernissage på Kungsgården. 
Sommarutställningen på Magasinet i Alvhem pågår till och 
med den 25 augusti.

Vacker keramik signerad Berit Lindegren fi nns att beskåda 
på årets sommarutställning.

Margareta Lund tog del av 
slöjdvännernas olika alster.
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ÄLVÄNGEN. Skolklockan 
har ringt för sista 
gången det här läsåret.

I förra veckan började 
sommarlovet för Ales 
skolelever.

Tyvärr fi ck avslut-
ningsceremonierna 
förläggas inomhus då 
regnet förstörde alla 
tankar på utomhusakti-
viteter.

Under en lång följd av dagar 
hade det varit sol och vack-
ert väder, men typiskt nog 
när examensdagen stod för 
dörren drog ett lågtryck in.

– Vem är det som har 
dansat regndansen och gjort 
att det blivit så här, skämtade 
personalen på Älvängensko-
lan som hade sett fram emot 
ett traditionsenligt firande 
på Älvevi tillsammans med 
kamraterna från Särskolan, 
Madenskolan och Arosenius-
skolan.

Istället blev det till att för-
lägga arrangemanget inom-
hus, i skolans gymnastiksal. 
Väderleken till trots så blev 
det en stilfull våravslutning. 
Det spelade ingen roll att 
regnet slog frenetiskt mot 
rutan, lärare och elever lyck-
ades ändå framkalla en känsla 
av sol och värme.

Det var charmigt värre 
när ettorna tågade in med 
flaggor i handen till tonerna 
av ”Gärdebylåten” och stäm-
ningsfullt som sig bör när 
barnen stämde upp i den 

svenska nationalsången, 
följt av ”Idas sommarvisa” 
och ”Den blomstertid nu 
kommer”.

Rektor Katarina Thur 
läste en dikt ämnad för skol-
barnen och önskade alla ett 
trevligt sommarlov.

– Några kommer att åka 
utomlands, några ska slappa 
hemma, vissa väntar besök, 
andra åker till landet. Vi 
kommer att ha olika minnen 
med oss tillbaka när vi träf-
fas efter lovet. En sak ska vi 
dock ha gemensamt och det 
är att vi ska vara utvilade 
och ha njutit av ledigheten 
när vi strålar samman igen i 
augusti, sade Katarina innan 
barnen gav sig iväg ut på 
årets längsta rast.

Lokaltidningen fanns 
också på plats i Skepplanda-
hallen där Alboskolan firade 

sin skolavslutning. Johannes 
Sandberg och Julia Axell 
agerade konferencierer och 
lotsade elever, personal och 
föräldrar genom ett digert 
program med sång, musik, 
dans och diverse tal. 

Störst jubel mötte Kent 
Carlsson från Majblom-
meföreningen när han över-
lämnade en check på 3 468 
kronor till Anton Hansson 
och Samuel Jakobsen från 
klass 6A.

– Ni är fantastiska! Ni 
har sålt majblommor på den 
här skolan för totalt 34 680 
kronor och det innebär att 
ni får 3 468 kronor att göra 
något roligt för. Grattis till 
er alla!

– Nu väntar ett härligt sommarlov
Skolklockan har ringt färdigt
Anton Hansson och Samuel Jakobsen fi ck för Alboskolans räkning mottaga en check på 3 
468 kronor av Kent Carlsson från Majblommeföreningen.

Ahlafors Fria Skola höll sin skolavslutning i Starrkärrs kyrka 
på fredagsmorgonen. Här är det eleverna i årskurs som 
framför ett sångnummer.

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

SOMMARMUSIK I SURTE KYRKA
27 juni kl.19.00
Hanna och Felicia Sundblad
Sång och musik från hjärta till hjärta!

Välkommen!

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- 14.00TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

SPARA 
TUSENLAPPAR!

ÄlvängenAle Torg

Här kan du köpa vaknahäftet
och stötta föreningslivet i Ale

DrömHuset
Leksaker & Presenter

Pris 150:-
Totalt rabattvärde över 4000:-

Till förmån för 
barn och unga i Ale

Pris 150:-
Totalt rabattvärde över 4000:-

Häftet säljs också av Nödinge SK, fotboll, Ale HF, Älvängens IK, OK Alehof och Ale Basket.
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Söndag 23 juni kl 17.00
”Allsång i Smyrnaparken”

Söndag 11 aug kl 17.00
Simon Ådahl talar och sjunger

Något ätbart serveras.
Ta gärna med en filt att sitta på.
Inomhus vid dåligt väder. 

Välkommen till 
Smyrnaparken

i sommar!

– Vi hoppas på det! I fjol 
föll vi på målsnöret och 
istället gick guldklaven till 
våra kollegor i Lasse Ste-
fanz. De är nominerade i år 
liksom Elisas och vi själva. 
Vi håller tummarna för att 
vi ska nå hela vägen fram i 
år vilket hade varit en fjäder 
i hatten.

När koras vinnarna?
– Guldklavenvinnarna 

presenteras i samband med 
starten av den stora dans-
bandsgalan i Malung, som 
är vecka 29. Det går att rösta 
på telefon eller sms från och 
med den 30 juni.

Vad har ni fått för 
respons på er nya skiva ”I 
alla väder” som släpptes i 
slutet av april?

– Försäljningen har gått 
riktigt bra och vår publik 
har tagit den till sina hjär-
tan. I branschtidningen 
Får jag lov fick vi högsta 
betyg av skivrecensent Lars 
Gurell. Det har inte hänt 
tidigare.

Er sista originalmed-
lem, Håkan Liljeblad, har 
lagt basen på hyllan och 
ersatts av Per Lundin. 
Hur känns det?

– Mycket bra eftersom 
avslutet blev precis så som 
Håkan själv hade önskat. 
Han har dessutom varit med 
och utsett sin efterträdare. 
Det är bara att tacka Håkan 
för alla fantastiska år. Sedan 
försvinner inte Håkan utan 
han kommer att finnas med 

i arbetet runt Streaplers, 
precis på samma sätt som 
hans tvillingbroder Göran 
har gjort sedan han klev av 
scenen. Samtidigt hälsar vi 
Per välkommen i gänget. 
Han har redan hunnit med 
ett antal spelningar och det 
fungerar hur bra som helst.

Hur ser sommaren ut 
för Streaplers?

– Just nu har vi en kor-
tare semester innan som-
marturnén tar sin början 
i Skellefteå torsdagen den 
27 juni. Sedan rullar det på 
med spelningar i stort sett 
varje dag i juli och början 
av augusti. Det blir verkli-
gen en sommar att se fram 
emot!

JONAS ANDERSSON

…Kenny Samuelsson, boende i 
Torp och sångare i Streaplers.

Blir ni ”Årets 
dansband”?

Hallå där...

Tidigare var det så att 
den mogna åldern 
kunde bli den gyl-

lene. I dagens samhälle blir 
den inte det av sig själv, 
men om vi alla, samhälle, 
anhöriga och den enskilde 
pensionären själv samverkar 
kan vi kanske uppnå målet.

Det gäller att få kommu-
nen att inse att äldre också 
är människor med ett eget-
värde och ska visas respekt 
och integritet. Det före-
kommer nog att även äldre 
accepterar sämre villkor än 
yngre. Detta är en inställ-
ning som vi måste hjälpas åt 
att arbeta bort.

Ålderism, som nu sprider 
sig i kommun och samhälle 
definieras som diskrimine-
ring av äldre.

Det diskriminerande och 
orättvisa skattesystemet med 
högre skatteuttag för pensio-
närer kan räknas till reger-
ingens bidrag till Ålderism. 
Min uppfattning är att det är 
samma synsätt som det som 

gällde för arbetslöshetskas-
san, det vill säga att varje 
grupp ska bära sina egna 
kostnader. 

Det är sannolikt att cirka 
50 % av pensionärerna i Ale 
kommun inte har dator. En 
betydligt mindre andel har 
kunskap om hur man hämtar 
information via Internet. Att 
inte ha möjlighet och kun-
skap att ta emot information 
via dator räknas som ett 
funktionshinder enligt FN:s 
konvention om mänskliga 
rättigheter. Informationen 
måste alltså anpassas till den 
som ska ta emot den. Detta 
stöds även av den europeiska 
deklarationen om äldres rät-
tigheter, artikel 6: ”Du har 
rätt till lika tillgång till ny 
teknik samt till utbildning 
och stöd i användningen av 
denna”.

Av detta framgår att om 
Ale kommun hänvisar om 
information till sin hemsida 
så måste kommunen se till 
att de aktuella pensionä-

rerna får utrustning och 
utbildning. Alternativet är 
att skicka ut informationen 
skriftligt.

Vår centrala organisa-
tion, SPF Sveriges Pensio-
närsförbund, har startat ett 
landsomfattande program 
om Ålderism.

I vår förening, SPF Ale-
bygden, har vi startat en 
arbetsgrupp med namnet 
”TA PLATS” där inrikt-
ningen är att arbeta för att 
våra medlemmar kan ta den 
plats som de är berättigade 
till i samhället och i samspe-
let med andra.

Jag anser att kunskap 
inom olika områden är det 
centrala för att kunna ta 
plats. Det ger självförtro-
ende till att ställa krav för att 
TA PLATS. Det kan gälla 
val av bostad, service, hjälp-
medel, bistånd och läkeme-
del som exempel.

Hans Åström
Ordförande SPF Alebygden

Torsdagen den 30 maj 
hämtade Surtebussen upp 
46 medlemmar, de flesta 
från Surte-Bohus, för vidare 
transport till Herrljungas 
vackra hembygdspark. 
Där hade PRO Herrljunga 
arrangerat en fantastisk 
friluftsdag. Vid ankomsten 
packades det upp föda och 
dryck för picknick i det 
gröna. För dem som inget 
hade med sig fanns kaffe, 
smörgås, bakverk och varm 
korv att inhandla på plats.

Distriktsordföranden 
Lennart Larsson hälsade 

alla varmt välkomna och 
ordföranden för Herrljunga 
hembygdspark berättade 
om parken, stugor, museum 
med mera.

Därefter var det tipspro-
menad i det vackra vädret. 
Vinnarna fick en påse med 
Herrljunga Cider och en 
åktur runt omgivningarna i 
en 1928-års Ford, framförd 
av ägaren själv. Övriga vin-
ster bestod av cider och ost.

Traktens söner, som 
bildat en orkester bestående 
av främst dragspelare, spe-
lade medryckande musik. 

Sångkörerna från Gäsinge 
och PRO Herrljunga fram-
förd skönsång.

Arrangören grillade korv 
över öppen eld vid en damm. 
Det smakade ljuvligt med 
cider till.

Mätta och belåtna, till 
både kropp och själ, ställdes 
kosan hemåt igen.

Vi vill framföra ett hjärt-
ligt tack till PRO Herrljunga 
för ett härligt arrangemang.

PRO Surte-Bohus
Gunilla Carlsson

SKEPPLANDA. 49 förvän-
tansfulla resenärer gick på 
bussen för att åka på den 
årligen återkommande hem-
liga resan, där bland annat 
vår personal från cafeterian 
hade bjudits in till.
Vi avreste från Skepplanda 
på morgonen, onsdagen den 
5 juni, i ett strålande solsken.

Vår chaufför Hasse från 
Stigenbuss gjorde allt för att 
förvilla, körde på små smala 
vägar, och tog en extra tur 
till Hisingen. Så gick färden 
in till Göteborg och till 
Dicksonska Kulturhuset, där 
vi möttes av en trevlig guide 
vid namn Berit Haller.

Vi serverades kaffe och 
smörgås och därefter var det 

visning av huset, som har 
haft flera namn bland annat 
Dicksonska Folkbiblioteket, 
Hagahuset och nu Allégår-
den. Dagtid är det ett aktivi-
tetshus för alla pensionärer i 
Göteborg och på kvällen ett 
förenings- och aktivitetshus 
för alla. 

Därefter guidades vi runt 
i Göteborg i tre timmar med 
avbrott för en mycket god 
lunch.

Vi fick se Masthuggs-
kyrkan och den fantastiska 
utsikten över Göteborg. Det 
var inte de bredaste gatorna 
att köra på, men alla höll 
andan och Hasse klarade 
detta galant. Och vi fick se 
mycket, mycket mer.

Därefter körde Hasse oss 
till Sammels gård utanför 
Landvetter. Där blev det 
kaffe ute i den vackra träd-
gården och växthuset. Det 
fanns också möjlighet att 
handla i gårdsbutiken.
Så var det dags att köra 
hemåt och i bussen berät-
tade Märta-Stina roliga 
historier och Nisse läste upp 
lika roliga berättelser.

Vi fick också prova på 
turen i seniorlotteriet, en del 
hade lite mer tur än andra.
Nästa resa blir till Fars Hatt 
och ”Dansen på Furulund” 
den 18 augusti.

Eva Carlsson

Hemlig resa med PRO Ale Norra

Pensionärer:

Ta plats mot Åldersim!
Ales PRO-are på friluftsdag i Herrljunga

Sommaröppet tis–fre & sön kl.10–16
guidetider kl 10.30, 12.00, 14.00

OBS! Till höstens Repslagardag även 
skördemarknad för hobbyodlare.

Intresserade av mer info anmäl till 
lotta@repslagarbanan.se

 
www.repslagarbanan.se 

0303-74 99 10
 

Sommarutställning 
UR JORD OCH ELD
Keramik och smide av Mirjam och Moa.

Förkolan Paradiset i Bohus utökar 
sin verksamhet. I nya fräscha lokaler 

1 – 5 år.

Vill Du ha mer info, ring 031-983982. 

Välkomna!

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 7

DYGNET RUNT

TRYGGHET  •  OMSORG  •  KOMPETENS 
Med anor från 1932

Predikoturer
Skepplanda pastorat
Skepplanda lörd 22/6 kl 10, 
Mässa Broman. Hålanda 
sönd 23/6 kl 12, Friluftsgtj 
Hembygdstugan Järnklev, 
Skredsvik. S.t Peder sönd 
23/6 kl 10, Mässa Skredsvik. 
Ale-Skövde lörd 22/6 kl 14, 
Friluftsgtj Sommarro/Präs-
sebo, Broman. Tunge, se öv-
riga.

Fuxerna - Åsbräcka
församling
Lördag kl 10, Högmäs-
sa, Kristensson. Sönd kl 10, 
Högmässa, Kristensson. 
Onsd kl 18.30, Mässa, Isac-
son. Sommarkyrka mån – 
fre kl 13-16, andakt kl 15.

Älvängens missionskyrka
Lörd 22/6 kl 11, Gem 
Gudstjänst i Prästalund Mi-
akel Nordblom m fl   Med-
tag kaffekorg. Vid regn fi rar 
vi gudstjänsten i Starrkärrs 
kyrka.

Elimförsamlingen Alafors
Sönd 23/6 kl 15 möte i Ryds 
missionshus tillsammans 
med Pingstförsamlingen i 
Bohus. Leif Karlsson, Elvor 
och Janne Ohlin.

Surte missionskyrka
Sönd 23/6 kl 09, Avfärd 
från Surte missionskyrka till 
gudstjänst på Sjöviksgården 
(start kl 10:00). Tisd 25/6 kl 
18, Sommaraktiviteter och 
fi ka vid boulebanan. Vi är i 
kyrkan om det regnar. I kyr-
kan fi nns nu anmälnings-
blanketten om vårt Till-
sammansläger. Passa på att 
anmäla dig tidigt! Sena änd-
ringar i detta program kan 
inträffa.
www.surtemissionskyrka.se 
är alltid uppdaterad.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Lörd 22/6 kl 11, Frilufts-
gudstjänst i Prästalund, 
Nordblom. Sönd 23/6 Nols 
kyrka kl 10, Mässa, Nord-
blom. Kilanda kyrka kl 19, 
Mässa, Nordblom. Onsd 
26/6 Starrkärrs kyrka kl 20, 
Musik i sommarkvällen. 
PREMIÄR! SGA Gitarrduo. 
Emil Kjellbom och José Lu-
kas spelar spansk gitarrmu-

sik av Vivaldi Dowland Pur-
cell samt operamusik av bla 
Bizet´s Carmen arrangerat 
för två gitarrer!

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Sönd 23/6 kl 17, Allsång i 
Smyrnaparken. Något ät-
bart serveras. Ta gärna med 
en fi lt att sitta på. Inomhus 
vid dåligt väder.

Guntorps missionskyrka
Onsd 19/6 kl 18.30, Tonår.

Filadelfi aförsamlingen - 
Bohus pingstkyrkan
Onsd 19/6 kl 19, Sång bi-
belläsning och bön. Sönd 
23/6 kl 15, Gudstjänst i 
Ryds fd missionshus till-
sammans med Elim Ala-
fors medv. Ohlins och Leif 
Karlsson. Onsd 26/6 kl 19, 
Sång bibelläsning och bön.

Nödinge församling
Torsd 20/6 kl 19, Surte kyr-
ka Sommarmusik, mingelfi -
ka. 22/6 Midsommardagen 
kl 11, Nödinge Dala Val-
frids stuga Friluftsgudstjänst 
H Hultén. 23/6 Den Helige 
Johannes döparens dag. Kl 
11, Nödinge kyrka Konfi r-
mation och Mässa R Bäck.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Jordfästningar
Elsa Andersson. I Skepp-
landa kyrka hölls torsdagen 
13 juni begravningsguds-
tjänst för Elsa Andersson, 
Ryk, Skepplanda. Offi ciant 
var kyrkoherde Vivianne 
Wetterling.

Eva Johansson. I Smyrna-
kyrkan, Älvängen hölls 
torsdagen 13 juni begrav-
ningsakt för Eva Johansson, 
Älvängen. Offi ciant var 
Stina-Kajsa Melin.

Marco Kallio. I Smyrnakyr-
kan, Älvängen hölls fredagen 
14 juni begravningsguds-
tjänst för Marco Kallio, 
Älvängen. Offi ciant var 
Stina-Kajsa Melin.

Bo Forsberg. I Surte kyrka 
hölls fredagen 14 juni be-
gravningsgudstjänst för Bo 
Forsberg, Bohus. Offi ciant 
var Krister I:son Lundin.

Ingvar Svensson, Nödinge 
har avlidit. Född 1930 och 
efterlämnar sonen Tore med 
familj som närmast sörjande.

Dödsfall

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Manja Karlsson

Till släkt och vänner för 
uppvaktningen och den 
stora överraskningsfesten på 
min 70-årsdag. Tack också 
till Grönnäs kök och bar för 
den goda maten.

Ann-Marie, Frövet

Tack
Alla som på olika sätt stöt-
tat Skepplanda BTKs cup 
1-2e juni. Tack till Ale 
Vikingagård som välkom-
nade alla cupdeltagare med 
gratis inträde under cup-
helgen. Stort tack till alla 
företagare som bidrog med 
fina och populära vinster 
till vårt Cuplotteri; Ale El, 
Bengts husvagnar i Alvhem, 
Bergendahls blommor, Ica 
Supermarket Älvängen, 
Kärcher, Sportlife Älvängen, 
Team Sportia Nödinge, 
Tempo Skepplanda, Thun-
bergs handelsträdgård och 
Älvfoto. Ett varmt tack till 
alla som på olika sätt hjälpte 
till under cupen – ingen 
nämnd & ingen glömd!

Cupledningen 2013

Veckans ris till dig som 
snodde min studentmössa 
som jag lånade ut som 
dekoration till Ica i älvängen 
mellan 31 maj och 2 juni! 
Jag vill gärna att du lämnar 
tillbaka den snarast!

Besviken

Veckans ris

Födda 

Välkommen älskade
Agnes! Den 16/5 fick Sara 
och Frederick en lillasyster 

på Mölndals BB. 
Stolta föräldrar är:
Anna Jannesson &

Daniel Collvin

Grattis

Lilla goa glada
Lilly Lööf

fyller 1 år den 15/7
Kram Farmor & Farfar

Super
Melker

fyller 7 år den 20:de juni.
Harry, Åsa och Martin

gratulerar

Vi har inte missat dig att 
hylla, När du 40 fylla

Vi undrar bara hur göra nu
När du inte är äldre än 27?

Bästa Ammi du är
och vi på lärlingsgymnasiet 

håller dig så kär!

Grattis till
Noelia & Ossian
5 år 17/7 - 1 år 20/6

Många kramar
från Farmor, Hans

Döda

Släktforska! Sök dina 
rötter. Ta reda på din 
bakgrund. Det är några 

av de uppmaningar vi får 
genom olika bildningsförbund 
och reklam. Det är intressant 
att veta sitt ursprung, vilka ens 
förfäder var och hur hembyg-
den såg ut för hundra år sedan. 
Det har blivit allt vanligare att 
storstädernas människor trött-
nar på avgaser och jäkt flyttar 
ut till landet. man odlar sina 
grönsaker och försöker leva 
nära naturen, komma tillbaka 
till sitt ursprung, som man ut-
trycker det. Det handlar inte 
i första hand om att odla gift-
fria grönsaker utan om att söka 
Gud. Gud vill återknyta kon-
takten med alla de människor, 
som han har skapat och gett 
liv. I skapelens ögonblick pla-
cerade Gud människan i en 
fullkomlig harmoni. Där levde 
hon i samklang med både sin 

skapare och naturen, som hon 
var satt att råda över. Det är 
tillbaka till de harmoniska till-
stånd Gud vill föra oss genom 
tron på hans son Jesus Kristus. 
Människan skapades inte till 
destruktiva handlingar. Vi ska-
pades inte för att mörda, hata 
och förnedra varandra. VI ska-
pade till att älska och vårda oss 
själva, varandra och hela ska-
pelsen. Då vi nu har fått fräls-
ningens gåva genom Jesus 
Kristus, skall vi förverkligana 
den plan som Gud från börj-
han hade med oss. Vi ska göra 
de goda gärningar som Gud 
från början hade bestämt oss 
till. Då vi frågar Gud vad som 
är hans vilja och hans plan för 
våra liv, då är vi på god väg 
att hitta vårt ursprung och vår 
gentliga destination.

Inga-Lill och Bengt-Arne Nordh
Filadelfiaförsamlingen Bohus

Betraktelse

Frälsningens gåva!

Förverkade gravar
Kyrkogårdsnämnden i Nödinge församling beslutade
2013-05-23 att förklara gravrätten till nedanstående
gravplatser förverkad. För ytterligare information se:
www.svenskakyrkan.se/nodinge/ eller kontakta Nödinge 
församling på telefon:
Kyrkogårdsvaktmästare - 031-980611
Pastorsexpedition - 031-980012

Nödinge kyrkogård
Kv nr Senast gravsatt
A 34 Hildur Larsson

C 24 Anna Cecilia Öberg 

 
Surte Kyrkogård
Kv nr Senast gravsatt
01 01 Nils Mauritz Svensson
01 30 Magnhild Helen Andersson
10 06 Svea I J Johansson
10 07 J Emil Persson
10 32 Per Olof Henriksson 
14 3-4 Adolf Henning Johansson
14 13 Elna Fransine
16 58 Ingvar Carl Josef Carlsson

A 100 Ruth Vilhelmina Johansson
C 11 Johan O Andreasson
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Söndag 23 juni kl 17.00
”Allsång i Smyrnaparken”

Söndag 11 aug kl 17.00
Simon Ådahl talar och sjunger

Något ätbart serveras.
Ta gärna med en filt att sitta på.
Inomhus vid dåligt väder. 

Välkommen till 
Smyrnaparken

i sommar!

– Vi hoppas på det! I fjol 
föll vi på målsnöret och 
istället gick guldklaven till 
våra kollegor i Lasse Ste-
fanz. De är nominerade i år 
liksom Elisas och vi själva. 
Vi håller tummarna för att 
vi ska nå hela vägen fram i 
år vilket hade varit en fjäder 
i hatten.

När koras vinnarna?
– Guldklavenvinnarna 

presenteras i samband med 
starten av den stora dans-
bandsgalan i Malung, som 
är vecka 29. Det går att rösta 
på telefon eller sms från och 
med den 30 juni.

Vad har ni fått för 
respons på er nya skiva ”I 
alla väder” som släpptes i 
slutet av april?

– Försäljningen har gått 
riktigt bra och vår publik 
har tagit den till sina hjär-
tan. I branschtidningen 
Får jag lov fick vi högsta 
betyg av skivrecensent Lars 
Gurell. Det har inte hänt 
tidigare.

Er sista originalmed-
lem, Håkan Liljeblad, har 
lagt basen på hyllan och 
ersatts av Per Lundin. 
Hur känns det?

– Mycket bra eftersom 
avslutet blev precis så som 
Håkan själv hade önskat. 
Han har dessutom varit med 
och utsett sin efterträdare. 
Det är bara att tacka Håkan 
för alla fantastiska år. Sedan 
försvinner inte Håkan utan 
han kommer att finnas med 

i arbetet runt Streaplers, 
precis på samma sätt som 
hans tvillingbroder Göran 
har gjort sedan han klev av 
scenen. Samtidigt hälsar vi 
Per välkommen i gänget. 
Han har redan hunnit med 
ett antal spelningar och det 
fungerar hur bra som helst.

Hur ser sommaren ut 
för Streaplers?

– Just nu har vi en kor-
tare semester innan som-
marturnén tar sin början 
i Skellefteå torsdagen den 
27 juni. Sedan rullar det på 
med spelningar i stort sett 
varje dag i juli och början 
av augusti. Det blir verkli-
gen en sommar att se fram 
emot!

JONAS ANDERSSON

…Kenny Samuelsson, boende i 
Torp och sångare i Streaplers.

Blir ni ”Årets 
dansband”?

Hallå där...

Tidigare var det så att 
den mogna åldern 
kunde bli den gyl-

lene. I dagens samhälle blir 
den inte det av sig själv, 
men om vi alla, samhälle, 
anhöriga och den enskilde 
pensionären själv samverkar 
kan vi kanske uppnå målet.

Det gäller att få kommu-
nen att inse att äldre också 
är människor med ett eget-
värde och ska visas respekt 
och integritet. Det före-
kommer nog att även äldre 
accepterar sämre villkor än 
yngre. Detta är en inställ-
ning som vi måste hjälpas åt 
att arbeta bort.

Ålderism, som nu sprider 
sig i kommun och samhälle 
definieras som diskrimine-
ring av äldre.

Det diskriminerande och 
orättvisa skattesystemet med 
högre skatteuttag för pensio-
närer kan räknas till reger-
ingens bidrag till Ålderism. 
Min uppfattning är att det är 
samma synsätt som det som 

gällde för arbetslöshetskas-
san, det vill säga att varje 
grupp ska bära sina egna 
kostnader. 

Det är sannolikt att cirka 
50 % av pensionärerna i Ale 
kommun inte har dator. En 
betydligt mindre andel har 
kunskap om hur man hämtar 
information via Internet. Att 
inte ha möjlighet och kun-
skap att ta emot information 
via dator räknas som ett 
funktionshinder enligt FN:s 
konvention om mänskliga 
rättigheter. Informationen 
måste alltså anpassas till den 
som ska ta emot den. Detta 
stöds även av den europeiska 
deklarationen om äldres rät-
tigheter, artikel 6: ”Du har 
rätt till lika tillgång till ny 
teknik samt till utbildning 
och stöd i användningen av 
denna”.

Av detta framgår att om 
Ale kommun hänvisar om 
information till sin hemsida 
så måste kommunen se till 
att de aktuella pensionä-

rerna får utrustning och 
utbildning. Alternativet är 
att skicka ut informationen 
skriftligt.

Vår centrala organisa-
tion, SPF Sveriges Pensio-
närsförbund, har startat ett 
landsomfattande program 
om Ålderism.

I vår förening, SPF Ale-
bygden, har vi startat en 
arbetsgrupp med namnet 
”TA PLATS” där inrikt-
ningen är att arbeta för att 
våra medlemmar kan ta den 
plats som de är berättigade 
till i samhället och i samspe-
let med andra.

Jag anser att kunskap 
inom olika områden är det 
centrala för att kunna ta 
plats. Det ger självförtro-
ende till att ställa krav för att 
TA PLATS. Det kan gälla 
val av bostad, service, hjälp-
medel, bistånd och läkeme-
del som exempel.

Hans Åström
Ordförande SPF Alebygden

Torsdagen den 30 maj 
hämtade Surtebussen upp 
46 medlemmar, de flesta 
från Surte-Bohus, för vidare 
transport till Herrljungas 
vackra hembygdspark. 
Där hade PRO Herrljunga 
arrangerat en fantastisk 
friluftsdag. Vid ankomsten 
packades det upp föda och 
dryck för picknick i det 
gröna. För dem som inget 
hade med sig fanns kaffe, 
smörgås, bakverk och varm 
korv att inhandla på plats.

Distriktsordföranden 
Lennart Larsson hälsade 

alla varmt välkomna och 
ordföranden för Herrljunga 
hembygdspark berättade 
om parken, stugor, museum 
med mera.

Därefter var det tipspro-
menad i det vackra vädret. 
Vinnarna fick en påse med 
Herrljunga Cider och en 
åktur runt omgivningarna i 
en 1928-års Ford, framförd 
av ägaren själv. Övriga vin-
ster bestod av cider och ost.

Traktens söner, som 
bildat en orkester bestående 
av främst dragspelare, spe-
lade medryckande musik. 

Sångkörerna från Gäsinge 
och PRO Herrljunga fram-
förd skönsång.

Arrangören grillade korv 
över öppen eld vid en damm. 
Det smakade ljuvligt med 
cider till.

Mätta och belåtna, till 
både kropp och själ, ställdes 
kosan hemåt igen.

Vi vill framföra ett hjärt-
ligt tack till PRO Herrljunga 
för ett härligt arrangemang.

PRO Surte-Bohus
Gunilla Carlsson

SKEPPLANDA. 49 förvän-
tansfulla resenärer gick på 
bussen för att åka på den 
årligen återkommande hem-
liga resan, där bland annat 
vår personal från cafeterian 
hade bjudits in till.
Vi avreste från Skepplanda 
på morgonen, onsdagen den 
5 juni, i ett strålande solsken.

Vår chaufför Hasse från 
Stigenbuss gjorde allt för att 
förvilla, körde på små smala 
vägar, och tog en extra tur 
till Hisingen. Så gick färden 
in till Göteborg och till 
Dicksonska Kulturhuset, där 
vi möttes av en trevlig guide 
vid namn Berit Haller.

Vi serverades kaffe och 
smörgås och därefter var det 

visning av huset, som har 
haft flera namn bland annat 
Dicksonska Folkbiblioteket, 
Hagahuset och nu Allégår-
den. Dagtid är det ett aktivi-
tetshus för alla pensionärer i 
Göteborg och på kvällen ett 
förenings- och aktivitetshus 
för alla. 

Därefter guidades vi runt 
i Göteborg i tre timmar med 
avbrott för en mycket god 
lunch.

Vi fick se Masthuggs-
kyrkan och den fantastiska 
utsikten över Göteborg. Det 
var inte de bredaste gatorna 
att köra på, men alla höll 
andan och Hasse klarade 
detta galant. Och vi fick se 
mycket, mycket mer.

Därefter körde Hasse oss 
till Sammels gård utanför 
Landvetter. Där blev det 
kaffe ute i den vackra träd-
gården och växthuset. Det 
fanns också möjlighet att 
handla i gårdsbutiken.
Så var det dags att köra 
hemåt och i bussen berät-
tade Märta-Stina roliga 
historier och Nisse läste upp 
lika roliga berättelser.

Vi fick också prova på 
turen i seniorlotteriet, en del 
hade lite mer tur än andra.
Nästa resa blir till Fars Hatt 
och ”Dansen på Furulund” 
den 18 augusti.

Eva Carlsson

Hemlig resa med PRO Ale Norra

Pensionärer:

Ta plats mot Åldersim!
Ales PRO-are på friluftsdag i Herrljunga

Sommaröppet tis–fre & sön kl.10–16
guidetider kl 10.30, 12.00, 14.00

OBS! Till höstens Repslagardag även 
skördemarknad för hobbyodlare.

Intresserade av mer info anmäl till 
lotta@repslagarbanan.se

 
www.repslagarbanan.se 

0303-74 99 10
 

Sommarutställning 
UR JORD OCH ELD
Keramik och smide av Mirjam och Moa.

Förkolan Paradiset i Bohus utökar 
sin verksamhet. I nya fräscha lokaler 

1 – 5 år.

Vill Du ha mer info, ring 031-983982. 

Välkomna!

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 7

DYGNET RUNT

TRYGGHET  •  OMSORG  •  KOMPETENS 
Med anor från 1932

Predikoturer
Skepplanda pastorat
Skepplanda lörd 22/6 kl 10, 
Mässa Broman. Hålanda 
sönd 23/6 kl 12, Friluftsgtj 
Hembygdstugan Järnklev, 
Skredsvik. S.t Peder sönd 
23/6 kl 10, Mässa Skredsvik. 
Ale-Skövde lörd 22/6 kl 14, 
Friluftsgtj Sommarro/Präs-
sebo, Broman. Tunge, se öv-
riga.

Fuxerna - Åsbräcka
församling
Lördag kl 10, Högmäs-
sa, Kristensson. Sönd kl 10, 
Högmässa, Kristensson. 
Onsd kl 18.30, Mässa, Isac-
son. Sommarkyrka mån – 
fre kl 13-16, andakt kl 15.

Älvängens missionskyrka
Lörd 22/6 kl 11, Gem 
Gudstjänst i Prästalund Mi-
akel Nordblom m fl   Med-
tag kaffekorg. Vid regn fi rar 
vi gudstjänsten i Starrkärrs 
kyrka.

Elimförsamlingen Alafors
Sönd 23/6 kl 15 möte i Ryds 
missionshus tillsammans 
med Pingstförsamlingen i 
Bohus. Leif Karlsson, Elvor 
och Janne Ohlin.

Surte missionskyrka
Sönd 23/6 kl 09, Avfärd 
från Surte missionskyrka till 
gudstjänst på Sjöviksgården 
(start kl 10:00). Tisd 25/6 kl 
18, Sommaraktiviteter och 
fi ka vid boulebanan. Vi är i 
kyrkan om det regnar. I kyr-
kan fi nns nu anmälnings-
blanketten om vårt Till-
sammansläger. Passa på att 
anmäla dig tidigt! Sena änd-
ringar i detta program kan 
inträffa.
www.surtemissionskyrka.se 
är alltid uppdaterad.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Lörd 22/6 kl 11, Frilufts-
gudstjänst i Prästalund, 
Nordblom. Sönd 23/6 Nols 
kyrka kl 10, Mässa, Nord-
blom. Kilanda kyrka kl 19, 
Mässa, Nordblom. Onsd 
26/6 Starrkärrs kyrka kl 20, 
Musik i sommarkvällen. 
PREMIÄR! SGA Gitarrduo. 
Emil Kjellbom och José Lu-
kas spelar spansk gitarrmu-

sik av Vivaldi Dowland Pur-
cell samt operamusik av bla 
Bizet´s Carmen arrangerat 
för två gitarrer!

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Sönd 23/6 kl 17, Allsång i 
Smyrnaparken. Något ät-
bart serveras. Ta gärna med 
en fi lt att sitta på. Inomhus 
vid dåligt väder.

Guntorps missionskyrka
Onsd 19/6 kl 18.30, Tonår.

Filadelfi aförsamlingen - 
Bohus pingstkyrkan
Onsd 19/6 kl 19, Sång bi-
belläsning och bön. Sönd 
23/6 kl 15, Gudstjänst i 
Ryds fd missionshus till-
sammans med Elim Ala-
fors medv. Ohlins och Leif 
Karlsson. Onsd 26/6 kl 19, 
Sång bibelläsning och bön.

Nödinge församling
Torsd 20/6 kl 19, Surte kyr-
ka Sommarmusik, mingelfi -
ka. 22/6 Midsommardagen 
kl 11, Nödinge Dala Val-
frids stuga Friluftsgudstjänst 
H Hultén. 23/6 Den Helige 
Johannes döparens dag. Kl 
11, Nödinge kyrka Konfi r-
mation och Mässa R Bäck.
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Göteborgsv 51
Lilla Edet
Tel: 0520-65 01 39
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Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Jordfästningar
Elsa Andersson. I Skepp-
landa kyrka hölls torsdagen 
13 juni begravningsguds-
tjänst för Elsa Andersson, 
Ryk, Skepplanda. Offi ciant 
var kyrkoherde Vivianne 
Wetterling.

Eva Johansson. I Smyrna-
kyrkan, Älvängen hölls 
torsdagen 13 juni begrav-
ningsakt för Eva Johansson, 
Älvängen. Offi ciant var 
Stina-Kajsa Melin.

Marco Kallio. I Smyrnakyr-
kan, Älvängen hölls fredagen 
14 juni begravningsguds-
tjänst för Marco Kallio, 
Älvängen. Offi ciant var 
Stina-Kajsa Melin.

Bo Forsberg. I Surte kyrka 
hölls fredagen 14 juni be-
gravningsgudstjänst för Bo 
Forsberg, Bohus. Offi ciant 
var Krister I:son Lundin.

Ingvar Svensson, Nödinge 
har avlidit. Född 1930 och 
efterlämnar sonen Tore med 
familj som närmast sörjande.

Dödsfall

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Manja Karlsson

Till släkt och vänner för 
uppvaktningen och den 
stora överraskningsfesten på 
min 70-årsdag. Tack också 
till Grönnäs kök och bar för 
den goda maten.

Ann-Marie, Frövet

Tack
Alla som på olika sätt stöt-
tat Skepplanda BTKs cup 
1-2e juni. Tack till Ale 
Vikingagård som välkom-
nade alla cupdeltagare med 
gratis inträde under cup-
helgen. Stort tack till alla 
företagare som bidrog med 
fina och populära vinster 
till vårt Cuplotteri; Ale El, 
Bengts husvagnar i Alvhem, 
Bergendahls blommor, Ica 
Supermarket Älvängen, 
Kärcher, Sportlife Älvängen, 
Team Sportia Nödinge, 
Tempo Skepplanda, Thun-
bergs handelsträdgård och 
Älvfoto. Ett varmt tack till 
alla som på olika sätt hjälpte 
till under cupen – ingen 
nämnd & ingen glömd!

Cupledningen 2013

Veckans ris till dig som 
snodde min studentmössa 
som jag lånade ut som 
dekoration till Ica i älvängen 
mellan 31 maj och 2 juni! 
Jag vill gärna att du lämnar 
tillbaka den snarast!

Besviken

Veckans ris

Födda 

Välkommen älskade
Agnes! Den 16/5 fick Sara 
och Frederick en lillasyster 

på Mölndals BB. 
Stolta föräldrar är:
Anna Jannesson &

Daniel Collvin

Grattis

Lilla goa glada
Lilly Lööf

fyller 1 år den 15/7
Kram Farmor & Farfar

Super
Melker

fyller 7 år den 20:de juni.
Harry, Åsa och Martin

gratulerar

Vi har inte missat dig att 
hylla, När du 40 fylla

Vi undrar bara hur göra nu
När du inte är äldre än 27?

Bästa Ammi du är
och vi på lärlingsgymnasiet 

håller dig så kär!

Grattis till
Noelia & Ossian
5 år 17/7 - 1 år 20/6

Många kramar
från Farmor, Hans

Döda

Släktforska! Sök dina 
rötter. Ta reda på din 
bakgrund. Det är några 

av de uppmaningar vi får 
genom olika bildningsförbund 
och reklam. Det är intressant 
att veta sitt ursprung, vilka ens 
förfäder var och hur hembyg-
den såg ut för hundra år sedan. 
Det har blivit allt vanligare att 
storstädernas människor trött-
nar på avgaser och jäkt flyttar 
ut till landet. man odlar sina 
grönsaker och försöker leva 
nära naturen, komma tillbaka 
till sitt ursprung, som man ut-
trycker det. Det handlar inte 
i första hand om att odla gift-
fria grönsaker utan om att söka 
Gud. Gud vill återknyta kon-
takten med alla de människor, 
som han har skapat och gett 
liv. I skapelens ögonblick pla-
cerade Gud människan i en 
fullkomlig harmoni. Där levde 
hon i samklang med både sin 

skapare och naturen, som hon 
var satt att råda över. Det är 
tillbaka till de harmoniska till-
stånd Gud vill föra oss genom 
tron på hans son Jesus Kristus. 
Människan skapades inte till 
destruktiva handlingar. Vi ska-
pades inte för att mörda, hata 
och förnedra varandra. VI ska-
pade till att älska och vårda oss 
själva, varandra och hela ska-
pelsen. Då vi nu har fått fräls-
ningens gåva genom Jesus 
Kristus, skall vi förverkligana 
den plan som Gud från börj-
han hade med oss. Vi ska göra 
de goda gärningar som Gud 
från början hade bestämt oss 
till. Då vi frågar Gud vad som 
är hans vilja och hans plan för 
våra liv, då är vi på god väg 
att hitta vårt ursprung och vår 
gentliga destination.

Inga-Lill och Bengt-Arne Nordh
Filadelfiaförsamlingen Bohus

Betraktelse

Frälsningens gåva!

Förverkade gravar
Kyrkogårdsnämnden i Nödinge församling beslutade
2013-05-23 att förklara gravrätten till nedanstående
gravplatser förverkad. För ytterligare information se:
www.svenskakyrkan.se/nodinge/ eller kontakta Nödinge 
församling på telefon:
Kyrkogårdsvaktmästare - 031-980611
Pastorsexpedition - 031-980012

Nödinge kyrkogård
Kv nr Senast gravsatt
A 34 Hildur Larsson

C 24 Anna Cecilia Öberg 

 
Surte Kyrkogård
Kv nr Senast gravsatt
01 01 Nils Mauritz Svensson
01 30 Magnhild Helen Andersson
10 06 Svea I J Johansson
10 07 J Emil Persson
10 32 Per Olof Henriksson 
14 3-4 Adolf Henning Johansson
14 13 Elna Fransine
16 58 Ingvar Carl Josef Carlsson

A 100 Ruth Vilhelmina Johansson
C 11 Johan O Andreasson
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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

Plastbåt 4-6 m. Gärna lite "gör 
det själv" skick. Med eller utan 
motor. 
tel. 0737-36 19 71

Fungerande begagnad TV 
köpes, även tjock.
tel. 031-98 38 85

SÄLJES

Bäddsoffa med divan, svart + 
runt bord, 4000.-
tel. 0735-35 64 20

Säljes Volvo 945 LTT -97. 34 
000 mil till högstbjudande.
tel. 0707-32 24 08

Fönster! Två fasta fönster 50kr/
st. H 132cm B 102cm. Ett öpp-
ningsbart H 122cm B 108cm, 
400:-
tel. 0704-79 80 02

UTHYRES

Husvagn Adria Unica 502 1996. 
Uthyres, 4 bäddar.
Hyra 2200:- / vecka.
tel. 0704-15 55 33

Mossrivare/vertikalskärare 
uthyres. Viking 2E 540 EL
350:-/dygn. 550:-/helg.
tel. 0704-15 55 33

Hus 3 rok i Nygård med stort 
tomt uthyres eller säljes. Inga 
husdjur. Hyra 6000:-.
tel. 0520-66 22 49

Ö HYRA

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

Önskar hyra lägenhet 3 rok 
i Älvängen med omnejd av en 
skötsam liten familj med ordnad 
ekonomi. Allt av intresse.
tel. 0733-60 41 21
ann8@live.se

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

Lösöresauktion. Lördagen den 
29 juni kl 13.00 på Ivar Arose-
nius väg 2/Göteborgsvägen, Älv-
ängen. Vitt hus med puts/orange 
balkong. visning från kl 11.00. 
Möbler, tavlor, textilier, serviser, 
småsaker, kuriosa från gamla 
Älvängen mm.
Förfrågningar 0303-74 61 65
Fastighetsägarna
Välkommna!

Gratis hästbete. Skepplanda 
(Färdsle). OBS! Stängsel ingår ej.
tel. 0709-52 22 13
Roland

UPPHITTADE NYCKLAR.
Återfås mot beskrivning och 
annonskostnad.
tel. 0762-57 13 02

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.

Pr
yl

bö
rs

en
 p

ub
lic

er
as

 ä
ve

n 
på

 w
ww

.a
le

ku
rir

en
.se

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

S optimal städ, Bohus
Erbjudande på hemstädning just 
nu för 320kr/-50% Rut-avdrag. 
Flyttstädning från 15kr/kvm.
tel. 0705-41 41 50

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.

tjänstertjännnssstttteeeerrrrrrrtttjäntjänjjjjtttt äääääääännnnnnnnnnnäääääät äääätjänn

Stort grattis till
världens bästa mamma

på 50-årsdagen 
den 13 juni

Kram Linda, Sarah
och Evelina

Grattis på
3-årsdagen vår goa

Olivia!
Kramar och pussar från

Mamma, Pappa och
storebror Benjamin

Grattis! 
Love

1 år, önskar
Farfar och Farmor

Grattis tonåringen
Linnéa Eklund

som fyller 13 år den 20 juni
önskar

Mamma, Lasse, Adam, 
Pappa, Farmor, Änglasyster 

Alice, Lakris och Elsa

Stort grattis till vår älskade
Rasmus

som fyller 7 år
önskar

Farmor, Farfar, Emma och 
gammelmorfar

Ett stort grattis på Er 60-åriga Bröllopsdag den 19/6
Arne och Sonja Andersson

Häljered, Älvängen
önskar alla 8 barnen med familjer

60-års bröllopsdag
firar vi 19 juni
Lars & Lalla
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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

Plastbåt 4-6 m. Gärna lite "gör 
det själv" skick. Med eller utan 
motor. 
tel. 0737-36 19 71

Fungerande begagnad TV 
köpes, även tjock.
tel. 031-98 38 85

SÄLJES

Bäddsoffa med divan, svart + 
runt bord, 4000.-
tel. 0735-35 64 20

Säljes Volvo 945 LTT -97. 34 
000 mil till högstbjudande.
tel. 0707-32 24 08

Fönster! Två fasta fönster 50kr/
st. H 132cm B 102cm. Ett öpp-
ningsbart H 122cm B 108cm, 
400:-
tel. 0704-79 80 02

UTHYRES

Husvagn Adria Unica 502 1996. 
Uthyres, 4 bäddar.
Hyra 2200:- / vecka.
tel. 0704-15 55 33

Mossrivare/vertikalskärare 
uthyres. Viking 2E 540 EL
350:-/dygn. 550:-/helg.
tel. 0704-15 55 33

Hus 3 rok i Nygård med stort 
tomt uthyres eller säljes. Inga 
husdjur. Hyra 6000:-.
tel. 0520-66 22 49

Ö HYRA

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

Önskar hyra lägenhet 3 rok 
i Älvängen med omnejd av en 
skötsam liten familj med ordnad 
ekonomi. Allt av intresse.
tel. 0733-60 41 21
ann8@live.se

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

Lösöresauktion. Lördagen den 
29 juni kl 13.00 på Ivar Arose-
nius väg 2/Göteborgsvägen, Älv-
ängen. Vitt hus med puts/orange 
balkong. visning från kl 11.00. 
Möbler, tavlor, textilier, serviser, 
småsaker, kuriosa från gamla 
Älvängen mm.
Förfrågningar 0303-74 61 65
Fastighetsägarna
Välkommna!

Gratis hästbete. Skepplanda 
(Färdsle). OBS! Stängsel ingår ej.
tel. 0709-52 22 13
Roland

UPPHITTADE NYCKLAR.
Återfås mot beskrivning och 
annonskostnad.
tel. 0762-57 13 02

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

S optimal städ, Bohus
Erbjudande på hemstädning just 
nu för 320kr/-50% Rut-avdrag. 
Flyttstädning från 15kr/kvm.
tel. 0705-41 41 50

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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Stort grattis till
världens bästa mamma

på 50-årsdagen 
den 13 juni

Kram Linda, Sarah
och Evelina

Grattis på
3-årsdagen vår goa

Olivia!
Kramar och pussar från

Mamma, Pappa och
storebror Benjamin

Grattis! 
Love

1 år, önskar
Farfar och Farmor

Grattis tonåringen
Linnéa Eklund

som fyller 13 år den 20 juni
önskar

Mamma, Lasse, Adam, 
Pappa, Farmor, Änglasyster 

Alice, Lakris och Elsa

Stort grattis till vår älskade
Rasmus

som fyller 7 år
önskar

Farmor, Farfar, Emma och 
gammelmorfar

Ett stort grattis på Er 60-åriga Bröllopsdag den 19/6
Arne och Sonja Andersson

Häljered, Älvängen
önskar alla 8 barnen med familjer

60-års bröllopsdag
firar vi 19 juni
Lars & Lalla
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

4 3 7
2 7 1

8 7 9 4 3 2

2 6 8 1
1 8 7 4 5

4 3 5 6 2

3 2
4 6

6 8 2 7 4

6 3 7 9 4
4 1 9
7 5 3

4 8 9
4 5 1

1 8 9 7

1 6
5 7 4

7 8 5 6

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

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

PENGARNA TILLBAKA
Formgjutna sulor fr 599:-
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GYMKORT

199KR/MÅN

GYMKORT

249KR/MÅN

GÄLLER PÅ 3 KLUBBAR I ALE
FRÅN

TRÄNA UTAN
BINDNINGSTID!

TR
ÄN

A 
PÅ 140 KLUBBAR I SVERIGE! ALLA MÄNNISKOR, ALLA
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LD
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R! RESPASS

INGÅR!


