
Jakob Lindström hemma 
på Sjövallen igen. Ellen 
Berndtsson fi ck en kram.

ÖIS-stjärna på 
fotbollsskola
ALAFORS. ÖIS-stjär-
nan Jakob Lindström 
hälsade på när moder-
klubben Ahlafors IF 
arrangerade fotbolls-
skola i förra veckan.
100-årsjubilerande AIF kunde räkna 
in 80 entusiastiska barn i årets 
fotbollsskola. Alekuriren fanns på 
plats när Örgryte IS lagkapten Jakob 
Lindström hälsade på.
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Kylväska
24 liter, passar i 12V-uttag och vanlig väggkontakt.

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

www.axums.se

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

Semesterhandla 
hos oss!

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet övriga
dagar 7-23 Ale Torg

sommar
Glad

ÖNSKAR VI PÅ 
ICA KVANTUM.

till alla 
härliga kunder!

  

Lödöse 0520-66 00 10 Gäller mot kupong, max 1 styck per hushåll,
t o m 30/6-2013

Grillkol eller briketter
Påse 2,5 kg

SOMMARREA

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

Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15
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SE ANNONS PÅ SIDAN 13

EXANI 
CANVASSKO
Finns i flera färger herr,dam,jr 
ORD. PRIS 149 KR

Klubbavdelningen/tryckeri  
har semesterstängt v 27-30

Uttag av förbrukningsvaror till  
klubb funkar som vanligt.

Prisexempel:

NU 75KR

HALVA 
PRISET

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

SOMMAR-REA
25-50% Rabatt

Varmt välkomna!

Glad sommar!

Lokaltidningen önskar glad sommar med bland 
annat ett uppslag med bilder från midsommar-
fi randet i Prästalund och Nödinge. 
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En ny mindre rolig 
iakttagelse har fl era 
alebor, mig inklusive, 

noterat på Ale Torg i Nö-
dinge. Tiggare utanför fl era 
av butikerna är ett fenomen 
vi har varit befriade från 
i Ale tidigare, men samti-
digt som de har blivit fl er i 
Göteborg har de också sökt 
sig ut till de mindre orterna. 
Tiggeri är en fråga som gör 
oss konfunderade. Ska vi ge 
eller titta bort och hop-
pas att problemet löser sig 
självt? Ger vi, hur stora är 
chanserna att det ändå leder 
till något gott? Får tiggaren 
överhuvudtaget ta del av 
pengarna eller är de orga-
niserade i någon form av 
kriminell gruppering? Per-
sonligen har jag svårt för att 
titta bort, men jag har också 
svårt för att ge... Jag lider 
med att se dem och tror 
inte att någon egentligen 
frivilligt sätter sig på torget 
med en kopp i handen. Det 
borde vara självklart att ge, 
men i Sverige är vi uppväxta 
med insikten att de som är 
i behov av hjälp alltid kan 
få det. Vi har rätt till tak 
över huvudet och mat för 
dagen. Socialtjänsten i varje 
kommun har det ansvaret. 
Därför blir det svårt att ge 
när vi samtidigt vet att det 
ändå inte räcker. Vetskapen 
om att det också kan vara 
tal om ett sytematiskt och 
uträknat tiggeri gör nog oss 
alla extra fundersamma.

När vi verkligen ska tänka 
till är när barn är inblan-
dade. Polisen har bekräftat 
att det är vanligt och har 
barnen framgång leder det 
till att det kommer att få 
fortsätta tigga. Det ska vi 
inte bidra till.

Debatten har hettat till i 
Ale kommun och inte helt 
ovanligt gäller det skolan. 
Oppositionen anklagar Alli-
ansen för att inte satsa några 
nya miljoner, de rödgröna 
satsar det de har hittat, men 
det gör varken från eller till 
enligt majoriteten. Pengar 
självklart en förutsättning 
för all verksamhet, men så 
länge det bara handlar om 
några miljoner i en budget 
på över 600 miljoner känns 
det magstarkt att tro på 
någon revolution. Jag önskar 
istället att debatten lyftes 
en nivå och kom att handla 
om hur vi ska jobba i skolan, 
vilken pedagogik och 
metodik som ska använ-
das samt vilka verktyg 
som bör tillämpas. Den 
diskussionen har stått 
helt still, åtminstone 
känns det så. Någon 
försöker uttala något 
om entreprenöriellt tän-
kande, men den chansen 
slarvades bort när pro-
fessor Roger Mumby 
Croft, tidigare Oxford 
Brookes University, 
erbjöd sin hjälp utan att 
få respons.

Samtidigt 

är Utbildningsnämnden där 
alla förutsättningar klubbas 
ute på stormigt hav. Nämn-
dens ordförande Elena 
Fridfelt (C) har idag inte 
ens majoritet för sin politik. 
Aledemokraternas Heléne 
Ahlberg har flera gånger 
röstat med oppositionen, 
vilket skapar en osäker styr-
ning. Om inte kaptenen 
längre styr skeppet, hur vet 
besättningen då vart det är 
på väg? 

Det är särskilt alarme-
rande att den politiska 
styrningen har havererat 
för skolan, den verksamhet 
som behöver den starkaste 
ledningen. En bra början är 
kanske att söka ett bredare 
politiskt stöd för skolans 
utveckling i Ale, då kanske 
vindarna mojnar och havet 
lugnar sig.

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Lyft debatten en nivå
alekuriren  |   nummer 25  |   vecka 26  |   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
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0303-33 37 31
0704-92 35 07
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Kent Hylander
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0303-33 37 39
0704-38 52 58
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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, 19 000 ex. 
Tidningen produceras av Alekuriren AB.

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

Tryck 
Bold Printing Borås 2013.
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. 

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder & 
mattor till Alelampan 

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

TYGLADAN
KAPPMETERVARA 29-85:-/m

VAXDUK 30:-/m

MÖBELTYG 99:-/m LINNE   85:-/mMetervara

MOLN- & STJÄRNTYG  
Många färger

INREDNING FÖR  
HELA HEMMET

600m² gardintyg,  
modetyg, inredning & kläder70:-/m

BLÅBÄR – LINGON & SYLT
Färska bär m.m. Vi kommer varje lördag med 

preliminär början 20/7 t o m 21/9. För närmare 
information se vår hemsida eller ring.   

VARJE LÖRDAG 20/7 – 21/9: 
Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 

13.30, Älvängen Älvans gatukök 14, Lödöse P museet 14.30, 
Lilla Edet Järn & Trä 15. Ej kort

0767-97 05 56, 070-298 39 40  www.potatisbilarna.se

Lördag 29 juni Göteborg
TRÄDGÅRN/TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN 

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

NÖJET KONSERT / LIFELINE ENTERTAINENT / KOTTE MANAGEMENT 
PRESENTERAR

BO KASPERS
ORKESTER

ELDKVARN

Tel: 0303-404500

Välkommen till  
vårt gamla apotek  

med det nya namnet 
Lloyds Apotek i Bohus.

Vi har öppet som vanligt  
under hela sommaren.

Måndag-Fredag 8-19
Lördag 10-16

Vi har
nysorterad jord!

Orkidé
Th ai Massage

Lars Svensgatan 5, 463 30 Lilla Edet
Tel. 0767-01 84 50

thaimassage.orkid@gmail.com

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

0766-51 39 43
skrapkompaniet@hotmail.com

VI TAR HAND 
OM DINA 

GROVSOPOR
Prisexempel:

Flyttkartong 75:-
Soffa 530:-

Kylskåp 750:-

SNABBT, ENKELT, BILLIGT

8 juli - 29 juli
Kupan öppnar åter 30 juli

Tis – fre 10 – 18 • Lördag 10 – 14

SEMESTERSTÄNGT
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sig ut till de mindre orterna. 
Tiggeri är en fråga som gör 
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eller titta bort och hop-
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att det är vanligt och har 
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ansen för att inte satsa några 
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kande, men den chansen 
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fessor Roger Mumby 
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alla förutsättningar klubbas 
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ÄLVÄNGEN. Efter 60 år 
på samma plats fl yt-
tar nu Hardesjö Bil sin 
verksamhet.

Ale kommun gör ett 
nytt strategiskt fastig-
hetsköp i Älvängen.

Överenskommelsen 
skapar förutsättningar 
för nya centrala bostä-
der nära pendeln samti-
digt som Hardesjö Bil 
kan utveckla företaget 
på Svenstorp verksam-
hetsområde i norra 
Älvängen.

Förra veckan berättade lokal-
tidningen om att Kungälvs 
Trä kommer att öppna i Älv-
ängen och en större företags-
grupp från Kungälv planerar 
för ytterligare etableringar 
i Svenstorp. Nu offentlig-
görs också affären mellan Ale 
kommun och Hardesjö Bil. 
En strukturstudie för Älv-
ängens centrumutveckling 
avslöjade redan för sex år 
sedan när dåvarande stads-
arkitekten Måns Werner 
visade skisser om hur ett 
framtida Älvängen skulle 
kunna se ut. En av utgångs-
punkterna i studien var att 
förtäta med bostäder samt 
att skapa utrymme för nya 
affärslokaler centralt. För att 

möjliggöra detta har tomten 
där Hardesjö Bil och ambu-
lansstationen idag ligger 
blivit högintressant. Paral-
lellt med kommunens planer 
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TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Ale kommun gör ett nytt 
strategiskt fastighetsköp

Överens. Ale kommun förvärvar fastigheten där Hardesjö Bil varit verksamma sedan 1953 i Älvängen. Företaget bygger 
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ordförande Jan A Pressfeldt (AD) och Kommunstyrelsens ordförande, Mikael Berglund (M), skakade hand med Niclas och 
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Drop in mottagning hela dagen,
Öppet vardagar 8-17

Telefonrådgivning – vi svarar alltid direkt

Tidsbokning via webb

 

Sommaren 
närmar sig!
Adina Hälsans vårdcentral i Nol 

har öppet som vanligt under hela 
sommaren. Vi hälsar gamla 

och nya patienter välkomna till oss. 
Vi tar även emot olistade patienter.

Adina Hälsan vårdcentral och BVC i Nol 
Tel: 031-383 04 20 www.adinahalsan.se

Varmt välkomna!

Priserna på kollektiv-
trafi kåkandet skenar 
okontrollerat. Ja-

nuari 2012 höjdes taxan med 
5,5%, i september samma år 
höjdes priserna med ytterli-
gare 6,4% och nu i oktober 
aviseras en höjning med 6%. 
En vansinnig utveckling som 
varje vettig politiker bara 
måste ifrågasätta. Jag begri-
per inte varför vi inte har 
mer debatt om detta. Det är 
naturligtvis helt horribelt att 

kostnaden för enskilda rese-
närer närmar sig kostnaden 
för att åka bil. I varje politisk 
budgetdebatt, oavsett om 
den sker lokalt i fullmäktige 
eller inför TV-kameror så 
bedyras satsningar på miljön 
och ryggarna tävlar i rakhet, 
men i människors vardag 
blir det precis tvärtom. I 
mitt uppdrag i Samhälls-
byggnadsnämnden försöker 
vi tänka att vi i Ale ska 
kunna klara oss på en bil. 

När vi tänker bostäder på 
landsbygd så vill vi i första 
hand ha byggnation intill 
befi ntliga kollektivtrafi k-
stråk. Vi vill förtäta i våra 
samhällen med gång och 
cykelavstånd till våra pen-
delstationer. Inget konstigt 
med det, en (s)und politik. 

Men det är naturligtvis 
rent idiotiskt med dessa 
skenande taxehöjningar som 
riskerar omkullkasta allt sunt 
förnuft. Naturligtvis måste 
pengar in i systemet men 
gränsen för den enskilde 
resenären närmar sig och det 
kan ingen ansvarig politiker 
bortse ifrån. Vårt ansvar som 
Ale-politiker är glasklart: 
kriga i alla sammanhang för 
våra kommuninvånares vilja 
att hjälpa miljön, men det 
måste finnas vettiga förut-
sättningar. Är alla mode-
rata jobbskattesänkningar 
ansvarsfull politik? 

Kanske är det ännu träff-
säkrare att ha en låg kol-
lektivtaxa som bland annat 
gagnar förvärvsarbetande 
och studerande?  

Tyrone Hansson

Ännu dyrare 
kollektivtrafi k
– En vansinnig utveckling!

Nej Sven, jag är 
ingen alltigenom 
negativ person. 

Men jag har fortfarande 
svårt att se alla nyheter du 
skriver om. Att man efter 
fl era års förfall rustar upp 
elljusspåret kan väl i sig 
vara en nyhet, men den har 
ju alltid funnits där och den 
borde inte ha fått förfalla 
!  Bygdegården har funnits 
sedan “urminnes” tider, att 
renovera den är jättebra, 
men inget nytt. Bibliotek 
har vi haft i snart 40 år, det 
nya är möjligen att man 
kan gå in när det inte fi nns 
personal !  Du nämner även 
ett man lyckats stänga en 
icke befi ntlig parkering 
(ödetomt efter fritidsgård). 
Hur många år tog det ? 
Att man fortfarande kan 
parkera där genom att köra 
en kort bit över gräset 

lämnar jag därhän. Så har 
vi då gruset som blev till 
konstgräs. Faktiskt en rik-
tigt bra åtgärd, men kanske 
inget nytt för oss som slutat 
springa efter “lädret”. Att 
man fl yttar boulebana och 
parkeringar är ju bara en 
följd av detta, de har ju fun-
nits där tidigare.

Inte ens byggstart för 
lägenheter vid gamla präst-
gården torde vara en nyhet. 
Hur länge har inte detta 
dragits i långbänk. 5 år 
räcker väl inte ?

Nej Sven det är “för 
mycket snack och för lite 
verkstad” (förlåt det kanske 
blev för mycket Göteborgs-
humor där). Jag menar nog, 
att det krävs betydligt mer 
än lite “nygammalt”.

Den dagen någon sätter 
spaden i jorden och bygger 
48 hyreslägenheter och 32 

bostadsrätter vid torget, 
då snackar vi nyheter. Den 
dan man totalrenoverar 
“vårdcentralen” och flyttar 
tillbaka läkare, tandläkare 
och annat, så att vi som vet 
hur det var för sisådär 25 år 
sedan känner igen oss, då 
snackar vi nyheter.

Kanske mitt gnäll på slöa 
hundägare och lata villaä-
gare uppfattas som negativt. 
Vid behov kommer jag att 
fortsätta med detta.

För kännedom så köpte 
jag “några kvadrat” av konst-
gräset. Kanske kommer ner 
och lånar en läderkula för 
att se hur det känns.

Det enda som är påtagligt 
nytt här i år är väl avsakna-
den av mördarsniglar !!

Jag önskar dig och alla 
andra en skön sommar.

Inge Nytt

Inge Nytt svarar Sven Rydén

I Alekuriren v 24 var 
Mikael Berglund inter-
vjuad om ”Folkhälsan i 

fokus”, med underrubriken 
”Ale ska bli en välmående 
kommun”.

I ingressen säger han att 
Alliansens och Aledemo-
kraternas budgetförslag 
för 2014 sätter folkhälsan i 
fokus.

Det görs med ett ung-
domsperspektiv, men det 

nämns ingenting om att 
fokusera på äldres hälsa.

Vid vårt KPR-möte den 
13 juni ställde vi frågan till 
Mikael Berglund om varför 
inte de äldre ska vara med 
i programmet för en bättre 
folkhälsa.

Vi fick ett mycket luddigt 
och mångordigt svar som 
gick ut på att det bästa är att 
satsa på att ungdomarnas 
hälsa ska förbättras så att de 

har med sig detta när de blir 
gamla.

Med den attityd och 
inställning till äldre som 
Mikael Berglund visar bör 
han för sin egen skull önska 
att han inte blir pensionär.

Vi i pensionärsorgani-
sationerna kräver att varje 
pensionär ska respekteras 
som den unika person han 
eller hon är.

Vi kräver att pensionärs-
organisationerna respekteras 
och inte blir överkörda när 
det passar kommunens poli-
tiker och tjänstemän.

En kommunal politiker 
eller tjänsteman förbrukar 
direkt hela sitt förtroendeka-
pital genom att diskriminera 
pensionärsorganisationerna.

Sammanfattningsvis 
efterlyser vi en positiv attityd 
hos Ale kommuns ledning 
och tjänstemän mot äldre 
personer och deras organisa-
tioner i kommunen.

”Vi pensionärer är också 
människor, fast inte lika 
länge. Än så länge är vi i alla 
fall röstberättigade”.

Ålderism kan närmast för-
klaras som: ”Diskriminering 
mot äldre”.

Hans Åström

Ålderism på hög nivå
"Vi pensionärer är också människor"

www.vgregion.se

Regionfullmäktige 
informerar

Protokollet från regionfullmäktiges 
 sammanträde 10 –11 juni 2013 är justerat. 
Anslag om justeringen har tillkännagivits 
på regionens anslagstavla den 19 juni.

Protokollet finns på Regionens Hus, Residenset, Torget i 
Vänersborg men kan också läsas på  
www.vgregion.se/rfhandlingar

Ansökan om bygglov för flerbostadshus 
på fastigheten Nödinge-Stommen 
1:335 har inkommit från Peab till Sektor 
Samhällsbyggnad, Plan och bygg. 
Flerbostadshuset planeras att byggas 
i ungefär samma utförande som 
flerbostadshuset strax intill. Åtgärden 
strider mot gällande detaljplan genom 
att byggnaden överskrider den tillåtna 
byggrätten med ca 5 %. Handlingarna finns 
tillgängliga på Sektor samhällsbyggnad, 
kommunhuset i Alafors.
 

Synpunkter skall vara skriftligt inlämnade 
senast 2013-07-10 till adressen: Sektor 
Samhällsbyggnad Plan och bygg, Ale kommun, 
Ledetvägen 6, 449 80 Alafors

Samhällsbyggnadsnämnden

KUNGÖRELSE

GÖR DIN EGEN
FOTOBOK

Ladda ner GRATIS
designprogram för att göra din 

fotobok på www.fotoklok.se

www.fotoklok.se

ger dig

20% RABATT 

Ange koden: “alekuriren”
i kassan när du betalar

LÄSVÄRDE!
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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!

Ale Vikingagård

Sommaröppet: 25 juni – 11 augusti
tisdag-söndag, kl. 10-17
Upplev vikingatiden för en dag.
Vi erbjuder spännande aktiviteter för både barn och vuxna.

Administrationen för sektor Utbildning, 
kultur och fritid har flyttat
 
Ny besöksadress är Kommunledningskontoret Ale Torg 7, Nödinge.
Postadressen är fortfarande Ale kommun, 449 80 Alafors.

Utbildningsnämnden inte 
överens om Annika Sjöberg
– En majoritet ville uttala sitt fulla förtroende

Sedan en månad tillbaka 
är Annika Sjöberg, chef 
för sektor utbildning i 
Ale, bortpetad från sin 
tjänst. Skälet är att kom-
munstyrelsens ordförande 
Mikael Berglund (M) 
och Elena Fridfelt (C) 
uttryckt att de saknar för-
troende för henne. Under 
sådana omständigheter 
ansåg Sjöberg att hon 
inte kunde arbeta. Björn 
Järbur, nytillsatt tillför-
ordnad kommunchef, fick 
som första uppdrag att 
förhandla fram en lösning 
med Sjöberg. Dessa ska 
enligt uppgift till tidningen 
slutföras i veckan. När 
Utbildningsnämnden sam-
manträdde i onsdags ville 
vice ordförande Dennis 
Ljunggren anmäla ett extra 
ärende som visade sig vara 
att nämnden skulle uttala 
sitt stöd för Annika Sjöberg.

Duktig chef
– Jag tycker hon är en 
duktig chef, har en enig 
ledningsgrupp bakom sig 
samt ett stort förtroende 
bland majoritetens leda-
möter i nämnden. Det har 
inte framkommit någon-
stans och därför ville jag få 
detta protokollfört, säger 
Ljunggren som dock efter 
debatt och långa överlägg-
ningar fick höra att ordfö-
rande Elena Fridfelt inte 
ville avgöra frågan, utan 
beslutade istället att skicka 
den vidare till beredning i 
arbetsutskottet.

– Horribelt, eftersom det 
inte finns något att bereda 
utan det är ett rent besluts-
ärende för nämnden. Hon 
visste att det fanns majori-
tet för att uttala ett stöd och 
det skulle då innebära ett 
indirekt misstroende mot 
Elena som ordförande i 

nämnden, menar 
Dennis Ljung-
gren.

Elena Fridfelt 
säger att gången 
för alla beslutsä-
renden är att 
ordförande avgör 
om det ska bere-
das eller beslutas 
på mötet.

– Jag ansåg 
inte att detta var 
en akut punkt 
och dessutom är 
det ett personal-
ärende som Utbildnings-
nämnden definitivt inte har 
att göra med, då vi varken 
avskedar eller anställer per-
sonal.

Det är helt uppenbart att 
det råder oro i såväl utbild-
ningssektorn som nämn-
den. Både Elena Fridfelt 
och Dennis Ljunggren vitt-
nar om det.

– Många blir självklart 
oroliga när det är osäkert 
på högsta ort. Vi letar nu 
en tillförordnad sektorchef 
med ljus och lykta, säger 
Fridfelt.

– Det är katastrofstäm-
ning och extremt oroligt. 
Jag får många samtal, sär-
skilt från rektorer, som 
undrar vad som händer. Det 
är svårt för mig att svara 
eftersom en liten gruppe-
ring i Alliansen har valt att 
sköta detta själva. Vi har 
knappt fått någon som helst 
information om Annika 
Sjöberg och det missnöje 
som de nu har uttryckt. Det 
är amatörer utan politisk 
erfarenhet som har skött 
det här på ett mycket dåligt 
sätt, ryter Dennis Ljung-
gren besviket.

Få detaljer
Eftersom det är ett perso-
nalärende är detaljerna och 

uppgifterna kring 
petningen av 
Annika Sjöberg 
knapphändiga, 
men Elena Frid-
felt motiverar det 
som hänt med 
att Alliansen har 
fortsatt mycket 
stora ambitioner 
med skolan och 
att resultaten inte 
har nått den nivå 
som de önskar.

– Vi behöver 
komma längre 
när det gäller 
systematisk kva-

litetsuppföljning och för-
bättra rektorernas situation 
för att kunna vara pedago-
giska ledare. När det inte 
finns en samsyn mellan våra 
ambitioner och ansvariga 
tjänstemän måste vi agera, 
säger Fridfelt.

Att resultaten i skolan 
fortfarande inte har nått 
ambitionsnivån håller även 
Dennis Ljunggren med 
om och han är säker på hur 
detta ska kunna ändras.

Fler pedagoger
– Det handlar om fler peda-
goger, vi måste öka lärartät-
heten i skolan. Det har varit 
för få under en väldigt lång 
period, inklusive åren då 
vi socialdemokrater styrde 
Ale. Jag skulle också vilja 
att vi gör tätare mätningar 
av kunskapsnivåerna hos 
eleverna, att stämma av i 
maj, några veckor innan 
sommarlovet känns totalt 
meningslöst.

Beträffande den ute-
blivna omröstningen i 
Utbildningsnämnden angå-
ende ett uttalat stöd för 
sektorchef Annika Sjöberg 
är det särskilt anmärknings-
värt att Aledemokraternas 
Heléne Ahlberg ställt 
sig på oppositionens sida, 
vilket ger dem majoritet. 
Det kan bli spännande sam-
manträden fram över då 
det är tveksamt med vilket 
mandat Elena Fridfelt nu 
styr Utbildningsnämnden.

– När du som ledande 
politiker inte har stöd 
för din politik eller ditt 
handlande måste du våga 
ompröva ditt förtroende. 
Jag skulle inte kunna tänka 
mig att sitta i en värre sits 
som politiker än där Elena 
just nu befinner sig, avslu-
tar Dennis Ljunggren.

ALE. En majoritet av Utbildningsnämndens 
ledamöter ville uttala sitt stöd för sektorchefen 
Annika Sjöberg, men aktionen stoppades.

Samtidigt har kommunledningen och Sjöberg 
närmat sig varandra om villkoren för hennes 
avsked.

– Vi vill kraftigt markera att sättet som nämn-
dens ordförande, Elena Fridfelt (C), har skött 
frågan på är oacceptabelt, säger vice ordförande 
Dennis Ljunggren (S).
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NÖDINGE. En enig 
Utbildningsnämnd tog i 
onsdags beslut om att 
avveckla Ale gymna-
sium. 

Det kommer att ske 
successivt. 

Årets tvåor erbjuds 
att slutföra sin utbild-
ning under nästa år, et-
torna får söka ny skola.

Eleverna räcker inte till för 
regionens alla gymnasiesko-
lor. Det svaga intresset för Ale 
gymnasium som bara hade 
34 sökande till nästa läsår 
medför att skolan avvecklas. 
Det blir inget nytt intag till 
hösten 2013. De elever som 
nu läser andra året på sitt pro-
gram kommer att få chansen 
att slutföra sin utbildning 
under nästa år. I maj 2014 
lämnar de sista studenterna 
Ale gymnasium.

– Signalen som Ales elever 
har givit oss är tydlig och klar. 
De efterfrågar inte ett gym-
nasium på hemmaplan. När 
bara 24 aleelever söker till Ale 
gymnasium finns det inget 
underlag för att fortsätta 
verksamheten, säger Utbild-
ningsnämndens ordförande 
Elena Fridfelt (C).

Begravning
Det var så nära en begrav-
ningslik stämning som man 
kan komma när ansvariga 
politiker och tjänstemän

het att slutföra sin utbildning 
under nästa läsår. Det handlar 
om cirka 100 elever. Sen är 
Ale gymnasium historia. 

– Lärarna är självklart väl-
digt besvikna över beslutet 
och vi inser att det kan leda 
till en lärarflykt från skolan. 
Vi är beredda att ta den risken 
och bedömer ändå att det 
finns en god möjlighet att 
säkerställa kvalitén för tre-
orna nästa läsår. De som går 
första året kommer vi att till-
sätta alla nödvändiga resurser 
för att hjälpa att hitta en alter-
nativ gymnasieskola. Ingen 
elev ska lämnas i sticket, lovar 
Fridfelt.

Ale kommun har under ett 
antal år försökt komma till 
rätta med Ale gymnasiums 
kostnader och svaga attrak-
tionskraft. Analyserna har 
avlöst varandra både under

ningarna. Prislappen som 
Ale kommun får betala för de 
elever som går utanför kom-
munen.

 – En elev som läser Barn- 
och fritidsprogrammet i Ale 
kostar 113 000 kr/år. Göte-
borgsregionens prislista för 
samma utbildning är 78 000 
kr. Det blir mycket pengar, 
då vår kostnad blir prislappen 
som vi får betala till övriga 
skolor. Vi har inte klarat 
anpassningen, men framför 
allt handlar det ju om att elev-
erna i Ale väljer andra skolor, 
säger Dennis Ljunggren 
(S), vice ordförande i Utbild-
ningsnämnden.

Kritik
Kritik har riktats både från 
lärare och föräldrar. Vissa 
anser att Ale kommun inte 
är långsiktig något som båda

Ale gymnasium avvecklas

Tuff dag. Utbildningsnämndens ordförande Elena Fridfelt (C) och Kommunstyrelsens ordföran-
de Mikael Berglund (M) har haft roligare stunder än när de lämnade besked om Ale gymnasium.

Massmedialt intresse. När Ales kommunala gymnasieskola 
läggs ner kom även de stora medierna. Socialdemokraterna 
Paula Örn och Dennis Ljunggren intervjuades av GP.

Marknadsföringen har inte brustit

inte heller att det påverkar 
kommunens attraktionskraft. 
Våra förbättrade kommuni-
kationer till Göteborg och 
Trollhättan betyder mer, 
understryker Kommunsty-
relsens ordförande Mikael 
Berglund (M).

I samband med beslutet 
om Ale gymnasiums framtid 
fick också sektorn i uppdrag 

att utreda kostnaderna och 
möjligheterna att anpassa 
lokalerna till en blivande 
högstadieskola. Det gör att 
den planerade grundskolan 
som skulle byggas vid Norra 
Kilandavägen läggs på is. 

– Vi hoppas istället kunna 
använda ritningarna till den 
nya grundskolan i Kronogår-
den, Älvängen. Kyrkbyskolan 

och Nödingeskolan får sek-
torn i uppdrag att se över som 
blivande F-6-skolor, säger 
Elena Fridfelt.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Faksimil Alekuriren 
vecka 10, 2013.

Dennis Ljunggren (S) vice ordförande i 
Utbildningsnämnden är skarpt kritisk 
mot hanteringen av sektorchef Annika 
Sjöberg.

Elena Fridfelt (C), Utbildningsnämn-
dens ordförande i Ale.

TEXT

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

Vi arbetar med implantat 
och protetik från Välkomna!

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

1 – 5 år.

Vill Du ha mer info, ring 031-983982. 

Välkomna!

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
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ALE. Kostnaderna för 
vuxna missbrukare 
skenar i Ale.

Under många år har 
kommunen tvingats 
köpa dyra boendeplat-
ser i grannkommuner.

Nu har fullmäktige 
tagit beslut om att 
starta ett motivations-
boende på hemmaplan.

Ales boendekostnader för 
vuxna missbrukare är i jämfö-
relse med liknande kommu-
ner nästan tio gånger så höga. 
Det är främst de köpta boen-
deplatserna som är dyra och 
nu har Ale kommun bestämt 
sig för att sänka kostnadsbil-
den. Det ska ske genom ett 
så kallat motivationsboende 
någonstans på hemmaplan. 
Omsorgsförvaltningen utre-
der två alternativ, Ledet eller 
Skepplanda. Satsningen ska 
enligt kalkylen ge en bespa-
ring om 1,2 miljoner kronor.

– Det är ett boende med 
ett tiotal mindre lägenhe-
ter, där det finns stöttande 

personal. Det vänder sig till 
vuxna missbrukare som har 
en motivation om att bryta 
sitt missbruk och livsmönster. 
Idag köper vi platser för dessa 
i Göteborg och det kostar 
oss runt 1000 kr/dygn. Nu är 
underlaget så stort att vi anser 
att det finns underlag för Ale 
att starta upp ett eget boende, 
säger Omsorgs- och arbets-
marknadsnämndens ordfö-
rande Boel Holgersson (C) 
och tillägger:

– Det är alltså inte ett 
boende för tunga missbru-
kare, utan för de som bedöms 
ha en möjlighet att ta sig ur 
sitt missbruk.

Social struktur
Missbruksvården för vuxna 
generellt i Ale är också hög. 
I jämförelse med liknande 
kommuner talar vi om nästan 
tre gånger så mycket pengar 
årligen.

– Så har det varit över 
tid, även om det accelere-
rade 2009-2010. Det kan ha 
berott på stationshuset i Surte 
som revs och tvingade kom-
munen att erbjuda både vård 
och boende. Vi har en social 
struktur i Ale som gör att vi 
troligtvis aldrig kommer att 
hamna på riksgenomsnit-
tet, utan får nog räkna med 
att alltid ha en beredskap för 
denna verksamhet. Sedan 
gäller det självklart att, precis 
som vi gör nu med ett nytt 
motivationsboende, hitta de 
mest ekonomiskt fördelaktiga 
alternativen, säger Boel Hol-
gersson.

Oppositionen har i olika 
sammanhang påpekat vikten 
av att Ale ser över kostna-
derna på missbrukssidan.

– Det är inte rimligt att Ale 
betalar tio gånger så mycket 
som andra kommuner för 
boende för vuxna missbru-
kare. Vi vill markera tydligt 
för förvaltningen att detta 
måste ses över. Vi vill ge dem 
i uppdrag att se över hela 
boendesituationen för både 
barn och vuxna. Det är rim-
ligt att tro på en besparing i 
storleksordningen 12-13 mil-
joner genom att normalisera 
kostnadsbilden. Vet vi inte 
hur andra kommuner arbetar 
för att hålla nere kostnaderna 
så föreslår jag att vi gör stu-
diebesök. Det känns som om 
Alliansen har valt att sitta 
nöjd med, trots att siffrorna 
siffrorna sticker ut markant 
för Ale. Det borde istället 
vara en allvarlig signal till att 
vilja vidta kraftfulla åtgärder, 
särskilt när vi är överens om 
att försöka satsa mer pengar 
på skolan. Där ligger vi idag 
under riksgenomsnittet och 
ska vi ändra på det måste 
vi hitta pengar någonstans, 
säger oppositionsråd Paula 
Örn (S).

Inga miljoner att spara
Det är ett utspel som nämnd-
ordförande, Boel Holgersson 
(C), inte gillar.

– Det finns inga miljoner 
att spara. Tjänstemännen 
som kan det här har räknat 
fram att när det gäller ett 
eget motivationsboende kan 

vi spara upp till två miljoner. 
När det gäller våra institu-
tionsplacerade barn sticker vi 
inte ut extremt när det gäller 
kostnaden av varje placering. 
Det vi kan spara pengar på 
är i så fall att minska antalet 
omhändertaganden, men jag 
tycker inte att det låter som 
traditionell sossepolitik att 
inte ta hand om de barn som 
är i behov av hjälp. Det är en 
ren bluff att påstå att det idag 
går att göra besparingar på 
13 miljoner. Vi vi bör göra är 
att fortsätta med det förebyg-
gande arbetet i SSPF (skola, 
socialtjänst, polis och fritid) 
och fler sociala investeringar. 
Ale har en större utsatthet än 
många andra kommuner och 
vi får räkna med höga kostna-
der framgent, det tar tid innan 
våra åtgärder ger resultat. 
Oppositionen försöker bara 
vinna poäng. De visste dess-
utom mycket väl att vi redan 
hade tagit beslut om att starta 
ett motivationsboende, så det 
var ingen av deras idéer, kom-
menterar Boel Holgersson.

ALE. Problemet med 
tiggare har nått Ale.

Ale Torg har de se-
naste veckorna varit 
frekvent besökt av 
tiggare.

Polisen bekräftar 
att många hör av sig 
och är bekymrade.
Antalet tiggare i Göte-
borg har ökat och nu har 
de dessutom spridit sig till 
mindre orter. Nödinge och 
Ale Torg har blivit en plats 
som nu nästan dagligen, 
åtminstone när vädret till-
låter, har tiggare utanför 
butikerna.

– Själva handlingen är 
inget brott. Jag förstår att 
både handlare och männ-
iskor reagerar, men polisen 
kan inget göra så länge de 

inte hindrar någon eller 
uppför sig illa, säger Johan 
Anderland på polisen 
Nordost.

Diskussionen är för till-
fället ganska livlig, då tig-
garna har blivit så många 
att de också har blivit mer 
desperata. Det har fått 
många medborgare att rea-
gera och att känna sig obe-
kväma. För polisen är inte 
tiggare någon prioriterad 
fråga. Det finns inget som 
visar att tiggeriet är organi-
serat, utan det är Europas 
lägst stående medborgare 
som utför handlingen för 
att försörja sig. Idag finns 
flera hundra tiggare i och 
runt Göteborg.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Problem med
tiggare på Ale Torg

– Ledet eller Skepplanda utreds
Beslut om boende för vuxna missbrukare

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Boel Holgersson (C), Om-
sorgs- och arbetsmarknads-
nämndens ordförande.

Paula Örn (S), oppositions-
råd i Ale.
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ALE. Kostnaderna för 
vuxna missbrukare 
skenar i Ale.

Under många år har 
kommunen tvingats 
köpa dyra boendeplat-
ser i grannkommuner.

Nu har fullmäktige 
tagit beslut om att 
starta ett motivations-
boende på hemmaplan.

Ales boendekostnader för 
vuxna missbrukare är i jämfö-
relse med liknande kommu-
ner nästan tio gånger så höga. 
Det är främst de köpta boen-
deplatserna som är dyra och 
nu har Ale kommun bestämt 
sig för att sänka kostnadsbil-
den. Det ska ske genom ett 
så kallat motivationsboende 
någonstans på hemmaplan. 
Omsorgsförvaltningen utre-
der två alternativ, Ledet eller 
Skepplanda. Satsningen ska 
enligt kalkylen ge en bespa-
ring om 1,2 miljoner kronor.

– Det är ett boende med 
ett tiotal mindre lägenhe-
ter, där det finns stöttande 

personal. Det vänder sig till 
vuxna missbrukare som har 
en motivation om att bryta 
sitt missbruk och livsmönster. 
Idag köper vi platser för dessa 
i Göteborg och det kostar 
oss runt 1000 kr/dygn. Nu är 
underlaget så stort att vi anser 
att det finns underlag för Ale 
att starta upp ett eget boende, 
säger Omsorgs- och arbets-
marknadsnämndens ordfö-
rande Boel Holgersson (C) 
och tillägger:

– Det är alltså inte ett 
boende för tunga missbru-
kare, utan för de som bedöms 
ha en möjlighet att ta sig ur 
sitt missbruk.

Social struktur
Missbruksvården för vuxna 
generellt i Ale är också hög. 
I jämförelse med liknande 
kommuner talar vi om nästan 
tre gånger så mycket pengar 
årligen.

– Så har det varit över 
tid, även om det accelere-
rade 2009-2010. Det kan ha 
berott på stationshuset i Surte 
som revs och tvingade kom-
munen att erbjuda både vård 
och boende. Vi har en social 
struktur i Ale som gör att vi 
troligtvis aldrig kommer att 
hamna på riksgenomsnit-
tet, utan får nog räkna med 
att alltid ha en beredskap för 
denna verksamhet. Sedan 
gäller det självklart att, precis 
som vi gör nu med ett nytt 
motivationsboende, hitta de 
mest ekonomiskt fördelaktiga 
alternativen, säger Boel Hol-
gersson.

Oppositionen har i olika 
sammanhang påpekat vikten 
av att Ale ser över kostna-
derna på missbrukssidan.

– Det är inte rimligt att Ale 
betalar tio gånger så mycket 
som andra kommuner för 
boende för vuxna missbru-
kare. Vi vill markera tydligt 
för förvaltningen att detta 
måste ses över. Vi vill ge dem 
i uppdrag att se över hela 
boendesituationen för både 
barn och vuxna. Det är rim-
ligt att tro på en besparing i 
storleksordningen 12-13 mil-
joner genom att normalisera 
kostnadsbilden. Vet vi inte 
hur andra kommuner arbetar 
för att hålla nere kostnaderna 
så föreslår jag att vi gör stu-
diebesök. Det känns som om 
Alliansen har valt att sitta 
nöjd med, trots att siffrorna 
siffrorna sticker ut markant 
för Ale. Det borde istället 
vara en allvarlig signal till att 
vilja vidta kraftfulla åtgärder, 
särskilt när vi är överens om 
att försöka satsa mer pengar 
på skolan. Där ligger vi idag 
under riksgenomsnittet och 
ska vi ändra på det måste 
vi hitta pengar någonstans, 
säger oppositionsråd Paula 
Örn (S).

Inga miljoner att spara
Det är ett utspel som nämnd-
ordförande, Boel Holgersson 
(C), inte gillar.

– Det finns inga miljoner 
att spara. Tjänstemännen 
som kan det här har räknat 
fram att när det gäller ett 
eget motivationsboende kan 

vi spara upp till två miljoner. 
När det gäller våra institu-
tionsplacerade barn sticker vi 
inte ut extremt när det gäller 
kostnaden av varje placering. 
Det vi kan spara pengar på 
är i så fall att minska antalet 
omhändertaganden, men jag 
tycker inte att det låter som 
traditionell sossepolitik att 
inte ta hand om de barn som 
är i behov av hjälp. Det är en 
ren bluff att påstå att det idag 
går att göra besparingar på 
13 miljoner. Vi vi bör göra är 
att fortsätta med det förebyg-
gande arbetet i SSPF (skola, 
socialtjänst, polis och fritid) 
och fler sociala investeringar. 
Ale har en större utsatthet än 
många andra kommuner och 
vi får räkna med höga kostna-
der framgent, det tar tid innan 
våra åtgärder ger resultat. 
Oppositionen försöker bara 
vinna poäng. De visste dess-
utom mycket väl att vi redan 
hade tagit beslut om att starta 
ett motivationsboende, så det 
var ingen av deras idéer, kom-
menterar Boel Holgersson.

ALE. Problemet med 
tiggare har nått Ale.

Ale Torg har de se-
naste veckorna varit 
frekvent besökt av 
tiggare.

Polisen bekräftar 
att många hör av sig 
och är bekymrade.
Antalet tiggare i Göte-
borg har ökat och nu har 
de dessutom spridit sig till 
mindre orter. Nödinge och 
Ale Torg har blivit en plats 
som nu nästan dagligen, 
åtminstone när vädret till-
låter, har tiggare utanför 
butikerna.

– Själva handlingen är 
inget brott. Jag förstår att 
både handlare och männ-
iskor reagerar, men polisen 
kan inget göra så länge de 

inte hindrar någon eller 
uppför sig illa, säger Johan 
Anderland på polisen 
Nordost.

Diskussionen är för till-
fället ganska livlig, då tig-
garna har blivit så många 
att de också har blivit mer 
desperata. Det har fått 
många medborgare att rea-
gera och att känna sig obe-
kväma. För polisen är inte 
tiggare någon prioriterad 
fråga. Det finns inget som 
visar att tiggeriet är organi-
serat, utan det är Europas 
lägst stående medborgare 
som utför handlingen för 
att försörja sig. Idag finns 
flera hundra tiggare i och 
runt Göteborg.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Problem med
tiggare på Ale Torg

– Ledet eller Skepplanda utreds
Beslut om boende för vuxna missbrukare

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Boel Holgersson (C), Om-
sorgs- och arbetsmarknads-
nämndens ordförande.

Paula Örn (S), oppositions-
råd i Ale.
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Esprit, Triumph, Object, Twist & Tango, Tasty, 
Signature, Ted Nicol, Kaffe & Cream, Ze-Ze

DAMKLÄDER

MASSOR AV UTVALDA KVALITETS- 
OCH  MÄRKESKLÄDER REAS UT! 

DAM-, HERR OCH UNGDOMSKLÄDER.

Boomerang, Dahlin, Melka, Oscar Jacobson, Sebago
Park Lane, Henri Lloyd, Jack & Jones, Selected

HERRKLÄDER

ÄLVÄNGEN • Tel. 0303-74 60 12

VI HAR 
ÖPPET HELA 
SOMMAREN!

Ha en skön sommar!

sommar-
rean
börjar torsdag 27/6

JEANSREA
MILJÖINFORMATION
Svevia avser ansöka om tillstånd för fortsatt och utvidgad täkt av 
sand och grus inom fastigheten Ranneberg 2:11 i Ale kommun.

Täkten är lokaliserad utmed väg 1968 mellan Sjövik och Älvängen. När-
maste bebyggelse ligger norr in täktområdet på ett avstånd av ca 250 m 
till brytområdet. Planerad verksamhet omfattar uttag av ca 5 miljoner ton 
sand och grus. Ansökan omfattar verksamhet tills vidare. 

Planerad verksamhet kommer att bestå av brytning av sand under grund-
vattenytan med linskopa och/eller grävmaskin, sortering, upplagshante-
ring samt transporter till och från täkten. 

Verksamhetens omfattning innebär att samråd skall hållas med Länssty-
relsen i Västra Götalands län och enskilt berörda samt även med övriga 
myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer som 
kan antas bli berörda.

För att få information och kartunderlag kring den planerade verksam-
heten samt lämna synpunkter på detsamma kan man vända sig till:

Svevia AB
Grimboåsen 5
417 49 Göteborg
Katarina van Berlekom
031-65 65 56
katarina.van.berlekom@svevia.se

Eventuella synpunkter önskas snarast dock senast den 10 juli 2013.

Västra Götalandsregio-
nen och Ale kommun har 
givit Energiteknikcentrum 
(ETC) i uppgift att ta fram 
en mindre elbuss med drygt 
20 sittplatser att användas 
som komplement till kol-
lektivtrafiken i Älvängen. 
ETC har vänt sig till företa-
get CoMan, en tillverkare av 
specialbussar, som har visat 
upp en prototyp till elbuss.

– Tekniken är ny och 

oprövad. Det har uppstått 
problem med själva drivli-
nan. När väl bussen sätts i 
trafik måste vi kunna lita på 
att den fungerar. De jobbar 
nu på en lösning, men det har 
dragit ut på tiden. Vidare är 
även Volvo på gång med en 
elbuss, men av det större for-
matet och den förväntas vara 
klar först om två år, säger 
Kjell Lundgren.

Behovet av tätortsnära 

och tysta bussar är stort i 
Nödinge, Älvängen och 
Surte-Bohus, där trafiken 
går nära bostadsområden. 
Den aktuella elbussen är 
tänkt som ett testprojekt 
under tre år i Älvängen. I ett 
första skede är det planerat 
att den ska mata resenärer till 
och från bostadsområdena 
Maden och Olofpersgården. 
Att det blev Älvängen beror 
på att elbussen är i behov av 
garage nattetid, något som 
finns på orten. Totalt kostar 
projektet drygt 5,8 miljoner 
kronor varav Ale kommun 
satsar 1 miljon.

Ale kommun blir först i Sverige – och i världen – med att sätta in en elbuss i skarp trafi k. 
En slinga i Älvängen blir testarena och effekterna kommer noga att utvärderas och kanske 
lägga grunden för en ny miljövänlig kollektivtrafi k världen över. Dessvärre har den unika 
elbussen blivit försenad och nu väntas leverans först till hösten.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Elbussen försenad
NOL. Elbussen som ska trafi kera sträckan Älväng-
ens resecentrum och Madenområdet är försenad.

Något exakt leveransdatum för den unika bus-
sen fi nns ännu inte.

– Det är nackdelen med att ligga i framkant och 
att vara pionjär, förhoppningsvis ska allt vara löst 
till hösten, säger Kjell Lundgren, projektledare för 
Energiteknikcentrum i Nol.
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Komplett BADRUM från...

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Måndag 17 juni

Grov stöld
Grov stöld och kontokortsbe-
drägeri anmäls från en adress 
i Nödinge. Tjuven tillgriper 
diverse gods i bostaden och 
plockar ut pengar på målsä-
gandes bankomatkort.

Försök till nattligt villain-
brott i Nödinge. Gärningsmän-
nen försöker ta sig in genom 
ett köksfönster, men fastig-
hetsägarens hund skrämmer 
inkräktarna på flykten.

Försök till bostadsinbrott i 
Surte. Målsägande hör ljud när 
någon försöker ta sig in i huset.

ALAFORS. ius informa-
tion och AppPedagogen 
presenterar uppföljarna 
till matematikspelet 
Affären 1.

I Affären 2 och 3 får 
spelaren på nytt hjälpa 
till att ordna upp i Hå-
kes galna affär.

– Fokus ligger på ro-
ligt lärande, säger Ch-
äthrin Wadström från 
Alafors som är med och 
lanserar den pedago-
giska verktygslådan.

Affären 2 och 3 har inriktning 
på utbildning och lärande. 
Spelen finns till iPad, iPhone 
och Android.

I Affären 2 har affärsäga-
ren Håke hittat ett dinosau-
rieskelett. Spelaren måste 
hjälpa honom med syss-
lorna i affären så han hinner 
gräva upp skelettet innan 
vetenskapskvinnan Plagneta 
kommer för att titta på det. 

Spelaren får klura på samma 
typ av matematiska uppgifter 
som i första spelet, men svå-
righetsgraden är högre och 
anpassad för år 2.

I Affären 3 blir det lite 
kusligare stämning. Håke 
har grävt upp en piratskatt, 
men när han spenderar alla 
pengar förvandlas alla i Affä-
ren till spöken. Spelaren 
måste hjälpa Håke att samla 
ihop alla pengar igen för att 
kunna förvandla tillbaka alla 
karaktärer.

– Affären 3 är uppbyggd 
och utgår enligt Läroplanen 
Lgr 11, säger Chäthrin Wad-
ström.

Affären 1-3 ingår i koncep-
tet Zcooly som är framtaget 
av företaget ius information. 
Spelutvecklingsgruppen 
är uppdelad på två kontor, 
Göteborg och Skövde.

 – Zcooly ett nytt peda-
gogiskt verktyg för lärande 
i grundskolan, där spelets 
kraft används för att inspi- rera och locka barn till att 

vilja lära sig mera.  Spelen 
Affären 1-3 ingår här som en 
del av undervisningen. Via 
Zcooly kan läraren hålla ord-
ning på elevernas framsteg, 
individanpassa speluppdrag 
och spelövningar. Eleven 

kan också på egen hand ha 
kontroll på sina speluppdrag, 
berättar Chäthrin.

Nyligen lanserades ett 
nytt matematikspel inom 
Zcoolykonceptet, Zcooly 
Gruvan. 

– I detta spel utvecklar och 

tränar barn upp sina multip-
likations- och divisionsfär-
digheter, avslutar Chäthrin 
Wadström.

p g p

– Roligt lärande i fokus

Utveckling av populärt matematikspel

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Bild från Affären 2.

Affären 2 och 3 har inriktning på utbildning och lärande berättar Chäthrin Wadström från 
Alafors.                   Arkivbild: Jonas Andersson

HUNDKURSERIET
Skogsvallen Kollanda

Vi på Hundkurseriet välkomnar 
er till Valp & Nybörjarkurs

Start! Valpkurs lördag 2/8 kl 10.00

Start! Nybörjare söndag 3/8 kl 10.00

Hela familjen är välkomna!

Jag bjuder på fi ka.
Vi träffas 7 gånger, pris 1000:- 

Social träning ingår!

För mer information & anmälan ring 
Eva på telefonnummer 0733-40 59 62

Ha en riktigt
trevlig sommar!

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

0771-888 000.
www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund

Tycker du 
att din chef
är otydlig?
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LÅGA PRISER
STORT SORTIMENT

GÄSTVÄNLIG MILJÖ

7000 m2 fyndvaruhus

Lunchrestaurang
 & café

Måndag-söndag
DAGENS LUNCH 79:-

BARNPORTION 0-12 ÅR 39:-

Inkl. Bröd, salladsbuffé, 

dricka & kaffe
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LYKTOR
STORT URVAL

-50%
VÄRMELJUS

50 pack, 4h

10:-
ord. pris 19,90  PAPPERS-

TALLRIKAR
20 pack, 23cm

5:-
ord. pris 19,90

Ale Torg, Nödinge

ALE/LILLA EDET. Ale 
och Lilla Edet kom-
muner har regionens 
uppdrag att växa.

Satsningen på en ny 
infrastruktur i form av 
motorväg och dubbel-
spårig järnväg ska öka 
attraktionskraften för 
nya invånare och före-
tagsetableringar.

Lördag 7 september 
visar kommunerna 
upp sitt utbud under 
rubriken ”Destination 
Ale – Lilla Edet”.

Det är trångt och ont om 
bostäder i framför allt Göte-
borg. Den 9 december förra 
året invigdes nya E45 och 
den dubbelspåriga järnvägen 
mellan Göteborg och Troll-
hättan. Det medförde fem 
pendeltågstationer i Ale och 
även en station för regiontå-
gen i Tingberg, Lödöse södra. 
De förbättrade kommuni-
kationerna medför nu ett 
ökat intresse för hela Göta-
älvdalen. Därför gör nu Ale 
och Lilla Edet en gemensam 
aktivitet för att marknadsföra 
allt som är på gång i kom-
munerna. Det sker genom ett 
”öppet hus”, ett välkomnande 
till två kommuner som sprud-
lar av liv.

– Tillsammans med 

näringsliv, föreningsliv och de 
kommunala verksamheterna 
hoppas vi kunna överraska 
alla som pejlar in Ale – Lilla 
Edet som sin destination 
lördag 7 september positivt. 
Det kommer att vara ett mas-
sivt program på samtliga orter 
med många aktiviteter som 
förhoppningsvis 
ska attrahera 
både befint-
liga och nya 
i n v å n a r e , 
säger Anne 
K o l n i , 
kommuni-
kationschef 
i Ale.

I Älv-
ängen och 
på Ale Torg 
har företagar-
föreningarna redan 
spikat sin agenda. 
På Ale Torg finns 
det möjlighet att testa 
segway, rida ponny och 
inte minst lära sig dans 
bygg i Korkskruvens regi. 
För musiken svarar dansban-
det Casablanca. I Älvängen 
står föreningarna i centrum. 
Handboll, basket, fotboll, lin-
cedance, skate och motor. Det 
blir också ett unikt tillfälle att 
prova på Aerobic Gymnastics 
med svenska mästarinnan 
AnnTherese Johansson.

Golfklubbarna, Ale GK 

och Backa Säteri golf, bjuder 
också in till prova-på-golf. I 
Alebacken, finns det sannolikt 
ingen snö, men istället erbjuds 
liftburen utförsåkning med 
cykel så 
kallad 

Downhill.
– Programmet är väldigt 

omfattande och det gäller 
att hålla sig informerad för 
att inte missa allt roligt som 
händer. Vi kommer att ha en 

särskild hemsida för Destina-
tion Ale –Lilla Edet. Hem-
bygdsgårdar och museer 
håller också öppet. För nya 
gäster kommer det att avgå 

guidade buss-
turer från 

Nödinge. 
En tur går 

norrut till Nol, Älvängen, 
Furulund, Alebacken, Vikin-
gagården och tillbaka. En 
liknande tur går söderut till 
aktuella besöksmål, berättar 

Anne Kolni.
Dessutom ska ytterligare 

en etapp av Säkra ridvägar 
invigas.

– Hästintresset är stort 
och här sticker Ale ut med sin 
unika satsning på samman-
hängande och säkra ridvägar, 
säger Anne Kollni.

I Lilla Edet kommer en 
tävling att utgöra det 

stora dragplåstret. 
De som har 

besökt de 
tre bostads-
områdena 
E k e b e r g , 
Ryrsboholm 
och Stall-
gärdet kan 
vinna allt 

från en fri hyrbil, 
till cykel och region-

kort på Västtrafik. Från 
Lödöse södra går det 

bussar en gång i timmen 
som tar besökarna runt i 

Lilla Edets kommun.
– Det vi önskar uppnå med 

arrangemanget är att visa det 
strategiska läge i regionen 
som kommit av infrastruktur-
satsningarna som gjorts i Lilla 
Edets kommun. Vi har fått 
mycket goda förutsättningar 
för pendling både till Göte-
borg och Trollhättan, och 
genom att på plats visa upp 
de bostadsområden som har 
tomter till försäljning, kan de 

som är intresserade själva få 
uppleva områdena. Det känns 
som städerna har kommit när-
mare oss, i tid, säger Daniel 
Åhman, Lilla Edet kommun. 

Händelserikt
Det kommer att vara hän-
delserikt kring platserna för 
framtidens boende. På Stall-
gärdet, Ström, visar kommu-
nen upp lediga tomter och i 
boulestallet finns det möjlig-
het att provkasta. I Ströms 
slottspark kan barnen gå en 
tipspromenad i sagoskogen. 
I Göta vid Ryrsboholmsvä-
gen finns det också möjlig-
het att bygga sitt drömbo-
ende. Närheten till Ryrsjön 
ger besökarna möjlighet att 
både bada och ta en roddtur. 
Lödöse Ekeberg kommer att 
demonstrera närheten till 
centrum och service samtidigt 
som Göteborg bara är en kort 
tågtur bort.

Det blir också familjeak-
tiviteter i centrum. Folkets 
Hus håller öppet och visar 
bland annat trailer för hös-
tens filmer. Biblioteket håller 
sagostund och bokbytar-
dag både på Lilla Edets och 
Lödöse bibliotek.

Den 7 september, det är då 
det händer!

– Den 7 september visar kommunerna upp sig

Ale och Lilla Edet gör gemensam sak

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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REA!
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LYKTOR
STORT URVAL

-50%
VÄRMELJUS

50 pack, 4h

10:-
ord. pris 19,90  PAPPERS-

TALLRIKAR
20 pack, 23cm

5:-
ord. pris 19,90

Ale Torg, Nödinge

ALE/LILLA EDET. Ale 
och Lilla Edet kom-
muner har regionens 
uppdrag att växa.

Satsningen på en ny 
infrastruktur i form av 
motorväg och dubbel-
spårig järnväg ska öka 
attraktionskraften för 
nya invånare och före-
tagsetableringar.

Lördag 7 september 
visar kommunerna 
upp sitt utbud under 
rubriken ”Destination 
Ale – Lilla Edet”.

Det är trångt och ont om 
bostäder i framför allt Göte-
borg. Den 9 december förra 
året invigdes nya E45 och 
den dubbelspåriga järnvägen 
mellan Göteborg och Troll-
hättan. Det medförde fem 
pendeltågstationer i Ale och 
även en station för regiontå-
gen i Tingberg, Lödöse södra. 
De förbättrade kommuni-
kationerna medför nu ett 
ökat intresse för hela Göta-
älvdalen. Därför gör nu Ale 
och Lilla Edet en gemensam 
aktivitet för att marknadsföra 
allt som är på gång i kom-
munerna. Det sker genom ett 
”öppet hus”, ett välkomnande 
till två kommuner som sprud-
lar av liv.

– Tillsammans med 

näringsliv, föreningsliv och de 
kommunala verksamheterna 
hoppas vi kunna överraska 
alla som pejlar in Ale – Lilla 
Edet som sin destination 
lördag 7 september positivt. 
Det kommer att vara ett mas-
sivt program på samtliga orter 
med många aktiviteter som 
förhoppningsvis 
ska attrahera 
både befint-
liga och nya 
i n v å n a r e , 
säger Anne 
K o l n i , 
kommuni-
kationschef 
i Ale.

I Älv-
ängen och 
på Ale Torg 
har företagar-
föreningarna redan 
spikat sin agenda. 
På Ale Torg finns 
det möjlighet att testa 
segway, rida ponny och 
inte minst lära sig dans 
bygg i Korkskruvens regi. 
För musiken svarar dansban-
det Casablanca. I Älvängen 
står föreningarna i centrum. 
Handboll, basket, fotboll, lin-
cedance, skate och motor. Det 
blir också ett unikt tillfälle att 
prova på Aerobic Gymnastics 
med svenska mästarinnan 
AnnTherese Johansson.

Golfklubbarna, Ale GK 

och Backa Säteri golf, bjuder 
också in till prova-på-golf. I 
Alebacken, finns det sannolikt 
ingen snö, men istället erbjuds 
liftburen utförsåkning med 
cykel så 
kallad 

Downhill.
– Programmet är väldigt 

omfattande och det gäller 
att hålla sig informerad för 
att inte missa allt roligt som 
händer. Vi kommer att ha en 

särskild hemsida för Destina-
tion Ale –Lilla Edet. Hem-
bygdsgårdar och museer 
håller också öppet. För nya 
gäster kommer det att avgå 

guidade buss-
turer från 

Nödinge. 
En tur går 

norrut till Nol, Älvängen, 
Furulund, Alebacken, Vikin-
gagården och tillbaka. En 
liknande tur går söderut till 
aktuella besöksmål, berättar 

Anne Kolni.
Dessutom ska ytterligare 

en etapp av Säkra ridvägar 
invigas.

– Hästintresset är stort 
och här sticker Ale ut med sin 
unika satsning på samman-
hängande och säkra ridvägar, 
säger Anne Kollni.

I Lilla Edet kommer en 
tävling att utgöra det 

stora dragplåstret. 
De som har 

besökt de 
tre bostads-
områdena 
E k e b e r g , 
Ryrsboholm 
och Stall-
gärdet kan 
vinna allt 

från en fri hyrbil, 
till cykel och region-

kort på Västtrafik. Från 
Lödöse södra går det 

bussar en gång i timmen 
som tar besökarna runt i 

Lilla Edets kommun.
– Det vi önskar uppnå med 

arrangemanget är att visa det 
strategiska läge i regionen 
som kommit av infrastruktur-
satsningarna som gjorts i Lilla 
Edets kommun. Vi har fått 
mycket goda förutsättningar 
för pendling både till Göte-
borg och Trollhättan, och 
genom att på plats visa upp 
de bostadsområden som har 
tomter till försäljning, kan de 

som är intresserade själva få 
uppleva områdena. Det känns 
som städerna har kommit när-
mare oss, i tid, säger Daniel 
Åhman, Lilla Edet kommun. 

Händelserikt
Det kommer att vara hän-
delserikt kring platserna för 
framtidens boende. På Stall-
gärdet, Ström, visar kommu-
nen upp lediga tomter och i 
boulestallet finns det möjlig-
het att provkasta. I Ströms 
slottspark kan barnen gå en 
tipspromenad i sagoskogen. 
I Göta vid Ryrsboholmsvä-
gen finns det också möjlig-
het att bygga sitt drömbo-
ende. Närheten till Ryrsjön 
ger besökarna möjlighet att 
både bada och ta en roddtur. 
Lödöse Ekeberg kommer att 
demonstrera närheten till 
centrum och service samtidigt 
som Göteborg bara är en kort 
tågtur bort.

Det blir också familjeak-
tiviteter i centrum. Folkets 
Hus håller öppet och visar 
bland annat trailer för hös-
tens filmer. Biblioteket håller 
sagostund och bokbytar-
dag både på Lilla Edets och 
Lödöse bibliotek.

Den 7 september, det är då 
det händer!

– Den 7 september visar kommunerna upp sig

Ale och Lilla Edet gör gemensam sak

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Öppet alla dagar 7-23

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. 
Priserna gäller t o m vecka 26 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

Matglädje
Varje dag

Gäller v 26 • 24/6–30/6

BLANDFÄRS
ICA. Ursprung Sverige. 

Ca 1600 g. 50/50. 
Av nöt och gris. 

/st

 GRÄDDGLASS  
Triumf Glass. 0,5 liter. 

Olika smaker. Jfr pris 20:00/liter. 
Max 3 köp per kund. 

/st

/st

KLASSIKERLÅDA
GB Klassiker. Låda 20-pack.

GB Glace, 1410g. 
Jfr pris 3,95kr/st

/st

Ale Vikingagård

ALE. Sommarens alla 
semesterresor ska pre-
cis komma igång.

NTF Väst uppmanar 
att planera din resa så 
att du säkert kommer 
fram. 

Det handlar förstås 
om att vara utvilad, 
hålla hastigheten, 
använda bälte och vara 
nykter, men det kan 
också vara att välja 
den väg där polisen gör 
många alkoholutand-
ningsprov, så att de 
med alkohol i kroppen 
tas av vägen.

Alkohol och bilkörning hör 
inte ihop. Statistik visar att 
cirka en fjärdedel av alla bil-
förare som omkommer har 
alkohol i blodet. Polisens 
strategi är att låta alla förare 
som stoppas få göra ett alko-
holutandningsprov. Polisen 
gör förstås också flera riktade 
insatser för att hitta alkohol-
påverkade, till exempel utan-
för Systembolag.

– Vi fortsätter vårt envisa 
arbete med att göra många 

utandningsprov, för att för-
hoppningsvis plocka bort 
så många rattfyllerister som 
möjligt från våra vägar, säger 
Bengt Svensson, Rikspolis-
styrelsen.

– Av dem som kör beru-
sade finns det två grupper. 
Den ena är alkoholisterna. 
Den andra gruppen är per-
soner som vid ett enstaka 
tillfälle gör ett riktigt dåligt 
val. De tar bilen trots att de 
är påverkade, antingen under 
kvällen eller för tidigt dagen 

efter. Det finns inget sätt 
att påskynda kroppens för-
bränning av alkohol, det är 
bara att vänta, säger Shahla 
Alamshahi, NTF Väst.

En förhoppning är att ju 
fler prov polisen gör desto 
säkrare blir vägen. Ingen av 
oss vill ju möta en berusad 
förare. I områden där poli-
sen syns ofta hoppas man att 
de som är berusade stannar 
hemma, att polisen har en 
avskräckande effekt.

❐❐❐

– Välj en nykter väg i sommar
Checklista inför semestertrafi ken

CHECKLISTA
Inför semesterresan:
• Välj resväg utifrån säkraste vägen (kanske inte alltid kortaste)

• Planera resan med flera raster

• Gör en tidsplanering så att du aldrig behöver stressa

• Se till att vara ordentligt utvilad

• Kolla bilen; lufttryck, olja, spolarvätska med mera

Under semesterresan:
• Kör nykter (tänk även på dagen-efter)

• Använd bälte (barn under 4-5 år bakåtvänt)

• Håll hastigheten

• Om du blir trött – ta paus eller byt chaufför
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Ny broschyr med
fi naste besöksmålen

ALE. I början av juli blir 
den klar.

”Upplev Ale – vandra 
i vildmark och vikinga-
spår” visar på sexton 
härliga natur- och kul-
turupplevelser.

– Vi vill lyfta fram 
kommunens fi naste 
besöksmål, säger Sofi e 
Rittfeldt.

Sofie Rittfeldt (kultursam-
ordnare), Göran Fransson 
(kommunekolog), Annika 
Friberg (miljöplanerare) och 
Birgitta Fredén (folkhäl-
soplanerare) har bildat en sek-
torsövergripande arbetsgrupp. 
Utifrån sina olika roller och 
professioner i kommunen har 
de bidraget med material till 
den nya natur- och kulturgui-
den.

– Tidigare har det bara fun-
nits material att finna på Inter-
net. Nu har vi tagit fram en 
broschyr som förhoppningsvis 
ska öka lusten att upptäcka Ale. 
Det är vår förhoppning i alla 
fall, säger Birgitta Fredén.

Elva natur- och kultursti-
gar har kompletterats med 
ytterligare fem besöksmål. Det 
handlar om Glasbruksmuseet, 

Repslagarmuseet, Ale Vikin-
gagård, Kvarnsjöarna och Alv-
hems Kungsgård.

– Det finns så otroligt 
många spännande och vackra 
platser att besöka. Våra sjöar 
och vattendrag inbjuder inte 
bara till bad utan lämpar sig 
också för fiske och paddling. 
Vandringslederna är många 
och tänk att vi har så mycket 
vildmark på nära håll, säger 
Annika Friberg och syftar på 
Risveden.

Upplev Ale grundar sig i 
det naturvårdsprogram som 
antogs av fullmäktige 2007. 
Således finns en bred politisk 
förankring i det arbete som 
kvartetten av kommunala 
tjänstemän snart lägger till 
handlingarna.

– Vi hoppas att broschy-
ren ska uppskattas, inte bara 
av aleborna utan också av de 
turister som besöker oss. Vi 
har tryckt upp 2 000 exemplar i 
ett första skede. Produkten ska 
användas till att marknadsföra 
Ale i olika sammanhang, bland 
annat på mässor. Den kommer 
också att finnas tillgänglig på 
offentliga platser som bib-
liotek, apotek, vårdcentraler 
och så vidare. Där går det att 

hämta sitt exemplar helt gratis, 
säger Birgitta Fredén.

Varje utflyktsmål beskrivs 
med text och bilder. Dessutom 
finns kompletterande infor-
mation med vägbeskrivning 
och tillgänglighet.

– Tillgänglighetsperspek-
tivet har varit en viktig del i 
vårt arbete. Faktum är att de 
flesta platser, åtminstone delar 
av dem, är framkomliga med 
rollator, rullstol och barnvagn, 
säger Annika Friberg.

– Varje sida i broschyren 
är dessutom försedd med en 
QR-kod, så att man lätt kan gå 
in och få fördjupad informa-
tion om respektive plats.

Har ni någon egen favo-
ritplats att framhäva?

– Det skulle vara Prästalund 
i Starrkärr i så fall, säger Bir-
gitta Fredén.

– Jag tycker att Rapenskår är 
ett riktigt smultronställe, säger 
Sofie Rittfeldt och får medhåll 
av Göran Fransson.

– På våren är Rapenskår 
definitivt en av de finaste plat-
serna. Inget annat område är 
så dramatiskt och artrikt. På 
hösten föredrar jag det savann-
liknande landskapet med de 
stora mossarna.

Annika Friberg funderar en 
stund, men avger till slut sitt 
svar.

– Fors med sin trolska natur 

är en plats väl värd att rekom-
mendera.

JONAS ANDERSSON

– Upplev Ale går snart i tryck

Birgitta Fredén, Göran Fransson, Sofi e Rittfeldt och Annika 
Friberg har varit med i framställandet av den nya broschyren – 
”Upplev Ale”.

Upplev Ale
Vandra i vildmark och vikingaspår 

www.ale.se

Området kring Kvarnsjöarna i Risveden är ett av de utfl yktsmål 
som lyfts fram i den nya broschyren.

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

20-70%
RABATT
 PÅ UTVALDA VAROR

STREET BAD JOGGING FOTBOLL
SKOR OUTDOOR M.M.

www.teamsportia.se

ÅRETS STORA
SOMMARREA!

Start på dag kl . . Massor av oslagbara 
erbjudanden i butiken. Välkommen!

Gilla Team Sportia Ale Torg på facebook

Gäller på ordinarie pris. Kan ej kombineras med andra rabatter
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel
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spår” visar på sexton 
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turupplevelser.

– Vi vill lyfta fram 
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besöksmål, säger Sofi e 
Rittfeldt.
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ordnare), Göran Fransson 
(kommunekolog), Annika 
Friberg (miljöplanerare) och 
Birgitta Fredén (folkhäl-
soplanerare) har bildat en sek-
torsövergripande arbetsgrupp. 
Utifrån sina olika roller och 
professioner i kommunen har 
de bidraget med material till 
den nya natur- och kulturgui-
den.

– Tidigare har det bara fun-
nits material att finna på Inter-
net. Nu har vi tagit fram en 
broschyr som förhoppningsvis 
ska öka lusten att upptäcka Ale. 
Det är vår förhoppning i alla 
fall, säger Birgitta Fredén.
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ytterligare fem besöksmål. Det 
handlar om Glasbruksmuseet, 
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hems Kungsgård.

– Det finns så otroligt 
många spännande och vackra 
platser att besöka. Våra sjöar 
och vattendrag inbjuder inte 
bara till bad utan lämpar sig 
också för fiske och paddling. 
Vandringslederna är många 
och tänk att vi har så mycket 
vildmark på nära håll, säger 
Annika Friberg och syftar på 
Risveden.

Upplev Ale grundar sig i 
det naturvårdsprogram som 
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Således finns en bred politisk 
förankring i det arbete som 
kvartetten av kommunala 
tjänstemän snart lägger till 
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offentliga platser som bib-
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säger Birgitta Fredén.
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med text och bilder. Dessutom 
finns kompletterande infor-
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tivet har varit en viktig del i 
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av dem, är framkomliga med 
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säger Annika Friberg.
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är dessutom försedd med en 
QR-kod, så att man lätt kan gå 
in och få fördjupad informa-
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– Det skulle vara Prästalund 
i Starrkärr i så fall, säger Bir-
gitta Fredén.

– Jag tycker att Rapenskår är 
ett riktigt smultronställe, säger 
Sofie Rittfeldt och får medhåll 
av Göran Fransson.

– På våren är Rapenskår 
definitivt en av de finaste plat-
serna. Inget annat område är 
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hösten föredrar jag det savann-
liknande landskapet med de 
stora mossarna.

Annika Friberg funderar en 
stund, men avger till slut sitt 
svar.

– Fors med sin trolska natur 

är en plats väl värd att rekom-
mendera.
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– Upplev Ale går snart i tryck
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Friberg har varit med i framställandet av den nya broschyren – 
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SOMMAR-

REA 
50%
PÅ UTEGÅRDEN

Gäller på ordinarie priser, ej rea på jordprodukter

SOMMARÖPPET GÄLLER 24/6-24/8 
MÅN–FRE 9.30–18.00,

LÖRDAG 9.30–15.00, SÖNDAG STÄNGT 

Flytta med Länsförsäkringar

Nödinge, Ale Torg 14, 0303-33 16 40

lansfast.se/ale

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

ÄLVÄNGEN. Blåtunga växer 
för varje år som går.

Framförallt är det försälj-
ningen av dekorsten som har 
tagit rejäl fart.

– Vår enskilt största kund 
är Byggmax. Vi har idag 
30 procent av den svenska 
marknaden, men vår am-
bition är att leverera till 
samtliga deras butiker inom 
den närmaste framtiden, sä-
ger Blåtungas ägare Patric 
Nilsson.

Blåtunga har funnits sedan 1993 
och installerade sig i sina nuvarande 
lokaler, i gamla Wicanders fabriker, 
för sju år sedan.

– Totalt handlar det om cirka 7 
000 kvadratmeter. Vi hyr ut lokaler, 
bland annat till Sportlife, en rad 
småföretagare och till industriverk-
samhet, berättar Patric Nilsson.

– För egen del så börjar vi bli 
trångbodda. Vi behöver lokaler att 
växa i.

Förutom fastighetsbiten så 
utgörs Blåtungas verksamhet av två 
olika inriktningar; marksten och 
dekorsten. Två sorters dekorsten 
levereras till Byggmax varuhus och 
volymen ökar hela tiden.

– Samarbetet inleddes för tre år 

sedan. Norska butiker var först med 
att ta in vår dekorsten och sedan 
följde den svenska marknaden efter. 
I Sverige finns ett 70-tal butiker 
och förhoppningsvis kommer vi att 
leverera till samtliga dessa enheter 
vad det lider, säger Patric Nilsson.

– Vi konkurrerar med priset plus 
att vi har en väldigt snygg dekor-
sten. Vi har tagit ett rejält bett i 
marknaden. Detta är ett segment 
som växer, hittills har vi bara skra-
pat lite i ena hörnet. Fördelen med 
dekorsten är att den passar in över-
allt, det är ett naturligt material som 
dessutom är underhållsfritt. Det är 
bara att breda ut en markduk, lägga 
stenen och sedan är det klart.

Varför har det blivit så popu-
lärt?

– Inredningsprogrammen på tv 
har naturligtvis bidragit till upp-
svinget. Sedan kan man konsta-

tera att räntebilden för fastigheter 
varit väldigt gynnsam under lång 
tid. När folk lånar till ett hus med 
överkomlig ränta så passar många 
på att göra i ordning trädgården 
samtidigt.

– Detsamma gäller för marksten, 
som är populärt att lägga på gångar, 
uppfarter etcetera. 80 procent av de 
som handlar hos oss är privatkun-
der. Trumlade markstenar är en 

trend som håller i sig.
På området driver Blåtunga 

också en butik med presentartiklar. 
Här hittar man alltifrån trädgårds-
belysning till fontäner.

– Damerna brukar ta en sväng i 
butiken när gubbarna går på utsidan 
och kollar stenar, skrattar Patric.

Parallellt med alla andra projekt 
håller Patric Nilsson och hans med-
arbetare på att inreda en lokal i bot-

tenplan på Sportlife. 
– Här ska det öppnas en ny verk-

samhet till hösten/vintern som 
omfattar massage, ansiktsbehand-
ling och eventuellt också fotvård, 
avslutar Patric Nilsson.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Blåtunga
fortsätter
att växa

Ett rejält bett i marknaden

Patric Nilsson på Blåtunga kan konstatera att efterfrågan på dekor- och marksten fortsätter att öka för varje år 
som går.

Byggmax är Blåtungas enskilt 
största kund när det gäller dekor-
sten.

2013  |   vecka 26  |   nummer 25  |   alekuriren 15

Ale Torg 10, Nödinge. Tel: 0303-22 94 33

ALE TORG

TOTAL 
UTFÖRSÄLJNING

50% 

PÅ ALLT

BUTIKEN 
UPPHÖR

ALLT SKA BORT!

ALLT SKA BORT!

NU!

Vi passar också på 
att önska alla en 

riktigt skön sommar!

Vecka 28-29 har 
vi semesterstängt

Vid akuta reparationsärenden 
hänvisar vi till vår samarbetspartner 

Stendahls Bil i Lilla Edet.

0303-74 61 79 
Göteborgsv 56, Älvängen 

Fax 0303-749637  
Email info@hardesjobil.se 
www.hardesjobil.se

Välkomna!
/Niclas med personal

ALAFORS. Under förra veckan fi ck 
sex skollediga aleungdomar en unik 
chans att lära sig grunderna i break-
dance av medlemmar från den hyl-
lade dansgruppen Ultimate B-boys.

I torsdags bjöd de på en impone-
rande uppvisning i medborgarhuset.

Rabi Shabo, Jakob Shabo och Daniel Bales-
habadi är tre av sammanlagt åtta medlemmar 
i breakdance-gruppen Ultimate B-boys, som 
just nu åker land och rike runt och lär barn 
och ungdomar grunderna i dansen. Kurserna 
arrangeras i samarbete med folkrörelsen Fol-
kets hus och Parker. 

När det i förra veckan hade blivit Ales tur 
fastnade dessvärre informationen på vägen 
eftersom sommarlovskatalogen aldrig kom 
fram till föräldrarnas e-mail. Det resulterade 
i den minimala gruppen med endast sex del-
tagare. 

– Kommunens kommunikationsavdel-
ning hade råkat ta bort alla mailadresserna så 
det gick inte att skicka ut informationen. De 
som kom hade läst artikeln i Alekuriren eller 
sett vykorten som Ale fritid delade ut, säger 

Willy Kölborg, föreståndare Folkets Husfö-
reningen i Ale.

Den lilla skaran till trots bjöd barnen och 
ungdomarna på en imponerade breakdance-
show med Star Wars-tema. 

Därefter hade det blivit killarna i Ultimate 
B-boys tur att visa prov på sina danstalanger 
och passade även på att lära publiken ett och 
annat ”breakdance-move”. 

– Vi ser det som en stor fördel att få åka 
runt och träffa alla underbara människor och 
sprida dansen. Vi kommer gärna tillbaka till 
Ale nästa sommar, säger Rabi Shabo. 

JOHANNA ROOS

– Ungdomar bjöd på imponerande uppvisning

Breakdance med Star Wars-attityd
Daniel Baleshabadi, Rabi Shabo och Jakob Shabo från Ultimate B-boys.

Aleungdomarna imponerade.
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SOMMAR-

REA 
50%
PÅ UTEGÅRDEN

Gäller på ordinarie priser, ej rea på jordprodukter

SOMMARÖPPET GÄLLER 24/6-24/8 
MÅN–FRE 9.30–18.00,

LÖRDAG 9.30–15.00, SÖNDAG STÄNGT 

Flytta med Länsförsäkringar

Nödinge, Ale Torg 14, 0303-33 16 40

lansfast.se/ale

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

ÄLVÄNGEN. Blåtunga växer 
för varje år som går.

Framförallt är det försälj-
ningen av dekorsten som har 
tagit rejäl fart.

– Vår enskilt största kund 
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att ta in vår dekorsten och sedan 
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marknaden. Detta är ett segment 
som växer, hittills har vi bara skra-
pat lite i ena hörnet. Fördelen med 
dekorsten är att den passar in över-
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Varför har det blivit så popu-
lärt?
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tera att räntebilden för fastigheter 
varit väldigt gynnsam under lång 
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uppfarter etcetera. 80 procent av de 
som handlar hos oss är privatkun-
der. Trumlade markstenar är en 

trend som håller i sig.
På området driver Blåtunga 

också en butik med presentartiklar. 
Här hittar man alltifrån trädgårds-
belysning till fontäner.

– Damerna brukar ta en sväng i 
butiken när gubbarna går på utsidan 
och kollar stenar, skrattar Patric.
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avslutar Patric Nilsson.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Blåtunga
fortsätter
att växa

Ett rejält bett i marknaden

Patric Nilsson på Blåtunga kan konstatera att efterfrågan på dekor- och marksten fortsätter att öka för varje år 
som går.

Byggmax är Blåtungas enskilt 
största kund när det gäller dekor-
sten.
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HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

Öppet som 
vanligt hela
sommaren!

Vi önskar alla en 

trevlig sommar!
www.mecaalvangen.se

Ä L V Ä N G E N

Märkesverkstad för 
ALLA MÄRKEN!

Service • Ac reparation
Reservdelar & Tillbehör

Släpvagnsservice
4-hjulsinställning

Diagnosutrustning
Elektronik • Däckcenter

Luktar AC:n 
illa eller har 
dålig effekt? 
Dags för en genomgång 
nu när sommaren och 
värmen är på gång... 

Vi gör AC-service 
på alla modeller!

Efter att ha varit 
tjänstledig i närmare 
tre år är äntligen Kia 
Carens tillbaka på job-
bet. 

En tids ledighet tycks 
ha gjort familjefrakta-
ren gott och bilen har 
blivit både kortare och 
smalare, men trots 
detta betydligt rymli-
gare. 

Kampen om barnfa-
miljerna är tuff men 
Kia har tagit på sig 
arbetsoverallen och den 
snygga formgivningen 
är ett ypperligt tecken 
på att hårt arbete lönar 
sig. 

Nu är frågan om inte 
alla kommer att vilja ta 
en Carens-dag?

Det var för närmare sju år 
sedan som Kia för första 
gången visade upp Carens. 
Modellen var knappast 
någon upphetsande historia 
utan hamnade ganska snart 
i skymundan och projektet 
lades senare på is. 

Nu har man vänt på 
myntet och likt det övriga 
modellutbudet så har nya 
Carens fått ta del av den 
numera välbekanta ”tiger-
nos-grillen”.    

Mindre men större
Nosen domineras av två stora 
strålkastare som sträcker sig 

upp längs med motorhuven. 
För att inte göra ”lådformen” 
så markant har man valt att 
ge dörrsidorna karossveck 
nere vid trösklarna samti-
digt som sidorutorna för-
setts med blankt krom längs 
nederkanten. 

Men även dörrhandtagen 
är kromade om man väljer till 
Business. Interiören känns 
ljus och luftig tack vare de 
stora glaspartierna samt att 
framrutan sträcker sig upp på 
taket. Vill du ha känslan av 
mer rymd så är det bara att 
kryssa för panoramataket på 
tillvalslistan á 9 900:-. 

Vi sitter bra såväl fram 
som bak, men bakåtsikten 
är inte att leka med. Backka-
mera finns naturligtvis, men 
likt det mesta så ingår den 
bara i Businesspaketet. 

Kia Carens är normalt 
femsitsig, men för 5 000 extra 

så förvandlas bilen till en sju-
sitsig multikombi och det är 
just sjusitsaren som lagerförs 
i Sverige. De två extrasätena 
säger vi med betoning på just 
”extra” då de knappast är 
avsedda för vuxna. 

Slopar miljöteknik
För dig med beslutsångest 
kan vi glädjande nog berätta 
att motoralternativen bara är 
tre till antalet. Är du på jakt 
efter en bensinare är valet 
enkelt - det finns nämligen 
bara ett alternativ på 135 
hästkrafter. Vill du däremot 
ha en dieselspis så erbjuds två 
maskiner på 115 respektive 
136 hästar. 

Motortrion är inte ens i 
närheten av miljöklassning 
och därför väljer Kia Sverige 
att helt enkelt slopa start/
stopp-teknik. Det kan låta 
märkligt men beslutet är fak-
tiskt klokt då tekniken skulle 
fördyra bilen med runt 5 000 
samtidigt som besparingen 
av bränsledroppar blir mar-
ginell. 

Spanar vi till sist in kon-
kurrenterna så står sig 
grundpriset á 189 900 kronor 
för bensinaren mycket bra, 
men går vi upp i utrustning 
och även lägger till diesel så 
börjar kulorna att rulla på 
allt snabbare. Å andra sidan 
toppar koreanerna med 7 
års nybilsgaranti, 3 års vagn-
skadegaranti och 12 år rost-
skyddsgaranti. Allt borgar 
för många trygga Carens-
dagar!

STAFFAN SWEDENBORG 
JENNY NILSSON

Ta en Carens-dag

KIA CARENS 1,7 CRDI KOMFORT
Motor: 4-cyl turbodiesel med dubbla överliggande kamaxlar och fyra venti-
ler per cyl. Max effekt: 115 hk vid  4 000 varv/minut. Max vridmoment: 260 Nm 
mellan 1 250-2 750 varv/minut.  
Kraftöverföring: Motorn fram, framhjulsdrift. 6-växlad manuell.
Fjädring: Skruvfjädring och krängningshämmare runt om. Fram: fjäderben 
med undre triangellänk. Bak: multilänkaxel.
Styrning: Kuggstång med elservo. Vändcirkel: 11,0 meter.
Bromsar: Skivbromsar fram och bak. ABS. Antispinn/sladd.
Mått/Vikt: (cm/kg) Axelavstånd 275, längd 453, bredd 181, höjd 161. Tjänste-
vikt 1 644. Bränsletank 58 liter.   
Prestanda: Toppfart 181 km/h. Acceleration 0-100 km/h 13,0 sek. 
Förbrukning/Miljö: 4,9 liter per 100 km under blandad körning. CO2: 129 g/
km.
Pris: 224 900 kronor, samt 5 000 kr extra för 7-sits versionen.  
Plus för: Kan svälja sju men är rymlig för fem, generöst garantipaket, den 
fl exibla inredningen, elegant och sportig design
Minus för: Sätena längst bak är av nödkaraktär, bakåtsikten är inte den 
bästa

Kia Carens 1,7 CRDI komfor.
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Ale, Nödinge, Östra Ängarne - Villor

Tomtvisning
Kontakt: 

TORSDAG

27
JUNI

Välkommen på visning

Vill du också ha
nära till badplatsen?

 

När passar ett nytt hem ditt liv?

peabbostad.se

Välkommen på visning 27 juni. 
Läs mer om ditt nya hem på peabbostad.se
 

Ale, Nödinge, Östra Ängarne - radhus 

Tomtvisning
Kontakt: 

Radhus med 
äganderätt

SEMESTERSTÄNGT
23 JULI - 7 AUGUSTI – inte bara ett besök – en upplevelse.

Erbjudandet gäller tom 31/6

Gulmelerad sjösten
32-64 mm, stor säck 1000kg

Ord pris 1895:-

Erbjudandet gäller tom 31/6

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

Mega smart mur
Rek. pris 
719:-

NU!

En smart mur som kan byggas både
bakåtlutande och rakt.



Regeringen inför två 
nya karriärtjänster för 
lärare från och med 

1 juli i sommar. Den ena 
kallas förstelärare, den andra 
kallas särskilt yrkesskicklig 
lärare med forskarutbildning 
(lektor). Syftet är att göra 
läraryrket mer attraktivt och 

säkra god undervisning för 
elever. Huvudmän skapar, 
utformar och tillsätter 
tjänsterna. 

För att underlätta refor-
men har regeringen inrättat 
ett statsbidrag som ersätter 
huvudmäns kostnader för 
löneökningen. Huvudmän 

ansöker om bidrag hos 
Skolverket. Staten avsätter 
880 miljoner kronor per år 
för att huvudmännen ska 
anställa dessa kvalificerade 
lärare. Detta gäller båda för 
friskolor och kommunala 
skolor. 

Tanken med tjänsten 

som förstelärare är att redan 
yrkesskickliga lärare ska 
kunna ta ett steg vidare i 
karriären samtidigt som 
de fortsätter att undervisa. 
Tjänsten innebär en löne-
ökning med i snitt 5 000 
kronor i månaden. En yrkes-
skicklig lärare med forskar-

utbildning (lektor) ska i snitt 
ge 10 000 kronor mer. För-
utom att förbättra elevernas 
resultat ska förstelärare och 
lektor också arbeta med att 
utveckla skolans verksam-
het. Försteläraren ska bland 
annat coacha andra lärare 
och stödja lärarstudenter 

under sitt introduktionsår. 
Lektorn ska bland annat 
bedriva egen forskning och 
vara huvudansvarig för ämne 
och driva ämnesövergri-
pande projekt. 

Framtida tillgång
Den framtida tillgången till 
lärare är under hårt tryck. 
Med stora pensionsavgångar 
och där varannan lärare 
överväger att byta yrke är 
denna satsning mycket viktig 
för att ge lärare ytterligare 
karriärmöjligheter och 
därmed förhoppningsvis en 
vilja att stanna längre inom 
sitt yrke. Genom att säkra 
en hög kvalitet på lärarna 
får eleverna en förbättrad 
undervisning och därmed 
ökade förutsättningar att 
nå de nationella målen och 
goda resultat. 

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

Skillnaden ökar
Skillnaderna mellan skolor 
med bra och dåliga resultat 
har ökat dramatiskt under 
den senaste tiden. Att 
förbättra likvärdigheten, 
stärka läraryrket och ha en 
långsiktig skolpolitik är de 
tre viktigaste områdena för 
att höja resultaten och kva-
liteten i den svenska skolan. 
Regeringen går i spetsen för 
att införandet av karriärsteg 
ska ses som ett verktyg för 
arbetsgivaren att kunna 
belöna de bästa lärarna. 

Camilla Waltersson Grönvall (M) 
Utbildningsutskottet 

Västra Götalands läns norra 

Mikael Berglund (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 

Ale Kommun
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ACCEPTERAT PRIS 1 660 000 kr/bud. TOMT 200 kvm.
EP 92 kWh/m²/år. Skomakargränd 14. ALE Daniel Eriksson
0303-74 90 06/00.

ALE BOHUS 4 rok, 110 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 585 000 kr/bud. TOMT 1 553
kvm. EP 61 kWh/m²/år. Hallbackevägen 24. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE NÖDINGE 3 rok, 72+15 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 450 000 kr/bud. AVGIFT 1 681 kr/
månad. VISAS Ring för tidsbokning. Grangärdesvägen 11b.
ALE Marie Engström 0303 -74 90 00.

ALE SURTE 1 rok, 32,3 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 875 000 kr/bud. TOMT 3 731
kvm. EP 71 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning. Ryd
Gläntan 412. ALE Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE RYD 5 rok, 178,3 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 680 000 kr/bud. TOMT 2 079
kvm. EP 80 kWh/m²/år. Sålanda Knapegård 125. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE SKEPPLANDA 5 rok, 159 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 950 000 kr/bud. TOMT 20 480
kvm. EP 127 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Älmhult 435. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE NOL 4 rok, 87 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 650 000 kr/bud. TOMT 557 kvm .
VISAS Ring för tidsbokning. Källvägen 16. ALE
Nadia Largo Westin 0303-74 90 09.

ALE NÖDINGE 5 rok, 109 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 975 000 kr/bud. TOMT 2 658
kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Lunnavägen 20b. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ALAFORS 5 rok, 158 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 580 000 kr/bud. TOMT 877 kvm.
EP 70 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning. Stomvägen
15. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE NÖDINGE 5 rok, 118+15 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 765 000 kr/bud. TOMT 4 833 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. Hältorp 340. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE ALAFORS 2 rok, 36 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 620 000 kr/bud. AVGIFT 3 495 kr/
månad. EP 146 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Skolvägen 5 A. ALE Nadia Largo Westin 0303-74 90 09.

ALE BOHUS 2 rok, 53 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 3 180 000 kr/bud. TOMT 324 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. Malm Erikssons Gränd 27.
ALE Nadia Largo Westin 0303-74 90 09.

ALE NÖDINGE 5 rok, 134 kvm
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VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE
Vi visar ca 100 fräscha 
begagnade husbilar!

Just nu förmånlig 
fi nansiering 3,95% ränta!

Upp till 10% rabatt 
vid köp utan byte
(Gäller endast sön 30/6)

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.

SISTA SÖNDAGEN 
FÖR SÄSONGEN! 

öppet 12-15

Så många karriärtjänster blir det i Norra Älvsborg 
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Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80  •  Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo
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Staberg

Pierre 
Karlsson

Maria 
Karlsson
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Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!

Härligt läge, strax utanför 
Lilla Edet!

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

Pris 1.380.000:- som utgångspris.
Visas 3/7  kl 17-18:00. Ring för bokning.
Adress Källås 229. 
Maria Karlsson 070-2406330.

Härligt läge vid sjön!

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

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

Pris 1.495.000:- som utgångspris.
Visas 1/7. Maila eller ring för bokning. 
Adress Sandåker 255.

Lilla
 Edet

Håla
nda Se gärna våra 

samtliga 71 
objekt på vår 

hemsida!
www.axelssonsfast.se

Trevlig 
sommar!

Ring eller maila oss
0303-74 66 90

HITTA DIN SPORTLIFEKLUBB PÅ WWW.SPORTLIFE.SE  |  ALLA MÄNNISKOR, ALLA ÅLDRAR  |  VARMT VÄLKOMNA

•  GYM, KONDITION, 
GRUPPTRÄNING

•  GÄLLER PÅ 
19 KLUBBAR

• KREDIT 200 KR
•  RESPASS 140 

KLUBBAR INGÅR

30%
PLATINAKORTET!

ALLT PÅ

ETT KORT!

TRÄNA UTAN 
BINDNINGSTID!

ORD.PRIS 499 KR/MÅN. NU 349 KR/MÅN
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STARRKÄRR/NÖDINGE. 
Arrangörerna till midsom-
marfi randet på Vimmervi 
respektive Prästalund 
lurade regnet.

Nödinge SK:s tilldra-
gelse klarade sig helt utan 
nederbörd och i Starrkärr 
hade barnen så gott som 
dansat klart när himme-
len öppnade sig.

– Vi är helnöjda, sam-
manfattade Inga-Britt 
Karlbom, ordförande i 
Starrkärr-Kilanda Hem-
bygdsförening.

Det finns ingen annan högtid 
på året då väderleken diskute-
ras så flitigt som just midsom-
mar. Redan veckan innan börjar 
metrologerna sia huruvida det 
ska bli regn eller sol. I år pekade 
alla prognoser på en blöt afton, 
SMHI utfärdade dessutom en så 
kallad klass ett-varning.

– Regnet hängde på en skör 
tråd hela tiden, säger Inga-Britt 
Karlbom som mot den bak-
grunden var nöjd med fredagens 
arrangemang i Prästalund.

– Visserligen något färre 
besökare än vanligt. Väderprog-
nosen hade skrämt en del på 
flykten. Totalt sett blev det en 
väldigt lyckad eftermiddag, folk 
dansade, köpte lotter, korv och 
kaffe, förklarar Inga-Britt.

Midsommarstången restes 
klockan 14 och som vanligt 
skedde det under överinseende 
av Paul Olsson, hembygdsför-
eningens verklige veteran som 
fyller 93 i år. Paul utgör en själv-
klar del av midsommarfirandet 
i Prästalund, som har anor från 
50-talet.

– Första gången som det 
skedde ett officiellt firande på 
denna plats var 1952 och sedan 
har det fortsatt i 61 år, berättar 
Inga-Britt.

Inte under alla år, men 
merparten av dem har Len-
nart Thorstensson svarat för 
musikunderhållningen. Så var 
fallet även i år. Tillsammans 
med sin trogne följeslagare Jan 
Albertsson ledde de ringdan-
sen.

– Ingen midsommar utan 
Lennart och Jan, konstaterar 
Inga-Britt.

Midsommarfirandet i Starr-
kärr fick emellertid en sur 
eftersmak. När föreningens 
representanter kom för att städa 
hembygdsgården senare under 
helgen tvingades man konsta-
tera att någon brutit av midsom-
marstången och förstört flag-
gan.

– Så tråkigt och så menings-
löst, suckar Inga-Britt.

Folkligt och festligt var det på 
Vimmervi i Nödinge. Här drog 
firandet igång redan vid halv ett-
tiden. Samlingen ägde rum vid 
badplatsen och därefter blev det 
gemensam marsch till fotbolls-
planen där midsommarstången 
var placerad. När dansen var 
slut och musiken tystnat blev det 
godisutdelning till alla barn. Ett 
synnerligen uppskattat inslag.

Alva Karlsson, tillsammans med farmor Christina, deltog i le-
karna och dansen i Starrkärr.

Molly var med pappa Patrik Gustavsson, Älvängen, och 
fi rade midsommar i Prästalunds hembygdsgård.

Trogna musikanter. Lennart Thorstensson och Jan Albertsson 
spelade och sjöng i Starrkärr.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Midsommarfi rare 

Elina Kontio-Duell, 2 år från Bohus, var redo för dans 
kring midsommarstången i Nödinge.

Midsommarfi randet på Vimmervi i Nödinge 

lockade många besökare.

Midsommardansen går i fagra Prästalund.
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flykten. Totalt sett blev det en 
väldigt lyckad eftermiddag, folk 
dansade, köpte lotter, korv och 
kaffe, förklarar Inga-Britt.

Midsommarstången restes 
klockan 14 och som vanligt 
skedde det under överinseende 
av Paul Olsson, hembygdsför-
eningens verklige veteran som 
fyller 93 i år. Paul utgör en själv-
klar del av midsommarfirandet 
i Prästalund, som har anor från 
50-talet.

– Första gången som det 
skedde ett officiellt firande på 
denna plats var 1952 och sedan 
har det fortsatt i 61 år, berättar 
Inga-Britt.

Inte under alla år, men 
merparten av dem har Len-
nart Thorstensson svarat för 
musikunderhållningen. Så var 
fallet även i år. Tillsammans 
med sin trogne följeslagare Jan 
Albertsson ledde de ringdan-
sen.

– Ingen midsommar utan 
Lennart och Jan, konstaterar 
Inga-Britt.

Midsommarfirandet i Starr-
kärr fick emellertid en sur 
eftersmak. När föreningens 
representanter kom för att städa 
hembygdsgården senare under 
helgen tvingades man konsta-
tera att någon brutit av midsom-
marstången och förstört flag-
gan.

– Så tråkigt och så menings-
löst, suckar Inga-Britt.

Folkligt och festligt var det på 
Vimmervi i Nödinge. Här drog 
firandet igång redan vid halv ett-
tiden. Samlingen ägde rum vid 
badplatsen och därefter blev det 
gemensam marsch till fotbolls-
planen där midsommarstången 
var placerad. När dansen var 
slut och musiken tystnat blev det 
godisutdelning till alla barn. Ett 
synnerligen uppskattat inslag.

Alva Karlsson, tillsammans med farmor Christina, deltog i le-
karna och dansen i Starrkärr.

Molly var med pappa Patrik Gustavsson, Älvängen, och 
fi rade midsommar i Prästalunds hembygdsgård.

Trogna musikanter. Lennart Thorstensson och Jan Albertsson 
spelade och sjöng i Starrkärr.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Midsommarfi rare 

Elina Kontio-Duell, 2 år från Bohus, var redo för dans 
kring midsommarstången i Nödinge.

Midsommarfi randet på Vimmervi i Nödinge 

lockade många besökare.

Midsommardansen går i fagra Prästalund.
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Gemensam marsch från Vimmervis badplats till idrottsplatsen.

lurade regnet

Förväntansfulla midsommarfi rare i Nödinge.

Besökarna i Prästalund hjälpte till att resa midsommarstången under ledning av Paul Olsson.
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 Lena med personal

www.facebook.com/Kungalv/
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www.kungalvcentrum.se
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Design 
Sigvard Bernadotte

0,5 liters 
Margrethe-
skål me lock 
och pensel.

99:- 
    Ord pris 210:-

PÅ RÄTT SIDA TULLARNA!Gratis parkering 
med p-skiva.

TREKUNGALOPPET
10 KM KUNGÄLV CENTRUM 7 SEPTEMBER
Den 7 september går första upplagan av 

Trekungaloppet av stapeln. En 10 km lång 
bana genom centrala Kungälv som kantas av 

musik, underhållning & publik. 
Anmälan och mer info:

www.trekungaloppet.se

Välkommen till 
en personlig 
underklädesbutik!

Just nu 
välfylld 
med bad!

Carola-Butiken
Västragatan 66, Kungälv
Tel: 0303-181 30
Vard 10–18, lörd 10–15
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ALAFORS. Det blev en 
mysig kväll med fi ske 
och korvgrillning vid 
Stora Kroksjön förra 
lördagen när ung-
domsgruppen i Ledets 
fi skeförening hade 
avslutning.

Nu ser gänget fram 
emot fi skelägret som 
hålls den 9-11 augusti. 

Det blev en lyckad avslut-
ning på en lyckad fiskesäsong 
när Ledets fiskeförenings 
ungdomsgrupp samlades vid 
Stora Kroksjön lördagen den 
15 juni. 

– Det blev bara en fisk, 
men desto mer korvgrillning 
och Sportfiskarna spons-
rade med kepsar och första-
hjälpen-kit, berättar Niklas 
Gabrielsson, ledare för 
gruppen som idag uppgår till 
ett tiotal barn och ungdomar 
från tio år och uppåt.

De träffas varje onsdags-
kväll och under sommarsä-
songen är det fiske som gäller 
för hela slanten, oftast vid 

Mysig avslutning för unga fi skare

Det blev bara en enda fi sk under förra lördagens avslutning för Ledets fi skeförenings ung-
domsgrupp, men desto mer korv grillades när gänget samlades vid Stora Kroksjön. 

Niklas Gabrielsson, ledare för ungdomsgruppen i Ledets 
fi skeförening håller även i ett fi skeläger i augusti. w
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NÖDINGE. Dunkande 
musik, rullande fotbol-
lar och rykande grillar.

Partystämningen var 
på topp i torsdags kväll 
när engagerade ungdo-
mar ordnade fotbolls-
kväll på Mötesplats 
ungdom.

Många ungdomar hade 
kommit till den nyupprus-
tade streetplanen bortanför 
Kyrkbyskolan i Nödinge i 
torsdags kväll för att delta i 
FC Street-dagen. 

Tack vare ett bidrag på 15 
000 kronor från Ungdoms-
rådet blev det möjligt att res-
taurera den gamla fotbolls-
planen intill skejtparken. Allt 
arbete har utförts av ung-
domarna själva och en som 
hållit i trådarna är Saman 
Fattah. 

– Der här evenemanget 
blev möjligt tack vare att 
många har hjälpts åt. Dess-
utom har vi haft stöd från 
Ale fritid och Vakna. Vi har 
även lyckats få hit represen-
tanter från Räddningstjäns-
ten, som funnits på plats för 
att svara på frågor. Sedan har 
vi ordnat fotbollsturnering, 

tipspromenad, korvgrillning 
och fiskdam och DJ Rami 
står för musiken, berättar 
han. 

Många arrangörer
Sammanlagt deltog åtta lag i 
fotbollsturneringen med fina 
priser i potten. Precis som 
ungdomarna önskat blev det 
en varm och solig sommar-
kväll med mycket gemen-
skap.

– Det känns kul att vi fick 
möjlighet att rusta upp fot-
bollsplanen. Vi har spelat på 
den här planen sedan vi var 

små och den betyder mycket 
för unga som bor i området, 
säger Jihad Nashabat, som 
numera spelar i Ahlafors IF. 

Två killar som bidragit 
till fotbollskvällen genom att 
söka pengar genom Ale fri-
tids projekt ”Tvärballa ban-
komaten” är Ibbe Muham-
mod och David Alkhoury. 

Även Trimo Huskaj, 
Kajin Tahlat och Ahmed 
Bayati var med som arrang-
örer.

– Vi vill få bort fördomar 
och skapa gemenskap. Det 
är kul när många är engage-

rade och vi har fått mycket 
stöd från MPU och Vakna. 
Det känns väldigt positivt 
att ungdomar får en chans 
att träffas och lära känna 
varandra, särskilt nu inför 
sommarlovet, säger Ahmed 
Bayati. 

– Lyckad fotbollskväll på Mötesplats ungdom

Lirar för gemenskap

Engagerade ungdomar i 
samarbete med Ale fritid och 
Vakna bjöd även in Räddnings-
tjänsten.

Hela åtta lag deltog i torsdagens fotbollskväll på Mpu.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Hälltorpssjön, men även vid 
Stora Kroksjön. På vintern 
håller de istället till i furustu-
gan i Alafors där de tillverkar 
olika fiskeredskap.  

Innan höstterminen 
drar igång den 28 augusti 
kommer föreningen att 
ordna ett fiskeläger, också 
det med Niklas Gabrielsson 
som ledare. 

– Lägret blir helgen 

den 9-11 augusti vid Stora 
Kroksjön. Vi kommer att 
gå igenom lite olika fiske-
sätt, som flugfiske, mete och 
spinnfiske och eventuellt 
också ta en fiskeutflykt till 
någon annan sjö, säger han.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Många ungdomar hade kommit för att heja på fotbollsla-
gen som spelade på den nyrestaurerade planen i Nödinge.
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ÄLVÄNGEN. Folkets Hus 
får en ansiktslyftning.

En välbehövlig sådan 
enligt föreståndaren 
Willy Kölborg.

– Vi har medvetet 
väntat eftersom det 
tidigare fanns planer på 
att fl ytta verksamhe-
ten till Resecentrum.

Folkets Hus i Älvängen har 
stått pall sedan 1930. Under 
60-talet hyrdes fastigheten 
ut till en mekanisk verkstad, 
men återgick i Folkets Hus 
regi på 70-talet. I slutet av 
detta decennium beslutade 
man också att renovera huset.

– Det skedde med hjälp 
av frivilliga krafter, ett 80-tal 
personer deltog i arbetet, 
berättar Willy Kölborg.

1982 stod Folkets Hus 
redo för nyinvigning vilket 
skedde under dåvarande 
kulturministern Bengt 
Göransson.

– Ytterligare renove-
ringsarbeten har skett efter 
det. För två år sedan bytte 
vi ut alla dörrar och fönster 
samtidigt som vi installe-
rade ett nytt värmesystem. 
Direktverkande el ersattes av 
luft- och vattenburen värme. 
Detta genomfördes som ett 
Leaderprojekt, förklarar 
Willy Kölborg.

Den här gången förses 
fastigheten med ny färg. I 
slutet av veckan beräknas 
arbetet vara klart.

– Sedan har vi en del mål-
ning kvar att göra invändigt, 
tillägger Kölborg.

Hur är beläggningen 
under veckorna?

– Uthyrningsfrekvensen 
är väldigt god, det gäller både 
dags- och kvällsaktiviteter. 
Vi har många föreningar och 
privatpersoner också för den 
delen, som vill nyttja lokalen 
till diverse sammankomster, 
säger Willy Kölborg som vet 
att tillgängligheten spelar 

stor roll.
– Läget är jättebra, vi har 

en stor parkeringsplats och 
bussen som stannar i princip 
utanför dörren. Nu räknas 
Folkets Hus som en cen-
trumnära fastighet, annat 
var det förr. När man letade 
tomt i slutet av 20-talet var 
tanken att bygga i närhe-
ten av Manufakturen och 
tingshuset, men det blev nej. 
Istället hänvisades byggher-
rarna till en plats långt utan-
för centrum och där är vi nu, 
avslutar Willy Kölborg.

JONAS ANDERSSON

Vi är många som undrar 
hur länge jordens resurser 
ska räcka till alla. 

Några säger att vi skulle 
behöva flera jordklot för 
att alla ska kunna leva med 
samma standard som vi gör 
i Sverige idag. Några får 
klimatångest och mår inte 
alls bra, andra tar det med 
ro. Det är dags att se till 
helheten, att koppla ihop 
hälsa och välbefinnande med 
miljö- och klimatfrågor.

Ju mer vi tjänar desto mer 
konsumerar vi, och vi köper 
ofta mera än vad vi behöver. 
”Köp 3 betala för 2”! Men 
jag kanske bara vill köpa 
EN! Vi måste fundera över 
om vi verkligen behöver allt 
det vi köper. Det kostar ju 
på att vårda och sköta det vi 

har och det tar tid – tid som 
vi kanske bättre kan använda 
till annat.  

Kan vi kanske dela eller 
byta istället för att köpa 
nytt? Bilpooler är redan eta-
blerade på många håll, och 
tack vare de sociala medi-
erna fungerar dessa smidigt 
och effektivt. Biblioteken är 
vi vana att gå till men kanske 
kan vi låna annat än böcker? 
Det finns klädotek på flera 
platser där man lånar och 
byter kläder, och det finns 
även verktygsotek där vi 
lånar verktyg av varandra. 

”Landshare” är ett sätt 
att dela på odlingsbar mark. 
Stadsjord är ett exempel, 
vilket innebär att någon 
lämnar ut odlingsbar mark 
där andra intresserade kan 

odla och kanske till och med 
ha grisar och andra djur. 
Det är igång i Göteborg 
och på många andra plat-
ser i världen. Den som har 
en trädgård som man inte 
orkar odla upp kan kanske 
erbjuda någon annan att 
odla grönskar och blommor 
där. Förutom att det kan ge 
en ökad social gemenskap 
tar vi ett ansvar för miljön. 
Och kanske till och med mår 
bättre.

Du som har tankar och 
idéer om hur vi här i Ale kan 
leva på ett mer hållbart sätt 
är välkommen att ta kontakt 
med mig .

Birgitta Fredén
Folkhälsoplanerare

– Välkommet ansiktslyft

Folkets Hus målas om

Folkets Hus i Älvängen förses med ny färg. Arbetet beräknas 
vara klart i slutet av veckan.

Willy Kölborg.

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 

Minska det ekologiska fotavtrycket!
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domsgruppen i Ledets 
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Det blev en lyckad avslut-
ning på en lyckad fiskesäsong 
när Ledets fiskeförenings 
ungdomsgrupp samlades vid 
Stora Kroksjön lördagen den 
15 juni. 

– Det blev bara en fisk, 
men desto mer korvgrillning 
och Sportfiskarna spons-
rade med kepsar och första-
hjälpen-kit, berättar Niklas 
Gabrielsson, ledare för 
gruppen som idag uppgår till 
ett tiotal barn och ungdomar 
från tio år och uppåt.

De träffas varje onsdags-
kväll och under sommarsä-
songen är det fiske som gäller 
för hela slanten, oftast vid 

Mysig avslutning för unga fi skare

Det blev bara en enda fi sk under förra lördagens avslutning för Ledets fi skeförenings ung-
domsgrupp, men desto mer korv grillades när gänget samlades vid Stora Kroksjön. 

Niklas Gabrielsson, ledare för ungdomsgruppen i Ledets 
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musik, rullande fotbol-
lar och rykande grillar.

Partystämningen var 
på topp i torsdags kväll 
när engagerade ungdo-
mar ordnade fotbolls-
kväll på Mötesplats 
ungdom.

Många ungdomar hade 
kommit till den nyupprus-
tade streetplanen bortanför 
Kyrkbyskolan i Nödinge i 
torsdags kväll för att delta i 
FC Street-dagen. 

Tack vare ett bidrag på 15 
000 kronor från Ungdoms-
rådet blev det möjligt att res-
taurera den gamla fotbolls-
planen intill skejtparken. Allt 
arbete har utförts av ung-
domarna själva och en som 
hållit i trådarna är Saman 
Fattah. 

– Der här evenemanget 
blev möjligt tack vare att 
många har hjälpts åt. Dess-
utom har vi haft stöd från 
Ale fritid och Vakna. Vi har 
även lyckats få hit represen-
tanter från Räddningstjäns-
ten, som funnits på plats för 
att svara på frågor. Sedan har 
vi ordnat fotbollsturnering, 

tipspromenad, korvgrillning 
och fiskdam och DJ Rami 
står för musiken, berättar 
han. 

Många arrangörer
Sammanlagt deltog åtta lag i 
fotbollsturneringen med fina 
priser i potten. Precis som 
ungdomarna önskat blev det 
en varm och solig sommar-
kväll med mycket gemen-
skap.

– Det känns kul att vi fick 
möjlighet att rusta upp fot-
bollsplanen. Vi har spelat på 
den här planen sedan vi var 

små och den betyder mycket 
för unga som bor i området, 
säger Jihad Nashabat, som 
numera spelar i Ahlafors IF. 

Två killar som bidragit 
till fotbollskvällen genom att 
söka pengar genom Ale fri-
tids projekt ”Tvärballa ban-
komaten” är Ibbe Muham-
mod och David Alkhoury. 

Även Trimo Huskaj, 
Kajin Tahlat och Ahmed 
Bayati var med som arrang-
örer.

– Vi vill få bort fördomar 
och skapa gemenskap. Det 
är kul när många är engage-

rade och vi har fått mycket 
stöd från MPU och Vakna. 
Det känns väldigt positivt 
att ungdomar får en chans 
att träffas och lära känna 
varandra, särskilt nu inför 
sommarlovet, säger Ahmed 
Bayati. 

– Lyckad fotbollskväll på Mötesplats ungdom
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Engagerade ungdomar i 
samarbete med Ale fritid och 
Vakna bjöd även in Räddnings-
tjänsten.

Hela åtta lag deltog i torsdagens fotbollskväll på Mpu.
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Innan höstterminen 
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kommer föreningen att 
ordna ett fiskeläger, också 
det med Niklas Gabrielsson 
som ledare. 

– Lägret blir helgen 

den 9-11 augusti vid Stora 
Kroksjön. Vi kommer att 
gå igenom lite olika fiske-
sätt, som flugfiske, mete och 
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samtidigt som vi installe-
rade ett nytt värmesystem. 
Direktverkande el ersattes av 
luft- och vattenburen värme. 
Detta genomfördes som ett 
Leaderprojekt, förklarar 
Willy Kölborg.

Den här gången förses 
fastigheten med ny färg. I 
slutet av veckan beräknas 
arbetet vara klart.

– Sedan har vi en del mål-
ning kvar att göra invändigt, 
tillägger Kölborg.

Hur är beläggningen 
under veckorna?

– Uthyrningsfrekvensen 
är väldigt god, det gäller både 
dags- och kvällsaktiviteter. 
Vi har många föreningar och 
privatpersoner också för den 
delen, som vill nyttja lokalen 
till diverse sammankomster, 
säger Willy Kölborg som vet 
att tillgängligheten spelar 

stor roll.
– Läget är jättebra, vi har 

en stor parkeringsplats och 
bussen som stannar i princip 
utanför dörren. Nu räknas 
Folkets Hus som en cen-
trumnära fastighet, annat 
var det förr. När man letade 
tomt i slutet av 20-talet var 
tanken att bygga i närhe-
ten av Manufakturen och 
tingshuset, men det blev nej. 
Istället hänvisades byggher-
rarna till en plats långt utan-
för centrum och där är vi nu, 
avslutar Willy Kölborg.

JONAS ANDERSSON

Vi är många som undrar 
hur länge jordens resurser 
ska räcka till alla. 

Några säger att vi skulle 
behöva flera jordklot för 
att alla ska kunna leva med 
samma standard som vi gör 
i Sverige idag. Några får 
klimatångest och mår inte 
alls bra, andra tar det med 
ro. Det är dags att se till 
helheten, att koppla ihop 
hälsa och välbefinnande med 
miljö- och klimatfrågor.

Ju mer vi tjänar desto mer 
konsumerar vi, och vi köper 
ofta mera än vad vi behöver. 
”Köp 3 betala för 2”! Men 
jag kanske bara vill köpa 
EN! Vi måste fundera över 
om vi verkligen behöver allt 
det vi köper. Det kostar ju 
på att vårda och sköta det vi 

har och det tar tid – tid som 
vi kanske bättre kan använda 
till annat.  

Kan vi kanske dela eller 
byta istället för att köpa 
nytt? Bilpooler är redan eta-
blerade på många håll, och 
tack vare de sociala medi-
erna fungerar dessa smidigt 
och effektivt. Biblioteken är 
vi vana att gå till men kanske 
kan vi låna annat än böcker? 
Det finns klädotek på flera 
platser där man lånar och 
byter kläder, och det finns 
även verktygsotek där vi 
lånar verktyg av varandra. 

”Landshare” är ett sätt 
att dela på odlingsbar mark. 
Stadsjord är ett exempel, 
vilket innebär att någon 
lämnar ut odlingsbar mark 
där andra intresserade kan 

odla och kanske till och med 
ha grisar och andra djur. 
Det är igång i Göteborg 
och på många andra plat-
ser i världen. Den som har 
en trädgård som man inte 
orkar odla upp kan kanske 
erbjuda någon annan att 
odla grönskar och blommor 
där. Förutom att det kan ge 
en ökad social gemenskap 
tar vi ett ansvar för miljön. 
Och kanske till och med mår 
bättre.

Du som har tankar och 
idéer om hur vi här i Ale kan 
leva på ett mer hållbart sätt 
är välkommen att ta kontakt 
med mig .

Birgitta Fredén
Folkhälsoplanerare

– Välkommet ansiktslyft

Folkets Hus målas om

Folkets Hus i Älvängen förses med ny färg. Arbetet beräknas 
vara klart i slutet av veckan.

Willy Kölborg.

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 

Minska det ekologiska fotavtrycket!
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Som vi har längtat efter 
de där första sköna 
sommarkvällarna. 

Kunna ta det lugnt och 
smutta rosé i en kvällssol 
som aldrig verkar vilja gå 
ner.

Men knappt har man 
hunnit dra in doften av de 
nyutslagna syrenerna förrän 
sommarhysterin gör sig 
påmind. De ljumma vin-
darna kommer nämligen 

med ett digert uppdrag: 
planera inför alla somriga 
tillställningar. 

Det är examensfester, 
avslutningsfester, midsom-
marfester och grillfester och 
allt ska ske på samma gång, 
helst på samma helg. 

Nu blir det bråttom. 
Klänningar och kavajer ska 
inhandlas, liksom presen-
ter, tårtor och blommor. 
På mindre än en vecka har 

varenda vitt plagg i hela stan 
sålt slut. Blomsterhandlarna 
går på knäna och det finns 
väl knappt en räka kvar i 
havet efter att alla smörgås-
tårtor garnerats.

Det är nu vi går och köper 
de mest knepiga presen-
terna till varandra, sådant 
som man aldrig annars ens 
skulle fundera på, men med 
några varv blågult snöre runt 
funkar det mesta. 

Det är också nu man tar 
på sig de där alltför trånga 
vita sandalerna som gömt sig 
längst in i garderoben, som 
man ägt i fem år och använt 
lika många gånger. Efter 
halva festen kommer man 
ihåg varför.

Lugna stunder med ett 
glas på balkongen har has-
tigt förbytts mot helkvällar i 
Nordstans köpcentrum, rän-
nandes in och ut ur present-
butiker och klädaffärer. 

Sommaren kommer med 
så mycket förväntningar och 
man vill passa på att leva för 
hela slanten. Allt roligt som 
sparats till sommaren ska 
göras nu, på en enda gång. 

För att allt ska bli så bra 
som möjligt krävs nog-
granna förberedelser, inte 
minst när det kommer till 
semesterresan.

Bara en sådan sak som 
ett besök på Apoteket kan i 
dessa tider sluta precis hur 
som helst. Intet ont anande 
traskade jag därför in i denna 
butik fullsmockad med ”bra-
att-ha-i-nödfall-prylar”.

Såhär i efterhand kan jag 
bara gratulera Apoteket för 
imponerande marknadsfö-
ring. Man kan lugnt säga att 
jag är förberedd på vilken 

situation som helst under vår 
två veckor långa USA-resa i 
sommar.

Plåster, skoskavsplåster, 
desinfektionsmedel, medel 
mot åtminstone hälften av 
jordens insektsarter, huvud-
värkstabletter, goda magbak-
terier, vätskeersättning och 
diverse vitaminer var bara 
uppvärmningen. Sedan kom 
krämerna. 

Jag har nämligen en för-
måga att alltid smeta på flera 
lager med solkräm, något jag 
skyller min något hypokon-
driska läggning för. 

Under en husvagnsse-
mester på Öland för några 
år sedan ringer mamma och 
påminner om att jag inte ska 
smörja in mig för mycket så 
att jag inte får någon färg. 
Ni förstår ju. 

Att ägna hela semestern åt 
att ligga och pressa och svet-
tas i en solstol är alltså inte 
riktigt min melodi. Brännan 
har ju ändå försvunnit en 
vecka efter att man börjat 
jobba igen. Bättre att skapa 
roliga minnen istället, som 
inte bleknar lika fort. 

Hur som helst, när man 
sedan står där i kassakön på 
Apoteket med en välfylld 
korg och fasar för vad notan 

ska landa på, ja då får man 
syn på fler ”nödvändiga” 
krämer som solspray, kylbal-
sam och ”after sun”. 

Där rök den semesterkas-
san kan man säga. Det är 
nästan så att man håller tum-
marna för att man råkar ut 
för en rejäl insektsinvasion 
bara för att få användning av 
den där svindyra giftsprayen. 

Det här med semester-
planering har som sagt en 
tendens att gå överstyr, men 
det bästa är nog att planera 
lagom, försöka njuta av 
stunden och låta det bli som 
det blir.

Nog finns det solkräm, 
skoskavsplåster och förmod-
ligen ännu giftigare insekts-
spray även på andra sidan 
Atlanten. 

JOHANNA ROOS

Krönika

Utrustad med bland annat:

1

1

VW Passat Variant 
Välj till Metallic

6 500 kr

Bränsleförbrukning blandad körning 4,0 – 5,6 l/100 km. CO2-utsläpp 119 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. Begränsat antal. Reservation för slutförsäljning.

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

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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Planeringen som gick överstyr

Missa inte vårt sommarnummer v29

Vi är tillbaka på redaktionen 
onsdag 31 juli, första tidningen 
kommer den 7 augusti

Jourtelefon: 0704-92 35 07 

Trevlig sommar!
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Som vi har längtat efter 
de där första sköna 
sommarkvällarna. 

Kunna ta det lugnt och 
smutta rosé i en kvällssol 
som aldrig verkar vilja gå 
ner.

Men knappt har man 
hunnit dra in doften av de 
nyutslagna syrenerna förrän 
sommarhysterin gör sig 
påmind. De ljumma vin-
darna kommer nämligen 

med ett digert uppdrag: 
planera inför alla somriga 
tillställningar. 

Det är examensfester, 
avslutningsfester, midsom-
marfester och grillfester och 
allt ska ske på samma gång, 
helst på samma helg. 

Nu blir det bråttom. 
Klänningar och kavajer ska 
inhandlas, liksom presen-
ter, tårtor och blommor. 
På mindre än en vecka har 

varenda vitt plagg i hela stan 
sålt slut. Blomsterhandlarna 
går på knäna och det finns 
väl knappt en räka kvar i 
havet efter att alla smörgås-
tårtor garnerats.

Det är nu vi går och köper 
de mest knepiga presen-
terna till varandra, sådant 
som man aldrig annars ens 
skulle fundera på, men med 
några varv blågult snöre runt 
funkar det mesta. 

Det är också nu man tar 
på sig de där alltför trånga 
vita sandalerna som gömt sig 
längst in i garderoben, som 
man ägt i fem år och använt 
lika många gånger. Efter 
halva festen kommer man 
ihåg varför.

Lugna stunder med ett 
glas på balkongen har has-
tigt förbytts mot helkvällar i 
Nordstans köpcentrum, rän-
nandes in och ut ur present-
butiker och klädaffärer. 

Sommaren kommer med 
så mycket förväntningar och 
man vill passa på att leva för 
hela slanten. Allt roligt som 
sparats till sommaren ska 
göras nu, på en enda gång. 

För att allt ska bli så bra 
som möjligt krävs nog-
granna förberedelser, inte 
minst när det kommer till 
semesterresan.

Bara en sådan sak som 
ett besök på Apoteket kan i 
dessa tider sluta precis hur 
som helst. Intet ont anande 
traskade jag därför in i denna 
butik fullsmockad med ”bra-
att-ha-i-nödfall-prylar”.

Såhär i efterhand kan jag 
bara gratulera Apoteket för 
imponerande marknadsfö-
ring. Man kan lugnt säga att 
jag är förberedd på vilken 

situation som helst under vår 
två veckor långa USA-resa i 
sommar.

Plåster, skoskavsplåster, 
desinfektionsmedel, medel 
mot åtminstone hälften av 
jordens insektsarter, huvud-
värkstabletter, goda magbak-
terier, vätskeersättning och 
diverse vitaminer var bara 
uppvärmningen. Sedan kom 
krämerna. 

Jag har nämligen en för-
måga att alltid smeta på flera 
lager med solkräm, något jag 
skyller min något hypokon-
driska läggning för. 

Under en husvagnsse-
mester på Öland för några 
år sedan ringer mamma och 
påminner om att jag inte ska 
smörja in mig för mycket så 
att jag inte får någon färg. 
Ni förstår ju. 

Att ägna hela semestern åt 
att ligga och pressa och svet-
tas i en solstol är alltså inte 
riktigt min melodi. Brännan 
har ju ändå försvunnit en 
vecka efter att man börjat 
jobba igen. Bättre att skapa 
roliga minnen istället, som 
inte bleknar lika fort. 

Hur som helst, när man 
sedan står där i kassakön på 
Apoteket med en välfylld 
korg och fasar för vad notan 

ska landa på, ja då får man 
syn på fler ”nödvändiga” 
krämer som solspray, kylbal-
sam och ”after sun”. 

Där rök den semesterkas-
san kan man säga. Det är 
nästan så att man håller tum-
marna för att man råkar ut 
för en rejäl insektsinvasion 
bara för att få användning av 
den där svindyra giftsprayen. 

Det här med semester-
planering har som sagt en 
tendens att gå överstyr, men 
det bästa är nog att planera 
lagom, försöka njuta av 
stunden och låta det bli som 
det blir.

Nog finns det solkräm, 
skoskavsplåster och förmod-
ligen ännu giftigare insekts-
spray även på andra sidan 
Atlanten. 

JOHANNA ROOS

Krönika

Utrustad med bland annat:

1

1

VW Passat Variant 
Välj till Metallic

6 500 kr

Bränsleförbrukning blandad körning 4,0 – 5,6 l/100 km. CO2-utsläpp 119 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. Begränsat antal. Reservation för slutförsäljning.

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

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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Planeringen som gick överstyr

Missa inte vårt sommarnummer v29

Vi är tillbaka på redaktionen 
onsdag 31 juli, första tidningen 
kommer den 7 augusti

Jourtelefon: 0704-92 35 07 

Trevlig sommar!
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Trevlig sommar!Fredrik

Mikael
Nina Ulf

Det var varmt och skönt när 
Ahlafors IF satte punkt för 
fotbollsskolan i torsdags. 
Dagen till ära bjöds det glass 

efter lunchen och som om 
inte det vore nog fick man 
finfrämmat i form av Jakob 
Lindström. ÖIS 20-årige 

lagkapten möttes av applåder 
och jubel.

– Jag har fina minnen från 
Sjövallen och just fotbolls-
skolan tyckte jag var en höj-
dare. Jag har varit med både 
som spelare och ledare, för-
klarade Jakob.

Vad är viktigt att tänka 
på för att bli en duktig 
fotbollsspelare, undrade 
AIF:s ordförande Claes 
Berglund?

– Att ha roligt, det ska vara 
skoj att spela fotboll. Sedan 
är det viktigt att man lyssnar 
på sina ledare.

Jakob Lindström är 
Svensk elitfotbolls yngste 
lagkapten. Mittfältare Lind-
ström är definitivt ett före-
döme både på och utanför 
planen. Han svarade artigt 
på alla frågor som barnen 
ville ha svar på och därefter 
blev det bollutdelning och 

autografskrivande.
Det var en mycket stolt 

AIF-ordförande som sam-
manfattade en lyckad fot-
bollsvecka med perfekta för-
utsättningar.

– Vi har drivit fotbolls-
skolan i egen regi och det har 
möjliggjorts tack vare ide-
ella krafter inom föreningen 
samt fem feriearbetande 
ungdomar från Ale kommun. 
Det har fungerat jättebra. Vi 

har också haft ett samarbete 
med Vakna och Friends. För-
utom fotboll så har vi varje 
dag tillämpat värderings- och 
samarbetsövningar där vi har 
haft hjälp av representanter 
från Nol/Alafors Kulturför-
ening, säger Claes Berglund.

Jakob Lindström gästade fotbollsskolan på Sjövallen

Tillbaka på hem-
maplan. Örgryte 
IS lagkapten och 

mittfältsmotor 
Jakob Lindström 

var en uppskat-
tad gäst när 

Ahlafors IF satte 
punkt för sin 

fotbollsskola i 
torsdags. Här är 
det Nathan som 

får en boll av 
ÖIS-stjärnan.

Ahlafors IF:s fotbollsskola lockade drygt 80 barn, födda 00-06. Avslutningen kryddades med 
ett besök av ÖIS-stjärnan, tidigare Ahlafors IF, Jakob Lindström, som fi ck skriva autografer 
och ge goda råd till de unga talangerna.

Födelsedagsbarnet Jesper Zetterlund passade på att ta Jakob Lindströms autograf.

ALAFORS. Under den gånga veckan har Ahlafors 
IF arrangerat fotbollsskola.

Intresset blev stort – drygt 80 unga killar och 
tjejer mötte upp i dagarna fyra.

På avslutningsdagen gästades Sjövallen av Ör-
grytes storstjärna Jakob Lindström, vars moder-
klubb är just AIF.

SAMMA MODERKLUBB

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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LILLA EDET. Linda 
Forssén gör bokslut 
över sitt första år som 
rektor på Nya Skolan.

Mycket av hennes ar-
bete har handlat om att 
skapa lugn och stabili-
tet i verksamheten.

– Jag trivs fantas-
tiskt bra i rollen, nu 
vågar vi satsa framåt 
och ta oss an nya ut-
maningar, säger Linda 
till Alekuriren.

Hög personalomsättning och 
rektorer som har avlöst var-
andra. Det har tillhört var-
dagen på Nya Skolan, fram 
till i höstas då Linda Forssén 
antog uppdraget som skolans 
överhuvud.

– Det var inget självklart 
val måste jag erkänna. Efter 
en veckas funderande beslu-
tade jag mig för att tacka ja 
och det har jag verkligen inte 
behövt ångra, säger Linda 
som övergav sitt tidigare 
arbete som lärare på Paradis-
skolan.

– Jag jobbade halvtid 
som lärare och resterande 
tid ägnade jag åt mitt upp-
drag som fackordförande 
på Lärarförbundet, berättar 
Linda.

Friskolan, mitt i centrala 
Lilla Edet, har funnits i fem 
år och ingår som en del i Nya 
Skolans koncern vars första 
enhet startades upp i Troll-

hättan för tolv år sedan.
– Det är först nu som vi 

har en fullt utbyggd F-9-
skola i Lilla Edet. Totalt har 
det varit 125 elever som har 
haft sin hemvist här under 
det gångna läsåret.

– Jag tror att den höga 
personalomsättningen till 
viss del har berott på att Nya 
Skolan har befunnit sig i en 
uppbyggnadsfas. Nu känns 
det som om att alla bitar är 
på plats och inför kommande 
läsår tappar vi inga lärare. 
Jag tror att alla i personalen 
går hem med en skön känsla 
och tänker att vi med gemen-
samma krafter ska finslipa 
diamanten till hösten.

Rutiner
För Linda Forssén har arbe-
tet under det gångna året 
varit fokuserat på att skapa 
rutiner och en struktur som 
är hållbar över tid med hög 
kvalitet i fokus. 

– Min lärarbakgrund har 
varit oerhört nyttig att ha 
med sig för att förstå kom-
plexiteten i rektorstjänsten 
och hur verksamheten fung-
erar. Viktigt för mig har varit 
att renodla respektive roller 
i verksamheten. Lärarna ska 
göra det som de är bäst på 
och det är att undervisa och 
vara med barnen.

Nya Skolans koncept 
grundar sig i två delar; bas 
och projekt. Basen utgörs av 

STRÖM. Allsången 
ljöd över hela Ströms 
slottspark.

Barnen tog i ända 
från tårna.

Sommarstämningen 
var påtaglig, glädjen 
likaså.

Musikskolan har som vana 
att bjuda in förskoleele-
verna till en allsångsstund i 
sommartid. Tidigare hölls 
träffarna på Ljungkullen, 
men sedan ett år tillbaka är 
Ströms slottspark hemvist 
för denna mycket uppskat-
tade aktivitet.

Slottsparken visade sig 
från sin bästa sida denna tis-
dagsmorgon. Solen sken och 
när barnen funnit sin plats i 
gröngräset kunde underhåll-
ningen ta sin början.

– Jag är ute och har sång-
samling en gång i månaden 
på sju av kommunens försko-
lor. De flesta sånger som vi 
framför här idag har barnen 
övat in. De vet också vilka 
rörelser som är förknippad 
med respektive melodi, för-

klarar Ann-Catrine Pers-
son.

Djur var ett återkom-
mande tema på repertoaren. 
Det sjöngs om en krokodil 
med svans där bak, spin-
deln som klättrade upp på 
tråden och om den dansande 
grodan. Allsångsstunden 
knöts slutligen ihop med Idas 
sommarvisa.

– Det är för att vi ska få den 
rätta sommarstämningen, 
förklarade Ann-Catrine.

Många dröjde sig kvar i 
slottsparken för att njuta av 
en fika i den vackra naturen. 
Efter allt hoppande, skut-
tande och dansande var det 
läge att fylla på kroppens 
energidepåer.

JONAS ANDERSSON

795KR

SOMMARKORTET

Kortet gäller hela 
juli och augusti. 

För mer information kontakta 

någon av Sportlifes klubbar.

TRÄNA ALLA AKTIVITER

TRÄNA HELA 
SOMMAREN!

SPORTLIFE EDETS VÄRDSHUS & HOTELL SKANSENVÄGEN 34, TEL 0520-651 616
SPORTLIFE BADHUSET MAJORSGATAN 11  |  ALLA MÄNNSKOR, ALLA ÅLDRAR!

– Linda har skapat lugn på Nya Skolan

Stabilitet och struktur 

– Allsångsstund för förskolebarnen
Sommarstämning i slottsparken

Barnen stämde upp i sången och utförde tillhörande rörelser 
med stor inlevelse och frenesi.

Barnen såg ut att trivas 
i gröngräset.

ämnena matematik, svenska 
och engelska. Eleverna får 
själva ta ett stort eget ansvar 
för planeringen och reflekte-
rar över sitt lärande i logg-
böcker.

– När det gäller våra pro-
jekt så är NO och SO para-
plyövergripande ämnen, 
men där vävs det också in 
estetiska ämnen, svenska, 
matte och så vidare, berättar 
Linda.

– Vi tillämpar projekthjul 
där våra elever jobbar ålders-
blandat; 1-3, 4-6 och 7-9. Till 
hösten inför vi också mäs-
tarår för eleverna i årskurs 
3, 6 och 9. Det kan ses som 
en pedagogisk avrundning 
för projekten där ambitionen 
är att knyta ihop säcken när 
det gäller kunskapskraven. 
Studiebesök och studieresor 
är inplanerade för respektive 
årskurs.

Nya Skolan arbetar också 
med att utveckla sina lokaler. 
I sommar byggs en kombine-
rad matematik- och NO-sal 
och vidare planeras det för 
ett bättre skolbibliotek.

– Just nu har vi det som en 
del i ett öppet landskap, men 
vi vill höja statusen och förse 
verksamheten med en egen 

sal till vårt skolbibliotek. Det 
är viktigt att det innehåller 
alla de delar som föreskrivs 
i form av tillgång till olika 
slags litteratur och medier, 
möjlighet att söka informa-
tion och studieplatser, säger 
Linda.

IT-satsning
Skolan ska också ta nästa steg 
i en IT-satsning i form av så 
kallade smartboards, läsplat-
tor och bärbara datorer.

– Vi har en IT-grupp som 

undersöker behovet. Det är 
inte ett självändamål att köpa 
in en massa datorer, huvud-
saken är att de moderna 
verktygen underlättar det 
pedagogiska arbetet i klass-
rummen. Därför måste vi 
vara flexibla och inte låsa oss 
vid en typ av tekniskt red-
skap, säger Linda Forssén. 
Det passar också bra ihop 
med våra andra två fokusom-
råden nästa läsår, språk och 
matematik. 

Hur är tillströmningen 

av nya elever? 
– Vi har kö i vissa ålders-

grupper. Inflyttningen av 
Göteborgare till Lilla Edets 
kommun märker vi också 
av. Det är föräldrar som gör 
medvetna val, som har hört 
gott om Nya Skolan. Vi för-
tjänar ett gott rykte och strä-
var hela tiden efter att göra 
verksamheten ännu bättre, 
avslutar Linda Forssén.

JONAS ANDERSSON

Linda Forssén kan blicka tillbaka på ett intensivt första år som rektor för Nya Skolan i Lilla 
Edet.  



Månadens energitips
Lägg på locket på kastrullen när du 
kokar upp vatten vid matlagning. Då 

minskar du energiåtgången med 
över 60 procent.  

Lilla Edetmässa i september
Nu kan du som är företagare anmäla dig som 

utställare på Lilla Edetmässan 28-29 september. 

Mer information och ansökan hittar du på 

lillaedet.se/naringsliv

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

Evenemang och aktiviteter i kommunen

TROLLA OCH TRALLA MED 

CLOWNEN MATTIS

11 juli kl 14.00. Ströms Slottspark
För barn 3-7 år. Fri entré. 

Clownen Mattis berättar en trollerisaga 
och med barnens hjälp utför han över-
raskande trollerinummer blandat med 
sång och musik. Biljetter hämtas på 
Lilla Edets bibliotek eller bokas på tfn 
0520-65 96 90 från och med 1 juli. 

TURISTA I LILLA EDETS KOMMUN

Besök gärna Lilla Edets kommuns
turistsida vastsverige.com/sv/lillaedet
för tips på aktiviteter i sommar. 
Här hittar du också restauranger 
och boenden i kommunen. 
Besök också vår evenemangskalender 
på lillaedet.se/evenemang

Beskär häckar och buskage

Sök höstens kurser på Lärcentrum
Du har fortfarande möjlighet att söka våra 

kurser som startar den 26/8 på vuxenutbildningen 

Lärcentrum. För att se vårt kursutbud och göra

en webbansökan, gå in på webbplatsen: 

https://lillaedet.alvis.gotit.se/student

Från 1 maj kan du som fyllt 75 år eller du som har 

tillstånd att resa med färdtjänst resa med Flextrafi -

ken. Du kan ta med en medresenär och Flextrafi ken 

kan även användas av den som inte är bosatt i Lilla 

Edet kommun men uppfyller ålders- eller färdtjänst-

kravet. Du får resa mellan två valfria adresser inom 

centrala Lilla Edet (Ström, Berg Östra, Götaslätten, 

Högstorp och upp till Lilla Edets värdshus). Turerna 

går, liksom närtrafi ken, på måndag och torsdag.

 Beställning görs på telefon 0771–91 90 90 senast 

1 timme före turens tidigaste avgångstid. Fram- och 

återresa kan beställas vid ett och samma tillfälle. 

Som fastighetsägare är det viktigt att du be-

skär häckar, buskar och träd ut mot gatan för 

att hålla sikten fri, öka trafi ksäkerheten och 

framkomligheten. I korsningar får inte väx-

terna vara högre än 80 cm. Du kan läsa mer 

på lillaedet.se under trafi k och infrastruktur. 

OLOVLIG AVVERKNING AV TRÄD PÅ KOMMUNENS MARK 

Vi vill också passa på att påminna om att 

det är förbjudet att fälla träd på kommunens 

mark. Olovlig avverkning polisanmäls.

Gott om tid i Slottsskogen
Kom till Slottsskogen i Göteborg så berättar 

vi hur du kan få ett liv med gott om tid i Lilla 

Edets kommun. Vi fi nns på plats den 26 och 

27 juni samt 4 juli. Titta efter färgglada post-

cyklar och gröna cykelhjälmar. 

 Passa också på att boka in 7 september i 

din kalender. Det blir en heldag med temat bo, 

leva och uppleva och är ett samarbete mellan 

kommunerna Ale och Lilla Edet. Mer info

får du på nästa informationssida i augusti.

tre olika åldersklasser och sista dag att skicka in ditt bidrag är 31 
augusti.

Åldersklasserna är:

 (skriv en berättelse och rita en bild till - tema mod)

(skriv en berättelse - tema mod)

(skriv en novell - tema år 2033)

 
Missa inte heller bokklubben Sommarboken för dig

som är mellan 8-12 år. Du hittar mer information om

Sommarboken och instruktioner för skrivartävlingarna 

på lillaedet.se/bibliotek.

Delta i sommarens skrivartävlingar

Under sommaren har medborgarservice, växeln och biblioteken förändrade öppettider enligt följande:

MEDBORGARSERVICE

Vecka 27—32

Måndag-torsdag kl. 08.00-16.00

Fredag kl. 08.00-15.00

Vecka 29—30

Måndag-torsdag kl. 08.00-16.00

Fredag kl. 08.00-15.00

Lunchstängt kl. 12-13 

VÄXELN 

Vecka 25-33

Måndag-torsdag kl. 08.00-16.15

Fredag kl. 08.00-13.00

BIBLIOTEK – LILLA EDET, LÖDÖSE

1/7 — 18/8 

Lilla Edets bibliotek

Måndag, torsdag kl.11.00-19.00

Tisdag, onsdag, fredag 11.00-16.00

Lödösefi lialen har sommarstängt.

Kommunens öppettider i sommar

Tvätta miljörätt – tvätta i biltvätt

Utbildningar för dig som är ny i Sverige

Tvätta aldrig bilen på gatan, parkeringsplatsen eller annan as-

falterad mark. Då är risken stor att det smutsiga tvättvattnet via 

dagvattenbrunnar rinner orenat ut i vattendrag, sjöar och hav. 

Varje år hamnar stora mängder olja, tungmetaller och

andra föroreningar i naturen eftersom många tvättar

sin bil på gatan. Genom att tvätta din bil i en tvätt-

anläggning kan du på enkelt sätt göra en stor insats

för vår miljö. Biltvättsanläggningarna ska ha olje-

avskiljare och helst ytterligare ett reningssteg för

att säkert klara utsläppskraven.

VÄLJ MILJÖMÄRKTA BILVÅRDSPRODUKTER 

I de tvättanläggningar där du får ta med egna bilvårds-

produkter är det viktigt att välja miljömärkta alternativ. 

Idag fi nns det miljömärkta produkter för både biltvätt, 

avfettning, bilvax med mera. Du kan läsa mer om 

biltvätt och miljö på lillaedet.se.

SAMHÄLLSORIENTERING

En utbildning om det svenska samhället, för dig som är

18-64 år och ny i Sverige. Du får kunskaper om dina 

rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och 

om hur samhället är organiserat Kursen är gratis och ges 

på fl ertalet språk. Ta kontakt med vår Arbetsmarknads-

avdelning för mer information. Telefon: 0520-659705.

SVENSKUNDERVISNING FÖR INVANDRARE (SFI) 

En grundläggande utbildning i svenska för dig som inte

har svenska som modersmål. Studierna är inriktade

på att du praktiskt ska kunna använda språket muntligt

och skriftligt. Ta kontakt med våra Sfi  samordnare

för mer information. Telefon: 0520-65 97 58, 

0520-65 97 68.

Fler nyheter och 

evenemang hittar 

du på lillaedet.se 0520-65 95 00

INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN  JUNI – AUGUSTI 2013

Tipsa oss om evenemang 

på lillaedet.se/evenemang
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STRÖM. 10-årsjubi-
lerande Boulestallet 
sjuder av liv.

Fyra dagar i veckan 
sker spelträffar i och 
utanför det gamla rid-
huset på Ström.

– Det råder en härlig 
och hjärtligt stämning 
i föreningen, berättar 
styrelseledamot Kjell 
Andersson.

Apropå hjärtligt så beslutade 
föreningsstyrelsen nyligen 
om att investera i en hjärt-
startare. Den sitter nu på 
plats och medlemmarna har 
genomgått den utbildning 
som krävs.

– Hjärtstartaren kan vara 
en livräddare. Hittills har 
vi inte behövt använda den. 
Hoppas det förblir så. Skulle 
det behövas vet vi i alla fall 
hur apparaten fungerar, 
säger Kjell Andersson.

Fyra dagar i veckan, 
måndag-torsdag, sker spel 
i Boulestallet. Sommartid 
flyttar deltagarna utomhus, 
såvida det inte regnar allt för 
mycket.

– Vi spelar året om. Själv 
brukar jag vara här två dagar i 
veckan. Sedan har vi ett gäng 
som träffas på söndagskvällar 
också, berättar Kjell.

– Är man intresserad av 
att gå med i föreningen är 
det bara att höra av sig eller 
komma hit. Vi är inte bara 
pensionärer som träffas om 
nu någon trodde det. Vi 
har försökt få hit ungdomar 
också, men de är svårflör-
tade, säger Kjell.

Något seriespel förekom-
mer inte, däremot brukar 
Boulestallet åka i väg på täv-
lingar som man blir inbjudna 
till. Det är fritt fram för med-
lemmarna att anmäla sig.

– Många nöjer sig med det 

boulespel som erbjuds här, 
säger Kjell.

Den 9-10 augusti är det 
inplanerat två jubileumsre-
sor, till Gullholmen respek-
tive Lysekil.

– Vi fick göra två separata 
resor eftersom intresset var 
så stort.

Boulestallet hyr fastighe-
ten av Leifab för en över-

komlig summa. Föreningen 
har själva gjort en del inves-
teringar i lokalen och därige-
nom skapat en riktigt trivsam 
mötesplats.

– Vi trivs förträffligt här 
och gemenskapen är väldigt 
god, avslutar Kjell Anders-
son.

JONAS ANDERSSON

LILLA EDET. Lovet 
kunde inte ha börjat 
bättre.

Deltagarna på som-
markollot är rörande 
överens.

– Detta är jättekul, 
säger Efe, 7år.

För första gången bjuder 
Unga Örnar, i samarbete 
med Nya Skolan och en rad 
samarbetspartners, in till 
sommarkollo i Lilla Edet. 
Under tre veckors tid sker 
dagverksamhet med en rad 
olika aktiviteter.

– Sommarkollot är gratis. 
Vi träffas mellan tio och två. 
Vi hittar på diverse roliga 
aktiviteter och däremellan 
äter vi också lunch tillsam-

mans, berättar kolloledare 
Hanna Nordqvist.

Till arrangörens förtret 
är kommunens idrottssalar 
stängda, inte heller bow-
linghallen är öppen under 
lovet. Det har fått ledarna 
att använda sin kreativitet 
för att finna lämpliga platser 
att vara på. Bad, krabbfiske 
i havet, golf i Härlycke och 
mysfredagar med film och 
popcorn finns på program-
met. När lokaltidningen 
hälsar på är det full fart vid 
Nya Skolans lekpark. Idag 
är det innebandy som gäller. 
Några väljer dock att spela 
plockepinn istället.

– Barnen får själva vara 
med och bestämma vad de 
vill göra. Det är liksom själva 

grundtanken med plane-
ringen, säger Hanna.

Efe tycker att sommar-
kollot är toppen och gillar 

utomhusaktiviteterna.
– Då får man mycket frisk 

luft och det är bra, säger Efe 
som också har andra planer 
för sommaren.

– Senare ska jag, min 

kompis Hugo och min sto-
rebror åka till Liseberg. Det 
ser jag också fram emot.

Sommarkollot i Lilla 
Edet brukar locka ett 15-tal 
deltagare varje dag. Någon 
föranmälan behövs inte utan 
barnen kommer och går som 

de vill.
– Det råder en väldigt 

bra stämning och barnen 
har roligt ihop, konstaterar 
Hanna Nordqvist.

LÖDÖSE. Tisdagen 18 juni 
ordnade Lödösetraktens 
Hembygdsförening, för 
nionde året i rad, våffel-
kväll med gräddning av 
våfflor över öppen eld vid 
Valla-Marias stuga. Drygt 
75 personer kom och 
lyssnade till spelemännen 
Lennart Ivarsson och dot-
tern Carolina Lindgren, 
som underhöll på fiol, 
medan våfflorna gräddades. 

Efter lite strul med 
järnen så var det dags för 
kaffe med våffla, grädde 
och sylt. I ett tält fanns 

flera pärmar med gamla 
fotografier att beskåda och 
detta var välbesökt. Många 
kände igen personer och 
hus från förr och detta var 
ett uppskattat inslag under 
kvällen.

Efter kaffet var det dags 
för ytterligare musik och 
därpå följde dragning på 
lotterierna. Vi vill på detta 
sätt tacka alla som kom till 
Valla-Marias stuga och såg 
till att det blev en trevlig 
kväll i det vackra vädret.

Barbro Sandström

Våffelkväll i Lödöse

Innebandy – en populär kolloaktivitet.

Sommarkollot i Lilla Edet är toppen tycker Efe.

Förbereder ett parti plock-
epinn gör Cecilia Simonsson, 
6 år från Lilla Edet.

Kolloledare Hanna Nord-
qvist.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Lovaktiviteter med Unga Örnar

Kolla vad kul!

– Hjärtlig stämning i föreningen

Boulestallet fi rar 10-årsjubileum

Spelet i full gång vid Boulestallet på Ström.

Kjell Andersson vid den 
hjärtstartare som fören-
ingen Boulestallet nyligen 
installerade i sin lokal på 
Ström.
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Fyra dagar i veckan 
sker spelträffar i och 
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i föreningen, berättar 
styrelseledamot Kjell 
Andersson.
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föreningsstyrelsen nyligen 
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startare. Den sitter nu på 
plats och medlemmarna har 
genomgått den utbildning 
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– Hjärtstartaren kan vara 
en livräddare. Hittills har 
vi inte behövt använda den. 
Hoppas det förblir så. Skulle 
det behövas vet vi i alla fall 
hur apparaten fungerar, 
säger Kjell Andersson.

Fyra dagar i veckan, 
måndag-torsdag, sker spel 
i Boulestallet. Sommartid 
flyttar deltagarna utomhus, 
såvida det inte regnar allt för 
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– Vi spelar året om. Själv 
brukar jag vara här två dagar i 
veckan. Sedan har vi ett gäng 
som träffas på söndagskvällar 
också, berättar Kjell.

– Är man intresserad av 
att gå med i föreningen är 
det bara att höra av sig eller 
komma hit. Vi är inte bara 
pensionärer som träffas om 
nu någon trodde det. Vi 
har försökt få hit ungdomar 
också, men de är svårflör-
tade, säger Kjell.

Något seriespel förekom-
mer inte, däremot brukar 
Boulestallet åka i väg på täv-
lingar som man blir inbjudna 
till. Det är fritt fram för med-
lemmarna att anmäla sig.

– Många nöjer sig med det 

boulespel som erbjuds här, 
säger Kjell.

Den 9-10 augusti är det 
inplanerat två jubileumsre-
sor, till Gullholmen respek-
tive Lysekil.

– Vi fick göra två separata 
resor eftersom intresset var 
så stort.

Boulestallet hyr fastighe-
ten av Leifab för en över-

komlig summa. Föreningen 
har själva gjort en del inves-
teringar i lokalen och därige-
nom skapat en riktigt trivsam 
mötesplats.

– Vi trivs förträffligt här 
och gemenskapen är väldigt 
god, avslutar Kjell Anders-
son.

JONAS ANDERSSON
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kunde inte ha börjat 
bättre.

Deltagarna på som-
markollot är rörande 
överens.

– Detta är jättekul, 
säger Efe, 7år.

För första gången bjuder 
Unga Örnar, i samarbete 
med Nya Skolan och en rad 
samarbetspartners, in till 
sommarkollo i Lilla Edet. 
Under tre veckors tid sker 
dagverksamhet med en rad 
olika aktiviteter.

– Sommarkollot är gratis. 
Vi träffas mellan tio och två. 
Vi hittar på diverse roliga 
aktiviteter och däremellan 
äter vi också lunch tillsam-

mans, berättar kolloledare 
Hanna Nordqvist.

Till arrangörens förtret 
är kommunens idrottssalar 
stängda, inte heller bow-
linghallen är öppen under 
lovet. Det har fått ledarna 
att använda sin kreativitet 
för att finna lämpliga platser 
att vara på. Bad, krabbfiske 
i havet, golf i Härlycke och 
mysfredagar med film och 
popcorn finns på program-
met. När lokaltidningen 
hälsar på är det full fart vid 
Nya Skolans lekpark. Idag 
är det innebandy som gäller. 
Några väljer dock att spela 
plockepinn istället.

– Barnen får själva vara 
med och bestämma vad de 
vill göra. Det är liksom själva 

grundtanken med plane-
ringen, säger Hanna.

Efe tycker att sommar-
kollot är toppen och gillar 

utomhusaktiviteterna.
– Då får man mycket frisk 

luft och det är bra, säger Efe 
som också har andra planer 
för sommaren.

– Senare ska jag, min 

kompis Hugo och min sto-
rebror åka till Liseberg. Det 
ser jag också fram emot.

Sommarkollot i Lilla 
Edet brukar locka ett 15-tal 
deltagare varje dag. Någon 
föranmälan behövs inte utan 
barnen kommer och går som 

de vill.
– Det råder en väldigt 

bra stämning och barnen 
har roligt ihop, konstaterar 
Hanna Nordqvist.

LÖDÖSE. Tisdagen 18 juni 
ordnade Lödösetraktens 
Hembygdsförening, för 
nionde året i rad, våffel-
kväll med gräddning av 
våfflor över öppen eld vid 
Valla-Marias stuga. Drygt 
75 personer kom och 
lyssnade till spelemännen 
Lennart Ivarsson och dot-
tern Carolina Lindgren, 
som underhöll på fiol, 
medan våfflorna gräddades. 

Efter lite strul med 
järnen så var det dags för 
kaffe med våffla, grädde 
och sylt. I ett tält fanns 

flera pärmar med gamla 
fotografier att beskåda och 
detta var välbesökt. Många 
kände igen personer och 
hus från förr och detta var 
ett uppskattat inslag under 
kvällen.

Efter kaffet var det dags 
för ytterligare musik och 
därpå följde dragning på 
lotterierna. Vi vill på detta 
sätt tacka alla som kom till 
Valla-Marias stuga och såg 
till att det blev en trevlig 
kväll i det vackra vädret.

Barbro Sandström

Våffelkväll i Lödöse

Innebandy – en populär kolloaktivitet.

Sommarkollot i Lilla Edet är toppen tycker Efe.

Förbereder ett parti plock-
epinn gör Cecilia Simonsson, 
6 år från Lilla Edet.

Kolloledare Hanna Nord-
qvist.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Lovaktiviteter med Unga Örnar

Kolla vad kul!

– Hjärtlig stämning i föreningen

Boulestallet fi rar 10-årsjubileum

Spelet i full gång vid Boulestallet på Ström.

Kjell Andersson vid den 
hjärtstartare som fören-
ingen Boulestallet nyligen 
installerade i sin lokal på 
Ström.

Lilla Edet
Brovägen 20
0520-49 40 90

Stenungsund
Munkerödsvägen 3A
0303-360 330 Vard 10-18 I Semesterstängt lördagar t.o.m. 10/8

www.stendahlsbil.se

RENAULT ÄR NR 1 I EUROPA PÅ TRANSPORTBILAR SEDAN 1998. Och det är kanske inte så konstigt med tanke på att våra 
transportbilar är väldigt lätta att skräddarsy efter dina behov. Sluta köra skåpbil – skaffa en pålitlig arbetskamrat på fyra hjul. 
LÄS MER PÅ RENAULT.SE 

Renault Trafic Base Line ord pris 237.420 kr består av Trafic Skåp 2,7t L1H1 2.0 dCi 90 hk man (208.000 kr) samt luftkonditionering med Dieselevärmare (värde 7.920 kr) och Limité-paket inkl. fjärrstart till Dieselvärmare (värde 21.500 kr). Totalt kundvärde 67.520 kr. Bränsleförbrukning vid blandad körning från 7,5 l/100 km. 
Koldioxidutsläpp CO2 från 198 g/km. Renault Trafic Nordic Line ord pris 279.900 kr består av Trafic Skåp 2,9t L2H1 2.0 dCi 115 hk man (234.000 kr) samt Nordic Line utrustning för 24.400 kr och Limité-paket inkl. fjärrstart till Dieselevärmare (värde 21.500 kr). Totalt kundvärde 80.000 kr. Bränsleförbrukning vid blandad körning från 
6,9 l/100 km. Koldioxidutsläpp CO2  från 180 g/km. Renault reserverar sig för eventuella tryckfel. Bilarna på bilderna är extrautrustade. Kampanjen gäller t.o.m den 30/9 2013 och kan ej kombineras med andra avtal, rabatter och erbjudanden. *Leasingkostnaden är exkl. moms och baseras på 30% 
förhöjd första hyra, 36 mån, 40% restvärde. Finansiering via Renault Transportbilsleasing. Inga avgifter. Lokala avvikelser kan förekomma. 

EUROPAS MEST ÄLSKADE TRANSPORTBIL

LIMITÉ-PAKET: KOMPLETT SKYDDSINKLÄDNAD MED ISOLERING + FJÄRRSTART TILL DIESELVÄRMARE (VÄRDE 21.500:-)

RENAULT TRAFIC BASE LINE 
INKL AC & DIESELVÄRMARE  

169.900:-  
(1.858:-/MÅN)*

RENAULT TRAFIC NORDIC LINE  
AUTOMATISK LUFT KONDITIONERING MED DIESELVÄRMARE, 
TOMTOM™-NAVIGATION, ESP, FÄRDDATOR OCH FARTHÅLLARE. 

199.900:-  
(2.275:-/MÅN)*

NU MED LIMITÉ-PAKET PÅ KÖPET!

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

Öppet:
Vard: 09.00-18.00
Lörd: 10.00-15.00
Sönd: 10.00-15.00
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Vi ser till att ni lyckas!

Priserna gäller till 30/6 eller så långt lagret räcker

CLEMATIS

Tag 3 betala 
för 2

249:-
Mossa Gti

Algomin

GRÄSGÖDSEL

+ Hozelock 
slangkoppling
på köpet
(värde 59:-)
ord. pris 329:-/st

340 m2

Spara 289:-

Tag 3 
betala 
för 2

Dagstur eller 
långsemester?

Hos oss hittar ni alla typer av 

bussresor både i Sverige och Europa

Besök oss på www.lillaedetbuss.se

www.lillaedetsbuss.se
Ring för info & reseprogram 

Tel. 0520-65 75 00

Lilla Edets Buss



FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

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

Nödinge SK Fotboll 
önskar medlemmar, 

ledare, sponsorer och 
supportrar en

trevlig 
sommar

Kemtvätt

Skrädderi

Batteribyte

Nyckelservice m.m.

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

0303-971 40

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

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

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

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

HJS 
FOTVÅRD

ALE
DJURKLINIK

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

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

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

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

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

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

måndag & onsdag
kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

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

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

STURES 
SPISAR AB

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

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

Utgår även ifrån Ale kommun

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

PER MAXE BYGGNADS AB
Nybyggnad, om- och tllbyggnad, 

ROT-arbete

Tel 0706 - 51 84 86
Fax 0303 - 964 78

E-post info@permaxe.se

www.permaxe.se

 Eva
Medicinsk fotterapeut
www.wallsfotvard.se

Bohus/Kode
Tel: 0707-144 577

WallsFOTVÅRD
Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen

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

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

www.ale.nu 

Lunchservering 
& catering

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

Alevägen 47 (Tudor) 449 44 Nol

www.evasmatgladje.se
0303-33 29 77

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

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

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

Lilla Edets Buss
NÖDINGE 

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se

Vi säljer
Hund- och kattfoder
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LILLA EDET. Edet FK 
väntar fortfarande på 
första hemmasegern.

I onsdags var det 
väldigt nära en fullpo-
ängare.

– Vi gör en jätte-
bra match och borde 
faktiskt ha vunnit, 
säger tränaren Torben 
Christiansen.

Edet FK hämtade sig 
snabbt från debaclet mot 
Ä l v s b o r g 
(1-5) och 
pressade det 
forna stor-
laget Västra 
Frölunda IF 
på Ekaråsen. 

– Hela laget kämpar och 
krigar, berömmer tränare 
Christiansen.

Den bästa möjligheten 
uppenbarade sig på stopp-
tid när Andreas Ramm 

kom helt fri med gästernas 
burväktare, utan att lyckas 
få bollen i nät.

– Tyvärr får man inget 
gratis när man ligger där vi 
ligger, suckar Torben.

Edet FK är nästjumbo, 
precis under nedflyttnings-
strecket. Laget kan dock 
klättra över detsamma i 
mån av seger i onsdagens 
returmöte mot VF på Rud-
dalen.

– Vi har mycket goda 
chanser att vinna den 

kampen. Vi 
ska spela 
på samma 
sätt som vi 
genomförde 
den här 

matchen. Det gäller att få 
stopp på deras kantspel och 
ta bort lagkapten David 
Prochazka. Vårt omställ-
ningsspel är giftigt.

JONAS ANDERSSON

Mållöst på 
Ekaråsen
– Edet låg närmast segern

Täckande Mikael Sandblom svarade återigen för en fi n 
försvarsinsats i Edet-tröjan. Onsdagskvällens hemma-
match mot Västra Frölunda slutade mållös.
Arkivbild: Per-Anders Klöversjö

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Edet FK – Västra Frölunda 0-0

Fre 5 juli kl 19.00
Gläntevi

Alvhem – Trollh. BoIS

FOTBOLL I ALE

FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Ahlafors IF – Gunnilse IS 1-1 (0-1)
Mål AIF: Moha Abdulrazek. Matchens 
kurrar: Niclas Elving 3, Shkar Nawzad 
2, Erik Gunnarsson 1. 

Grebbestad 11 13 23
Stenungsunds IF 11 3 21
Stångenäs AIS 11 11 20
Vänersborgs IF 11 8 19
Västra Frölunda 11 7 17
Skoftebyn 11 4 17
Gunnilse IS 11 1 15
Älvsborgs FF 11 -4 14
Ahlafors IF 11 -4 12
Kärra/KIF 11 -10 11
Edet FK 11 -5 9
Melleruds IF 11 -24 4

Edet FK – V Frölunda 0-0

Division 5 Västergötland V
Bollebygd – Skepplanda 4-2
Mål SBTK: Mattias Johansson, Chris-
tian Rönkkö.
Matchens kurrar: Ricardo Nasci-
mento 3, Emil Rydén 2, Niklas 
Antonsson 1.

Gerdskens BK 11 27 25
Göta BK 11 13 25
Östadkulle 11 5 18
Skepplanda 11 4 17
Trollhättans FK 11 -2 17
Dardania IF 10 6 15
Rydboholms SK 11 -4 14
Sävens BK/Hol 10 -7 13
Sollebrunn 11 0 12
Bollebygds IF 11 -14 9
Kronängs IF 10 -16 9
Hedareds BK 10 -12 6

Division 6 Trollhättan
Hjärtum – Alvhem 3-0 (0-0)
Mål HIS: Mikael Persson, Marcus 
Algevi, Pontus Johansson.
Lödöse/Nygård – Upphärad 3-1 (1-1)
Mål LNIK: Andreas Åkerblad 2, Oliver 
Karlsson.

Division 6D Göteborg
Hyppeln – Älvängen 2-0 (1-0)
Matchens kurrar: Markus Hedberg 
3, Pontus Dahlberg 2, Magnus Lind-
gren 1.

Nol – Lundby 06   4-0 (1-0)
Mål NIK: Bojan Ilic 3, Michael Hintze. 
Matchens kurrar: Bojan Ilic 3, Niklas 
Koppel 2, Jonny Stenström 1.

Nödinge SK – Surte FK 7-2
Mål NSK: Rahel Faraj 4, Kajin Talat 
2, Andreas Hjort. Matchens kurrar: 
Dennis Asplund 3, Rahel Faraj 2, 
Kalle Hamfeldt 1. Mål SFK: Andreas 
Werder, Erik Reinli. Matchens kurrar 
SFK: Johan Landstedt 3, Rasmus 
Sjöstrand 2, Erik Reinli 1.

IK Zenith 12 25 27
Nödinge SK 12 25 26
Bosna IF 12 24 26
Säve SK 12 13 25
Hyppelns IK 12 4 23
Nol IK 11 -1 16
Hälsö BK 11 -1 14
Älvängens IK 12 2 13
Hålta IK 12 -15 9
Lundby IF 06 10 -20 7
Surte IS FK 12 -32 6
Backatorps IF 10 -24 3

Division 2 Västergötland S, dam
Lödöse/Nygård – Edet FK 5-2 (1-1)
Mål LNIK: Evelina Löfström 2, Matilda 
Johansson, Anna Larsson, My Löf-
ström. Mål EFK: Malin Emanuelsson, 
Elin Svenungsson.

ALAFORS. Det blev 
delad pott mellan Ahla-
fors IF och Gunnilse 
efter fi n fotbollsunder-
hållning på Svenska 
Stenhus Arena, Sjöval-
len.

Hemmalagets andra 
halvlek var magnifi k 
och borde genererat 
mer än ett mål.

På onsdag möts lagen 
igen, vem gör sin läxa 
bäst?

Det blev förvisso bara en 
poäng mot rivalerna från 
Hjällbo, men det var en pinne 
med mersmak. Gästerna 
hade ett litet övertag i den 
första halvleken fast i antalet 
heta målchanser var Ahlafors 

IF flitigt representerat. Bäst 
minns säkert publiken Jihad 
Nashabats solorusning 
från mittplan och som sånär 
hade inneburit 
en kvittering. 
Riktigt vass var 
också Niclas 
Elving på vän-
s t e r k a n t e n . 
Gunnilses högerback Peter 
Utkovic kommer drömma 
mardrömmar om alla resor 
ner mot kortlinjen varifrån 
Elving matade in bollar i 
straffområdet.

– Vi måste göra mål på 
någon av alla chanser som 
”Nicke” skapar åt oss, men 
det var lite otur också. Bol-
larna studsade upp eller gick 
precis förbi oss, säger Jonat-

– Delad pott i första 
mötet med Gunnilse

Ahlafors närmast segern

han Lindström som blir 
bättre för varje match i sin 
släpande anfallsroll.

Gunnilse tog ledningen 
efter tjugo minuter och om 
motståndarnas mål alltid ser 
ut som detta är det nästan 
okej… Det var ett klassmål 
och riktigt ögongodis att se 
gästerna släppa bollen på 
ett tillslag från målvakt och 
till dess att Romano Berisa 
placerade den otagbart med 
högern i Andreas Skån-
bergs bortre gavel.

Ahlafors IF kom ut som ett 
nytt lag efter paus. Benen var 
kvickare, tanken snabbare 
och beslutsamheten märk-
bar. Niclas Elving utmanade 
i parti och minut. Det luk-
tade kvittering gång på gång. 
Den skulle komma, men då 
iscensatt från högerkanten. 
Lindströms härliga crossboll 
till Jihad Nashabat lyftes ele-
gant vidare till en fristående 
Moha Abdulrazek som 
stötte upp kulan i taket.

– Vi hade ett bra snack i 
halvlek och neutraliserade 
deras mittfält, där de hade 
ett numerärt övertag. Nu 
stängde vi av alla vägar där 
de spelade sig fram i första 
halvlek. Det borde blivit 
tre poäng, menar Jonathan 
Lindström.

Sett till 90 minuter är det 
AIF som ska resa stärkta till 
Hjällbovallen. Övertaget i 
andra halvlek var kompakt, 
men effektiviteten fortsätter 
att vara ett gulsvart dilemma. 
Lite oroande är det också att 
årets mittfältsstrateg Edwin 
Pearson är bortrest i returen 
på onsdag. Efter måndagens 
träningspass rapporteras 
även Jonathan Lindström 
febersjuk och Niclas Elving 
som klev av har en misstänkt 
bristning. 

Det betyder att L-G Her-
mansson måste hitta en ny 
kollega till Johan Elving på 
mitten. Framåt där konkur-
rensen har varit mördande 
hård under hela våren ser 
det nu ut att bli aktuellt med  
Moha Abdulrazek och Peter 
Antonsson på topp med 
Jihad Nashabat och Ali El 
Refaei på varsin kant. 

I försvaret klarade sig det 
nya mittbacksparet Shkar 
Nawzad och Jonathan 

Henriksson bra med ett 
stort plus för Shkars många 
perfekta brytningar. Hur 
L-G Hermansson resonerar 
när givne Henrik Andersson 
är tillbaka återstår att se?

– Vi har gott om alternativ 
och jag vet att det finns flera 
spelsugna killar i truppen. 
Det här är vårsäsongens sista 
match och jag vill ogärna 
chansa, utan spelar helst med 
de som har varit med lite 
grand, säger AIF-tränaren 
som har målet klart för sig.

– Vi spelade ut dem i 
andra halvlek och det ska vi 
lära mycket av. Det skulle 
sitta fint med en trepoängare 
innan sommaruppehållet och 
det tror jag killarna grejar.

Jonathan Lindström blir bättre och bättre. Snart imponeras 
nog även de mest kritiska supportrarna...

Ska vi dansa? Jihad Nashabat till höger och Niclas Elving till 
vänster. Gunnilse hade stora problem att försvara sig mot 
sina tidigare klubbkamrater.

Måljubel efter Moha Abdulrazek 1-1. Jihad och Jonathan Lindström stod för förspelet.

Johan Elving, AIF:s ryggrad 
och tunga ankare på mitten, 
är på gång igen.

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Gunnilse IS 1-1 (0-1)

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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HYPPELN. Inget mål, 
ingen poäng.

Älvängens IK blev 
nollade av Hyppeln.

Därmed tog ö-laget 
revansch efter vårens 
premiärförlust på 
Älvevi.

Hemmalagets seger var rätt-
vis. Alexander Hansson 

gjorde 1-0 i 
den 27:e minu-
ten och slutre-
sultatet fast-
ställde Vladan 
J o v a n o v i c 

strax före slutsignalen.
– Inget att säga om. Hyp-

peln var bättre än oss, för-
klarar ÄIK-tränaren Peter 

”Erra” Eriksson.
– Vi gör en helt okej insats 

och står upp bra över 90 
minuter. Tyvärr saknar vi en 
riktigt utpräglad målskytt. 
Vi är inte tillräckligt heta när 
vi närmar oss motståndarnas 
mål.

Älvängen är åtta i tabellen. 
Det har blivit blott tre segrar 
på de tolv inledande match-
erna.

– Vi spelar fin fotboll i 
våra bästa stunder, men är på 
tok för ojämna, säger Peter 
Eriksson.

ÄIK inleder höstsäsongen 
borta mot Hålta den 17 
augusti.

BOLLEBYGD. Skepp-
landas förhoppningar 
om en topplacering 
försvann med all san-
nolikhet på Björnskogs-
vallen.

Bottenlaget Bolle-
bygds IF fi ck SBTK på 
fall.

– Det var pinsamt, 
säger tränare Robert 
Bävermalm.

Det borde lyst revansch-
lust om gästerna efter den 
försmädliga 2-3-förlusten i 
senaste omgången mot Öst-
adkulle. Istället var det ett för 
dagen mediokert SBTK som 
publiken fick se.

– Jag brukar säga till spe-
larna, att det du gör är det 
du får. Precis så var det! Jag 
hade dåliga vibbar efter upp-
värmningen och den känslan 
besannades dessvärre. Atti-
tyden och inställningen var 

verkligen undermålig, för-
klarar en märkbart irriterad 
SBTK-tränare.

Tim Andersson gjorde 
1-0 redan i den åttonde minu-
ten, men gästerna kunde 
kvittera genom Mattias 
” M u n k e n ” 
J o h a n s s o n 
strax före 
pausvilan.

– Vi ska vara 
tacksamma för 
att det stod 
1-1 i halvlek. Vi pratade om 
vad som behövde förbättras, 
elementära saker som att 
inte stampa på bollen utan få 
tempo i spelet. Vad händer? 
Jo, det blir ännu sämre. 
Detta var vår sämsta insats 
för säsongen, samtliga trä-
ningsmatcher inkluderade, 
dundrar Bävermalm.

Bollebygd gick ifrån 
till 3-1, innan Christian 
Rönkkö tände hoppet i 

SBTK-lägret då han gjorde 
3-2 i den 67:e matchminu-
ten.

– Vi hade chansen att kvit-
tera, men tog den inte. Vi 
förtjänade heller inte poäng 
i denna match, säger Bäver-

malm.
Två raka 

nollor inne-
bär att den 
absoluta tät-
känningen är 
borta vilket 

Robert Bävermalm också 
understryker.

– Nu är det kört! Vi är 
för långt ifrån Göta och 
Gerdsken för att kunna 
blanda oss i diskussionen om 
en serieseger eller kvalplats. 
Det är synd eftersom kun-
nandet finns, men saknas 
attityden är vi inte bättre 
än något annat lag i den här 
serien.

Skepplanda avrundar 
våromgången med match 
hemma mot Trollhättans FK 
på tisdag.

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

HÅLANDA. Det blev ett 
ja från handikappidrot-
tens förbundsledning.

Gunilla Wallengren 
får åka till VM i Lyon, 
19-28 juli.

– Det känns naturligt-
vis bra och nu kan man 
börja ladda ordentligt, 
säger Gunilla till lokal-
tidningen.
Gunilla Wallengren är en 
av tio svenska som åker till 
franska Lyon och årets Han-
dikapps-VM.

– Nu är det hundrapro-
centig fokus som gäller under 
de närmaste veckorna. När 
många andra går på semester 
så lägger jag mig i hårdträ-
ning, skrattar Gunilla.

Gunilla kommer att med-
verka på 800, 1 500 och 5 000 
meter.

– Förhoppningen är själv-
klart att jag ska vända hemåt 
med en medalj. Själv är jag 
väldigt nyfiken och spänd 
på vad jag ska kunna åstad-
komma på 5 000 meter, säger 
Wallengren.

Som uppladdning inför 
VM kommer Gunilla Wal-
lengren att tävla i SM som 
avgörs i Söderhamn, 13-14 
juli.

JONAS ANDERSSON Gunilla Wallengren är klar för VM i Lyon.

Gunilla Wallengren VM-klar

A
rk

iv
b
il
d
: 
A

ll
a
n

 K
a
rl

ss
o
n

A
rk

iv
b
il
d
: 
P

er
-A

n
d
er

s 
K

lö
v
er

sj
ö

Peter ”Erra” Eriksson och hans ÄIK blev mål- och poänglösa borta mot Hyppeln i onsdags kväll. Hemmalaget vann med 
2-0.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Hyppeln nollade ÄIK

FOTBOLL
Division 6D Göteborg
Hyppelns IK – Älvängens IK 2-0 (1-0)

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Bollebygds IF – Skepplanda BTK 4-2 (1-1)

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Christian ”Figge” Rönkkö antecknade sig i målprotokollet borta mot Bollebygd. Det hjälpte 
föga ty hemmalaget vann med 4-2.                Arkivbild: Jonas Andersson

– SBTK föll borta mot Bollebygd

Årets sämsta insats
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Jo, det blir ännu sämre. 
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för säsongen, samtliga trä-
ningsmatcher inkluderade, 
dundrar Bävermalm.

Bollebygd gick ifrån 
till 3-1, innan Christian 
Rönkkö tände hoppet i 

SBTK-lägret då han gjorde 
3-2 i den 67:e matchminu-
ten.

– Vi hade chansen att kvit-
tera, men tog den inte. Vi 
förtjänade heller inte poäng 
i denna match, säger Bäver-

malm.
Två raka 
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bär att den 
absoluta tät-
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borta vilket 

Robert Bävermalm också 
understryker.
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för långt ifrån Göta och 
Gerdsken för att kunna 
blanda oss i diskussionen om 
en serieseger eller kvalplats. 
Det är synd eftersom kun-
nandet finns, men saknas 
attityden är vi inte bättre 
än något annat lag i den här 
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19-28 juli.
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vis bra och nu kan man 
börja ladda ordentligt, 
säger Gunilla till lokal-
tidningen.
Gunilla Wallengren är en 
av tio svenska som åker till 
franska Lyon och årets Han-
dikapps-VM.

– Nu är det hundrapro-
centig fokus som gäller under 
de närmaste veckorna. När 
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ning, skrattar Gunilla.
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verka på 800, 1 500 och 5 000 
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– Förhoppningen är själv-
klart att jag ska vända hemåt 
med en medalj. Själv är jag 
väldigt nyfiken och spänd 
på vad jag ska kunna åstad-
komma på 5 000 meter, säger 
Wallengren.
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VM kommer Gunilla Wal-
lengren att tävla i SM som 
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Peter ”Erra” Eriksson och hans ÄIK blev mål- och poänglösa borta mot Hyppeln i onsdags kväll. Hemmalaget vann med 
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jonas@alekuriren.se

Hyppeln nollade ÄIK
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TECKNA KORT REDAN IDAG PÅ NORDIC WELLNESS DOMKYRKAN DROTTNINGGATAN 16, GÖTEBORG, TEL 031- 13 66 25  |  WWW.NORDICWELLNESS.SE

GRATTIS
ÄLVÄNGEN!
DEN 1 OKTOBER ÖPPNAR VI 1500 TOPPFRÄSCHA KVM
PÅ HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN!
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ALLA AKTIVITETER 249 KR 12 MÅN AG
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INVESTERA

I DIG SJÄLV!

NÖDINGE. Nödinge tog 
en ny imponerande 
derbyseger.

Surte FK kördes mer 
eller mindre över på 
Vimmervi IP.

Rahel Faraj blev lyck-
lig fyramålsskytt.

Förutom poängtappet borta 
mot Älvängen har Nödinge 
SK haft fin utdelning i årets 
derbymatcher. På Nolängen 
tog laget en förkrossande 
6-0-seger och hemma mot 
Surte stannade vinsten vid 
fem måls marginal.

– Går man för serieseger 
är det nog ändå en nack-
del med så många derbyn. 
Du tänder alltid till lite 
extra och får Nol eller Älv-
ängen välja så slår de nog 
helst Nödinge. Det är så det 
funkar. Det kommer bli tufft 
i höst, menar NSK-tränaren 
Magnus Olofsson som har 
all anledning att prata om 
serieseger.

Nödinges imponerande 
vår med bara två förlus-
ter, Zenith (b) och Säve SK 
(h), gör att laget ligger tvåa 
i tabellen bara en poäng 
bakom serieledande Zenith.

– Det är mycket upp till 
oss själva. Går killarna in 
med rätt inställning och är 
koncentrerade på vad vi ska 
göra kan det bära riktigt 
långt. Fotbollskunskaperna 
finns där, menar Olofsson.

Måndagens derby mot 
Surte FK var ovisst till 

dess att hemmalaget höjde 
tempot. I den 24:e match-
minuten petade Kajin Talat 
rättvist in ledningsmålet.

Derbypubliken förväntade 
sig nu en målorgie – och den 
skulle förvisso 
komma – men 
först efter att 
Surte bjudit 
upp till dans. 
Det blev näm-
ligen gästerna som tog över 
initiativet och Erik Reinli 
kvitterade tio minuter före 
paus. Kanske innebar målet 
att gästerna slog av på takten 
för plötsligt kom Nödinge i 
våg efter våg och innan halv-
leken var till ända hade Rahel 
Faraj gjort både 2-1 och 3-1.

– Det går undan när de väl 
bestämmer sig. Vi spelade 
bra till och från i matchen. 
När vi gör det enkelt för oss 
och släpper bollen i tid innan 
motståndaren har hunnit upp 
i press blir det ofta farligt. Vi 
försöker träna på att spela 
rakt, men inte alltid centralt. 
Ibland gör vi det lätt för oss 
och bara söker Kajin Talat. 
Jag vill gärna att vi kommer 
runt på kanterna också, säger 
Magnus Olofsson som fick se 
sina mannar göra hela sju mål 
i derbyt.

– Det var en fin avslut-
ning på vårsäsongen, hoppas 
hösten blir minst lika rolig!

Fler matchbilder på alekuriren.se
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

JONAS FORSBERG 

Nödinge ny serietvåa efter derbysegern

Rahel Faraj blev fyramålsskytt i derbyt mot John Landstedts Surte FK som föll 
tungt med hela 7-2. Här skjuter Rahel 3-1 strax före pausvilan.

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Nödinge SK – Surte FK 7-2 (3-1)
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LARSEN & KJUKKEN SALOMONSEN BAND

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

Danish

NÖJET KONSERT PRESENTERAR

LÖR 13/7 MARSTRAND
Societetshusets utescen

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

Konsertmeny bokas på
www.societetshuset.se

GÖTEBORG FREDAG 2 AUG
TRÄDGÅR’N/TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN

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

STARRKÄRR. Sommar, 
sommar, sommar…

Det betyder också 
sommarmusik i Starr-
kärrs kyrka.

Starrkärr-Kilanda 
församling har gläd-
jen att även denna 
sommar erbjuda åtta 
konserter av mycket 
skiftande slag – vokalt 
och instrumentalt.

– Jag hörde några av årets 
sommarpratare i P1 presen-
tera sig och vad de skulle 
prata om och jag ska inte 
missa Johan Perssons och 
Martin Schibbyes program. 
Under deras fångenskap 
under 14 månader i Etio-
piskt fängelse var det litte-
raturens och musikens kraft 
som gjorde att de överlevde.

Det säger Sabina Nils-
son, organist i Starrkärr-
Kilanda församling, och till-
lika ansvarig för programmet 
”Musik i sommarkvällen” i 
Starrkärrs kyrka. Utbudet 
blir från sång och visa, klas-
siskt till jazz och musik på en 
lång rad olika instrument.  

– Under mina år som 
musiklärare frågade, en för 
musikämnet omotiverad 
tonårskille; ”Men vad är 
egentligen musikämnet bra 
för!” Jag hade lite svårt att i 
ord dela med mig av det som 
kändes livsnödvändigt för 
mig, men en av killens klass-
kamrater kom till min hjälp 
och sa att ”det du får lära 
dig på lektionerna hör också 
ihop med den musik som 
du gillar”, nämligen hård-
rocken, och att det är bra att 
få lära sig om fler musikstilar, 
musikhistoria och om hur 
musiken är uppbyggd för att 
förstå sammanhanget, säger 
Sabina Nilsson. 

Åtta onsdagar i följd, med 
start efter midsommar, spelas 

och sjungs levande musik för 
dig. En del av musikerna/
sångarna har hörts tidigare i 
Starrkärrs kyrka och några är 
helt nya bekantskaper.

– Våga kom och lyssna 
på något som du kanske inte 
hört tidigare. Kanske gör 
du nya upptäckter? Även 
om man är en inbiten jazz-
diggare kan man kanske 
upptäcka att man uppskat-
tar något annat också, säger 
Sabina Nilsson.

– Även i år är det fri entré, 
men bidrag till församling-
ens musikverksamhet tas 
tacksamt emot.

Sedan några år tillbaka 
har Starrkärr-Kilanda för-

samling också musikcafé i 
Älvängens kyrka, varannan 
söndagskväll. Säsongspre-
miären ägde rum förra sön-
dagen.

– Även här finns ett varie-
rat utbud och värt att besöka 
för dig som befinner dig på 
hemmaplan i Ale i sommar. 
På Starrkärr Kilanda för-
samlings hemsida ser du 
hela programmet för både 
sommarmusiken och musik-
caféet. Det finns också pro-
gramfoldrar att hämta i våra 
kyrkor och församlingshem, 
avslutar Sabina Nilsson.

JONAS ANDERSSON

GRÖNNÄS. Läge för 
sommarparty och even-
tuellt semesterfi rande?

På lördag bjuder 
Grönnäs Kök & Bar in 
till trubadurafton.

Daniel Perez under-
håller med gitarrspel 
och sång.

Den 4 mars öppnade Grön-
näs Kök & Bar. Ägaren 
Razvan Ionescu har all 
anledning att vara nöjd med 
starten.

– Vi har haft bra med 
lunchgäster och nu har även 
vår cateringdel kommit 
igång på allvar. Ganska nyli-
gen fick vi fullständiga rättig-
heter och det har inneburit 

ett lyft för kvällsverksamhe-
ten, säger Razvan.

Grönnäs Kök & Bar har 
haft en trubadurafton tidi-
gare i vår och nu är det alltså 
dags igen. Daniel Perez är ett 
välbekant ansikte i kommu-
nen och ska förhoppningsvis 

kunna locka en hel del gäster 
till restaurangen.

– Vi hoppas det. Under-
hållningen sker inomhus, 
men självklart kommer vi att 
ha öppet vår nya uteservering 
också, säger Razvan Ionescu.

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE. Ett kringre-
sande musiksällskap.

På måndag gör årets 
sommarmusikanter sitt 
första offi ciella fram-
trädande.

Förskolor och ser-
viceboenden erbjuds 
under den kommande 
veckan underhållning 
av sju feriearbetande 
ungdomar.

De har musiken som sin 
gemensamma nämnare. 
Under tre veckor på sommar-
lovet får de också möjlighet 

att utöva sitt favoritintresse 
som yrke.

– Ett bättre sommarjobb 
hade man inte kunnat önska 
sig. Du gör det du gillar allra 
mest och får dessutom betalt 
för det, säger Emelie Kast-
berg.

Tjejer och killar födda 
1996-97 gavs möjligheten att 
bli sommarmusikanter. Sju av 
dem fick sin dröm förverkli-
gad. 

– Hittills har vi ägnat tiden 
åt att sätta ihop två separata 
program, ett som vänder sig 
till barn på kommunens för-
skolor och ett för pensionärer 

på service- och äldreboenden, 
berättar Klara Nilsson.

Bland sommarmusikan-
terna finns gott om scenvana 
och musikalisk talang. Alla 
ser de fram emot att få möta 
publiken – gammal som ung.

– När det gäller uppträ-
dandet på förskolorna så 
enades vi snabbt om att skapa 
ett Disneytema. Det finns så 
mycket bra musik att hämta 
från filmerna och som vi vet 
att barnen tycker om, säger 
Josephine Siira.

– Vi har också med ett 
moraliskt budskap i vår story. 
Det bygger på att alla är lika 
mycket värda och att man ska 
dela med sig av saker, säger 
Emelie Kastberg.

Samarbetet mellan ung-
domarna har hittills fungerat 
väldigt bra. Något som hand-
ledare Paula Kaltenbach 
understryker.

– De jobbar bra tillsam-
mans och är oerhört kreativa 
och engagerade, säger Paula.

– Vi är sju olika individer 
som alla har starka viljor. 
Det är dock viktigt att alla får 
känna sig delaktiga i arbetet, 
säger Emelie Kastberg.

Feriearbetande sommarmusikanter. Ottilia Holl, Rebecka Kersic, Andreas Tengros, Johan 
Björnhager, Emelie Kastberg, Josephine Siira och Klara Nilsson är redo att ge sig ut och 
underhålla på kommunens förskolor och äldreboenden.

Emelie Kastberg, Josephine Siira och Klara Nilsson är tre av 
årets sommarmusikanter.

– Sommarmusikanter underhåller

Musik för gammal och ung

Trubadurafton
med Daniel Perez

Daniel Perez svarar för underhållningen när Grönnäs Kök & 
Bar bjuder in till trubadurafton nu på lördag.

Sommarmusik i Starrkärrs kyrka

En artistduo som gästar Starrkärrs kyrka i sommar, Su-
sanne Pettersson och Ingmari Dalin.

Trio Acantus, bestående av Elisabet Ehlersson, Sabina Nils-
son och Anette Svennblad, står för underhållningen onsda-
gen den 3 juli.

Repertoaren kommer 
givetvis att se annorlunda ut 
när sommarmusikanterna 
besöker kommunens olika 
äldreboenden. Då blir det 
inga Disneylåter, däremot 
Elvis och en hel del annat.

– Att färdigställa det pro-
grammet var betydligt svå-
rare. Många av låtarna är vi 

inte alls bekanta med, men 
det ska förhoppningsvis gå 
bra, säger Ottilia Holl.

Hur ska ni transportera 
er mellan de olika ställena?

– Det blir med buss. Sedan 
kommer Paula att frakta alla 
instrument i sin bil, så det 
behöver vi inte tänka på, säger 
Klara.

En allmän konsert blir det i 
Ale gymnasium (sal 106) nästa 
onsdag. Sommarmusikan-
terna kommer då att framföra 
ett antal låtar, hämtade från 
respektive program.

– Det är fri entré och alla 
som vill är välkomna, avslutar 
Emelie Kastberg.

JONAS ANDERSSON
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LARSEN & KJUKKEN SALOMONSEN BAND

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

Danish

NÖJET KONSERT PRESENTERAR

LÖR 13/7 MARSTRAND
Societetshusets utescen

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

Konsertmeny bokas på
www.societetshuset.se

GÖTEBORG FREDAG 2 AUG
TRÄDGÅR’N/TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN

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

STARRKÄRR. Sommar, 
sommar, sommar…

Det betyder också 
sommarmusik i Starr-
kärrs kyrka.

Starrkärr-Kilanda 
församling har gläd-
jen att även denna 
sommar erbjuda åtta 
konserter av mycket 
skiftande slag – vokalt 
och instrumentalt.

– Jag hörde några av årets 
sommarpratare i P1 presen-
tera sig och vad de skulle 
prata om och jag ska inte 
missa Johan Perssons och 
Martin Schibbyes program. 
Under deras fångenskap 
under 14 månader i Etio-
piskt fängelse var det litte-
raturens och musikens kraft 
som gjorde att de överlevde.

Det säger Sabina Nils-
son, organist i Starrkärr-
Kilanda församling, och till-
lika ansvarig för programmet 
”Musik i sommarkvällen” i 
Starrkärrs kyrka. Utbudet 
blir från sång och visa, klas-
siskt till jazz och musik på en 
lång rad olika instrument.  

– Under mina år som 
musiklärare frågade, en för 
musikämnet omotiverad 
tonårskille; ”Men vad är 
egentligen musikämnet bra 
för!” Jag hade lite svårt att i 
ord dela med mig av det som 
kändes livsnödvändigt för 
mig, men en av killens klass-
kamrater kom till min hjälp 
och sa att ”det du får lära 
dig på lektionerna hör också 
ihop med den musik som 
du gillar”, nämligen hård-
rocken, och att det är bra att 
få lära sig om fler musikstilar, 
musikhistoria och om hur 
musiken är uppbyggd för att 
förstå sammanhanget, säger 
Sabina Nilsson. 

Åtta onsdagar i följd, med 
start efter midsommar, spelas 

och sjungs levande musik för 
dig. En del av musikerna/
sångarna har hörts tidigare i 
Starrkärrs kyrka och några är 
helt nya bekantskaper.

– Våga kom och lyssna 
på något som du kanske inte 
hört tidigare. Kanske gör 
du nya upptäckter? Även 
om man är en inbiten jazz-
diggare kan man kanske 
upptäcka att man uppskat-
tar något annat också, säger 
Sabina Nilsson.

– Även i år är det fri entré, 
men bidrag till församling-
ens musikverksamhet tas 
tacksamt emot.

Sedan några år tillbaka 
har Starrkärr-Kilanda för-

samling också musikcafé i 
Älvängens kyrka, varannan 
söndagskväll. Säsongspre-
miären ägde rum förra sön-
dagen.

– Även här finns ett varie-
rat utbud och värt att besöka 
för dig som befinner dig på 
hemmaplan i Ale i sommar. 
På Starrkärr Kilanda för-
samlings hemsida ser du 
hela programmet för både 
sommarmusiken och musik-
caféet. Det finns också pro-
gramfoldrar att hämta i våra 
kyrkor och församlingshem, 
avslutar Sabina Nilsson.

JONAS ANDERSSON

GRÖNNÄS. Läge för 
sommarparty och even-
tuellt semesterfi rande?

På lördag bjuder 
Grönnäs Kök & Bar in 
till trubadurafton.

Daniel Perez under-
håller med gitarrspel 
och sång.

Den 4 mars öppnade Grön-
näs Kök & Bar. Ägaren 
Razvan Ionescu har all 
anledning att vara nöjd med 
starten.

– Vi har haft bra med 
lunchgäster och nu har även 
vår cateringdel kommit 
igång på allvar. Ganska nyli-
gen fick vi fullständiga rättig-
heter och det har inneburit 

ett lyft för kvällsverksamhe-
ten, säger Razvan.

Grönnäs Kök & Bar har 
haft en trubadurafton tidi-
gare i vår och nu är det alltså 
dags igen. Daniel Perez är ett 
välbekant ansikte i kommu-
nen och ska förhoppningsvis 

kunna locka en hel del gäster 
till restaurangen.

– Vi hoppas det. Under-
hållningen sker inomhus, 
men självklart kommer vi att 
ha öppet vår nya uteservering 
också, säger Razvan Ionescu.

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE. Ett kringre-
sande musiksällskap.

På måndag gör årets 
sommarmusikanter sitt 
första offi ciella fram-
trädande.

Förskolor och ser-
viceboenden erbjuds 
under den kommande 
veckan underhållning 
av sju feriearbetande 
ungdomar.

De har musiken som sin 
gemensamma nämnare. 
Under tre veckor på sommar-
lovet får de också möjlighet 

att utöva sitt favoritintresse 
som yrke.

– Ett bättre sommarjobb 
hade man inte kunnat önska 
sig. Du gör det du gillar allra 
mest och får dessutom betalt 
för det, säger Emelie Kast-
berg.

Tjejer och killar födda 
1996-97 gavs möjligheten att 
bli sommarmusikanter. Sju av 
dem fick sin dröm förverkli-
gad. 

– Hittills har vi ägnat tiden 
åt att sätta ihop två separata 
program, ett som vänder sig 
till barn på kommunens för-
skolor och ett för pensionärer 

på service- och äldreboenden, 
berättar Klara Nilsson.

Bland sommarmusikan-
terna finns gott om scenvana 
och musikalisk talang. Alla 
ser de fram emot att få möta 
publiken – gammal som ung.

– När det gäller uppträ-
dandet på förskolorna så 
enades vi snabbt om att skapa 
ett Disneytema. Det finns så 
mycket bra musik att hämta 
från filmerna och som vi vet 
att barnen tycker om, säger 
Josephine Siira.

– Vi har också med ett 
moraliskt budskap i vår story. 
Det bygger på att alla är lika 
mycket värda och att man ska 
dela med sig av saker, säger 
Emelie Kastberg.

Samarbetet mellan ung-
domarna har hittills fungerat 
väldigt bra. Något som hand-
ledare Paula Kaltenbach 
understryker.

– De jobbar bra tillsam-
mans och är oerhört kreativa 
och engagerade, säger Paula.

– Vi är sju olika individer 
som alla har starka viljor. 
Det är dock viktigt att alla får 
känna sig delaktiga i arbetet, 
säger Emelie Kastberg.

Feriearbetande sommarmusikanter. Ottilia Holl, Rebecka Kersic, Andreas Tengros, Johan 
Björnhager, Emelie Kastberg, Josephine Siira och Klara Nilsson är redo att ge sig ut och 
underhålla på kommunens förskolor och äldreboenden.

Emelie Kastberg, Josephine Siira och Klara Nilsson är tre av 
årets sommarmusikanter.

– Sommarmusikanter underhåller

Musik för gammal och ung

Trubadurafton
med Daniel Perez

Daniel Perez svarar för underhållningen när Grönnäs Kök & 
Bar bjuder in till trubadurafton nu på lördag.

Sommarmusik i Starrkärrs kyrka

En artistduo som gästar Starrkärrs kyrka i sommar, Su-
sanne Pettersson och Ingmari Dalin.

Trio Acantus, bestående av Elisabet Ehlersson, Sabina Nils-
son och Anette Svennblad, står för underhållningen onsda-
gen den 3 juli.

Repertoaren kommer 
givetvis att se annorlunda ut 
när sommarmusikanterna 
besöker kommunens olika 
äldreboenden. Då blir det 
inga Disneylåter, däremot 
Elvis och en hel del annat.

– Att färdigställa det pro-
grammet var betydligt svå-
rare. Många av låtarna är vi 

inte alls bekanta med, men 
det ska förhoppningsvis gå 
bra, säger Ottilia Holl.

Hur ska ni transportera 
er mellan de olika ställena?

– Det blir med buss. Sedan 
kommer Paula att frakta alla 
instrument i sin bil, så det 
behöver vi inte tänka på, säger 
Klara.

En allmän konsert blir det i 
Ale gymnasium (sal 106) nästa 
onsdag. Sommarmusikan-
terna kommer då att framföra 
ett antal låtar, hämtade från 
respektive program.

– Det är fri entré och alla 
som vill är välkomna, avslutar 
Emelie Kastberg.
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Pris per person i dubbelrum

1.899:-
Pris utan reskod 2.199:-

Pris per person i dubbelrum

1.299:-
Pris utan reskod 1.449:-

Pris per person i dubbelrum

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:-

Hotellet ligger mitt i den danska 
nationalparken Mols Bjerge med 
vacker utsikt över området och 
bara 1 km från Fuglsø Strand. Här 
får ni den bästa upplevelsen av ett 
av de finaste naturområden som 
Danmark har att erbjuda – särskilt 
om ni promenerar längs de märkta 
vandringsstigarna. Förutom den 
storslagna naturen bjuder Djursland 
även på några av Danmarks bästa 
sevärdheter och nöjen – t.ex. Djurs 
Sommerland (37 km) som är lite av 
ett måste på en sommarsemester. 

 ★★★

Hotellet ligger i samma komplex som 
det populära Alpincenter Wittenburg, 
som förutom sin inomhus och 
helårsöppna skidbacke erbjuder 
wellness- och bastulandskap, flera 
fina restauranger, butik, café- och 
barområde. Hotellet ligger endast 
ett par timmars körning söder om 
den dansk- tyska gränsen och endast 
74 km från Lübecks världsberömda 
Altstadt, 58 km från den gamla sven-
ska hansastaden Wismar och 35 km 
från Törnrosaslottet i Schwerin.

★★★★

När du kör allén upp till Ronnums 
Herrgård, möter du synen av gul-
målade träfasader under gröna 
trädkronor. En weekend på denna 
4-stjärniga herrgård är ren svensk 
tradition och nostalgi med ett stråk 
av utsökt lyx. Restaurangen på 
Ronnums Herrgård är i en klass för 
sig. Den vackra herrgården är fylld 
med historia och har har anor ända 
från 1300-talet. Njut naturen här vid 
foten av Hunneberg och Halleberg, 
vår största sjö Vänern samt Göta Älvs 
berömda kanaler och slussar. 

Rhenlandet & Rüdesheim
6 dagar i Ass mannshausen am Rhein, Tyskland

★★★

Sagoslotten längs Rhen har sedan tidernas morgon tornat upp sig över frodiga vinterrasser och 
solrika upplevelser: Den romantiska medeltidsbyn Assmannshausen precis vid Rhen är hemstad 
för ett av områdets mest berömda rödvin och inte minst Hotel Rheinstein som ligger mitt i byns 
slingrande kullerstensbelagda gator. Här är en god måltid en familjetradition. Värdinnan är nordisk 
och har bland annat satt sitt prägel på ölstugan med äkta dansk trivsel! Men annars är det den 
ärliga sydtyska charmen som gör semestervistelsen i denna lilla pärla till en härlig upplevelse.  
När det gäller dagens utflykter är värdparet redo med goda råd och tips - en av dagarna får ni ett 
lunchpaket med från hotellet. Här tar ni linbanan som ligger få steg från hotellet. Himmelsfärden 
över Rhenlandets prakt fortsätter till livsglädjens mecka, Rüdesheim, som ligger 5 km från ert 
hotell. Nere vid floden väntar turbåtarna på att ta med er tillbaka till Assmanshausen. 

 Sön. t.o.m. 20/10 2013.   

H Rh

2.699:-

Djursland i DanmarkNordtysk semesterHerrgård vid Vänern
6 dagar i Mols Bjerge4 dagar i Witt enburg3 dagar i Vargön, Vänersborg

 
Valfri t.o.m. 
18/12 2013. 

 Valfri t.o.m. 27/6 
samt söndag-onsdag 1/7-
27/8 och 1/10-17/12 2013. 

 Fredagar t.o.m. 
13/12 samt valfri under peri-
oden 11-25/10 2013. 

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

1 barn 
5-11 år 

½ priset 

1 barn 
6-14 år 

½ priset 

2.799:- 

2 barn 
4-12 år 

½ priset 

Alekuriren
Göteborgsvägen 94
446 33 Älvängen  

Märk kuvertet med ”Tävling Happydays” 

Vinn 
en semester i Danmark
 

BESTÄLL NU PÅ: www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84  
Teknisk arrangör:Avbeställningsskydd kan tillköpas. Expeditionsavgift 89:- tillkommer. Barnrabatt vid 2 betalande vuxna.



Pris per person i dubbelrum

1.899:-
Pris utan reskod 2.199:-

Pris per person i dubbelrum

1.299:-
Pris utan reskod 1.449:-

Pris per person i dubbelrum

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:-

Hotellet ligger mitt i den danska 
nationalparken Mols Bjerge med 
vacker utsikt över området och 
bara 1 km från Fuglsø Strand. Här 
får ni den bästa upplevelsen av ett 
av de finaste naturområden som 
Danmark har att erbjuda – särskilt 
om ni promenerar längs de märkta 
vandringsstigarna. Förutom den 
storslagna naturen bjuder Djursland 
även på några av Danmarks bästa 
sevärdheter och nöjen – t.ex. Djurs 
Sommerland (37 km) som är lite av 
ett måste på en sommarsemester. 

 ★★★

Hotellet ligger i samma komplex som 
det populära Alpincenter Wittenburg, 
som förutom sin inomhus och 
helårsöppna skidbacke erbjuder 
wellness- och bastulandskap, flera 
fina restauranger, butik, café- och 
barområde. Hotellet ligger endast 
ett par timmars körning söder om 
den dansk- tyska gränsen och endast 
74 km från Lübecks världsberömda 
Altstadt, 58 km från den gamla sven-
ska hansastaden Wismar och 35 km 
från Törnrosaslottet i Schwerin.

★★★★

När du kör allén upp till Ronnums 
Herrgård, möter du synen av gul-
målade träfasader under gröna 
trädkronor. En weekend på denna 
4-stjärniga herrgård är ren svensk 
tradition och nostalgi med ett stråk 
av utsökt lyx. Restaurangen på 
Ronnums Herrgård är i en klass för 
sig. Den vackra herrgården är fylld 
med historia och har har anor ända 
från 1300-talet. Njut naturen här vid 
foten av Hunneberg och Halleberg, 
vår största sjö Vänern samt Göta Älvs 
berömda kanaler och slussar. 

Rhenlandet & Rüdesheim
6 dagar i Ass mannshausen am Rhein, Tyskland

★★★

Sagoslotten längs Rhen har sedan tidernas morgon tornat upp sig över frodiga vinterrasser och 
solrika upplevelser: Den romantiska medeltidsbyn Assmannshausen precis vid Rhen är hemstad 
för ett av områdets mest berömda rödvin och inte minst Hotel Rheinstein som ligger mitt i byns 
slingrande kullerstensbelagda gator. Här är en god måltid en familjetradition. Värdinnan är nordisk 
och har bland annat satt sitt prägel på ölstugan med äkta dansk trivsel! Men annars är det den 
ärliga sydtyska charmen som gör semestervistelsen i denna lilla pärla till en härlig upplevelse.  
När det gäller dagens utflykter är värdparet redo med goda råd och tips - en av dagarna får ni ett 
lunchpaket med från hotellet. Här tar ni linbanan som ligger få steg från hotellet. Himmelsfärden 
över Rhenlandets prakt fortsätter till livsglädjens mecka, Rüdesheim, som ligger 5 km från ert 
hotell. Nere vid floden väntar turbåtarna på att ta med er tillbaka till Assmanshausen. 

 Sön. t.o.m. 20/10 2013.   

H Rh

2.699:-

Djursland i DanmarkNordtysk semesterHerrgård vid Vänern
6 dagar i Mols Bjerge4 dagar i Witt enburg3 dagar i Vargön, Vänersborg

 
Valfri t.o.m. 
18/12 2013. 

 Valfri t.o.m. 27/6 
samt söndag-onsdag 1/7-
27/8 och 1/10-17/12 2013. 

 Fredagar t.o.m. 
13/12 samt valfri under peri-
oden 11-25/10 2013. 

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

1 barn 
5-11 år 

½ priset 

1 barn 
6-14 år 

½ priset 

2.799:- 

2 barn 
4-12 år 

½ priset 

Alekuriren
Göteborgsvägen 94
446 33 Älvängen  

Märk kuvertet med ”Tävling Happydays” 

Vinn 
en semester i Danmark
 

BESTÄLL NU PÅ: www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84  
Teknisk arrangör:Avbeställningsskydd kan tillköpas. Expeditionsavgift 89:- tillkommer. Barnrabatt vid 2 betalande vuxna.
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Torget 2, 442 31 Kungälv   
0303-109 70, www.farshatt.se

Torsdag 27 juni Örjan

Torsdag 4 juli  PS Live

Torsdag 11 juli  Rock Circus

Torsdag 18 juli  Totto & Micke

Torsdag 25 juli  PS Live

Torsdag 1 aug  Totto & Micke

Torsdag 8 aug  Punch

Torsdag 15 aug  Örjan

Fredag 30 aug Bryggfi nal

Sommarhatt: 

Snart börjar 
det roliga.
Spara sommarens höjdpunkter så att du inte missar något.

Mat, dryck, musik och hög stämning. 

Boka bord för att försäkra dig om de 
bästa platserna vid älvkanten!
DJ: Tompa.
Åldersgräns: 18 år.

NÖDINGE. På torsdagen 
samlades några PRO-
medlemmar i Nödinge och 
började förberedelserna 
inför midsommar med att 
klä midsommarstången, 
resa den samt med förhopp-
ningen att den inte skulle 
fördärvas under natten.

På midsommarafton var 
vädrets makter med oss inför 
firandet och roligt var det att 
så många kom. Hemtjänst-
personal hjälpte till med 
att hämta tårtor och körde 
rullstolar och var verkligen 

engagerade till många pen-
sionärers glädje. Fler av de 
boende i servicehuset fick 
ju möjlighet till en stunds 
underhållning. Att även de 
rullstolsburna var med i 
svängen förhöjde upplevel-
sen av firandet. 

Sig Alfredsson och 
Roland Larsson svarade 
för musiken och fick många 
varma applåder, övriga stod 
för sången och hjärtat var 
med som alltid hos PRO i 
Nödinge. 

Rune Dahl

Tisdagen den 18 juni var 
SPF Alebygden på en fantas-
tisk utflykt. I en ”knôkfull” 
buss styrde vi färden mot 
Smögens brygga. Där vän-
tade en av Kulturbåtarna på 
oss, samt kaffe och en god 
fralla.

Sedan blev det inte så 
mycket ”knôk” mera, efter-
som en äkta bohuslänning 
guidade oss bland kobbar 
och skär under färden mot 
Fjällbacka. Guidningen 
blandades med svensk histo-
ria, mycket fakta, men också 
en blandning av dikt och 
verklighet. En Alebo kunde 

kanske ibland ha behövt en 
parlör.

Det var mulet när vi 
lämnade Ale, men snart 
gjorde solen oss sällskap 
på ett nästan spegelblankt 
hav. Vid ankomsten till 
Fjällbacka serverades vi en 
mycket god lunch och en 
guidning i Ingrid Bergmans 
och Camilla Läckbergs 
Fjällbacka. Väl hemma fanns 
bara ett ord på allas läppar: 
Fantastiskt! Ett stort tack till 
Eva och Margareta som stod 
för arrangemanget. 

Gösta Mårdborg

GLAD 
SOMMAR!

VI HAR SEMESTERSTÄNGT 
FRÅN 15 JULI OCH ÖPPNAR 

ÅTER 12 AUGUSTI

 

Vi hälsar då gamla och nya         
gäster välkomna! 

SKEPPLANDA. Midsom-
marfirandet vid hembygds-
gården Grönköp inleddes 
klockan 12 med att man 
tågade med midsommar-
stången mot dess plats. I 
täten gick spelemän ur spel-
manslaget Kafferast. De spe-
lade sedan och sjöng för alla 
barn och vuxna som dansade 
runt stången av hjärtans lust.

Därefter var det dags för 
förfriskningar och hem-
bygdsföreningens hemba-
kade kakor. Barnen prövade 
fiskelyckan i fiskdammen 

och fick napp varje gång, 
som det ska vara. De vuxna 
prövade lyckan i årets lotteri 
och fyndade i den fina loppi-
sen.  I gammelstugan guida-
des besökarna  om hur livet 
tedde sig förr i tiden, vilket 
var mycket uppskattat.

Den vackra miljön vid 
hembygdsgården, medlem-
marnas engagemang och 
det fina vädret gjorde årets 
midsommarfirande till en 
härlig upplevelse för alla 
som deltog.

❐❐❐

Spelmanslaget Kafferast gick i täten när midsommarfi randet 
inleddes på Grönköp i Skepplanda.

Lyckat midsommar-
fi rande i Skepplanda

Midsommarfi rande
vid Nödinge servicehus

PRO Nödinge ordnade med midsommarfi rande vid service-
huset.

SPF-are glider fram i det bohuslänska landskapet.

På plats i Fjällbacka.

SPF på kulturutfl ykt
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SOMMARMUSIK I SURTE 
Surte kyrka torsdag 4 juli 19.00
”I denna ljuva sommartid…”
– sång och musik i sommarkväll 
med Beauty Voices
Beauty Voices är en dubbelkvartett 
vars medlemmar hör hemma i Vara kyrkokör. Framträdandet i Surte 
förstärks med komp av Björn Arvidsson på bas och Surtes egen 
kantor Vladimir Masko.
Beauty Voices har sjungit tillsammans sedan slutet av 1990-talet 
och framträtt på många ställen och sammanhang, i kyrkor, 
konsersalar och scener. I Surte kyrka kommer sånggruppen att 
bjuda på ett program med mycket sommar. Det blir folkmusik, 
andlig visa med mera.

Trevlig sommar önskar
Nödinge församling
Välkomnar er tillbaka till terminstart v.35
Annons kommer i alekuriren i augusti med tider och plats.

www.mittiale.se/sommarmusik 
0303-444 000

Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Starrkärrs kyrka, onsdagar kl. 20.00
Fri entré!

Starrkärr-Kilanda församling

Musik i sommarkvällen

26 juni – Två gitarrer

SGA Gitarrduo

Emil Kjellbom och José Lukas spelar spansk gitarrmusik.

3 juli – Tre röster och piano

Trio Acantus 

Elisabet Ehlersson, Anette Svennblad och 
Sabina Nilsson sjunger 

bl.a. visor och egna alster.
Pianist: Maria Ingemarsson-Berg. 

10 juli – Två röster och gitarr
Längtans dröm – Operaröst möter visröst
Susanne Pettersson och Ingmari Dalin sjunger 
visa och klassiskt.

17 julI – Flöjt, mandolin, cembalo och cello 
Camerata Mandolino Classico

Musik från 1700-talets Venedig och Wien. 

24 juli – Sång, gitarr och fiol
Vägen till regnbågen

Greger Sijebo och Eva Bartholdsson sjunger och spelar 
bl.a. sånger ur Verbums Psalmer i 2000-talet. 

31 juli – Piano för fyra händer
Får jag lov?

Lisa Johansson och Agnes Termén 
spelar fyrhändigt piano. 

7 augusti – Sång, piano och cello
Come Sunday – vila i musiken

Musik av bl.a.  Saint-Saëns, Grieg, Bach, 
Chopin, Ellington 

14 augusti 
Peoria Jazzband

Göteborgsbandet som 
spelar olika typer av gladjazz i New Orleansk tappning.  

Ett knappt 40-tal PRO-
medlemmar hämtades upp 
med buss, från Surte i söder 
till Älvängen i norr, för en 
dagstur till Anten.

Vid framkomsten till 
Antens järnvägsstation ser-
verades kaffe och smörgås 
och sedan tittade vi på deras 
museihall. Därefter äntrades 
ångloket för resa mot Gräfs-
näs. Ångloket var bemannat 
med en lokförare och en 
eldare. Den senare hade nog 
ett jätteslit då det krävs 125 
kilo kol per mil. På en dag 
skyfflar eldaren 500-750 kilo 
för hand. Loket gick utef-
ter sjön Anten och gjorde 
stopp för vattenpåfyllning på 
vägen.

När vi kom fram till 
Gräfsnäs vände vi loket på 

en vändskiva. Loket väger 
cirka 40 ton och vändskivan 
10 ton. Allt gjordes med 
handkraft!

Vi tog en promenad till 
Lindelövs Slottscafé där vi 
åt en god lunch. Sedan for 
vi vidare till Alingsås där vi 
stannade för kaffe och kaka 
på anrika Ljungblads kondis 
som blivit utsett till ett av 
Sveriges bästa konditorier 
flera år i rad.

Detta var en trevlig dags-
resa med mycket kultur som 
vi gärna upplever igen. Dock 
fanns ett inslag som vår 
reseledare Barbro hittat på 
och som överraskade, roade 
och lite skrämt gladde oss. 
Hon hittade på en tävling att 
den som först badade i det 
14-gradiga vattnet i Anten 

skulle få ett pris. 
Det var bara ett par av 

våra pensionärer som hop-
pade i, men de simmade 
runt länge och väl. De vann 
förstås. Det visar att vi är 
”gamla” till åren men sega 
till både sinne och kropp. 
Priset blev en miniatyr av 
en golfvagn med värmande 
innehåll.

Vi hade en jättetrevlig 
dag och ser fram emot nästa 
resa som vår reseledare 
kommer att arrangera. Vi 
tackar Barbro och ser fram 
emot fler överraskningar i 
framtiden. 

Gunilla Carlsson
PRO Surte-Bohus

Inger Öiseth-Gustafsson och Claes-Erik Gustafsson blev vinnare i Antendoppet.

PRO-are på ”ångloksresa”

Hej, har din man slutat 
lyssna på dig?
Det kan bero på att han börjar höra dåligt.
Ring Hörsellinjen 0771-888000. www.horsellinjen.se Hörselskadades Riksförbund



alekuriren  |   nummer 25  |   vecka 26  |   201340

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

SOMMARMUSIK I SURTE 
Surte kyrka torsdag 4 juli 19.00
”I denna ljuva sommartid…”
– sång och musik i sommarkväll 
med Beauty Voices
Beauty Voices är en dubbelkvartett 
vars medlemmar hör hemma i Vara kyrkokör. Framträdandet i Surte 
förstärks med komp av Björn Arvidsson på bas och Surtes egen 
kantor Vladimir Masko.
Beauty Voices har sjungit tillsammans sedan slutet av 1990-talet 
och framträtt på många ställen och sammanhang, i kyrkor, 
konsersalar och scener. I Surte kyrka kommer sånggruppen att 
bjuda på ett program med mycket sommar. Det blir folkmusik, 
andlig visa med mera.

Trevlig sommar önskar
Nödinge församling
Välkomnar er tillbaka till terminstart v.35
Annons kommer i alekuriren i augusti med tider och plats.

www.mittiale.se/sommarmusik 
0303-444 000

Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Starrkärrs kyrka, onsdagar kl. 20.00
Fri entré!

Starrkärr-Kilanda församling

Musik i sommarkvällen

26 juni – Två gitarrer

SGA Gitarrduo

Emil Kjellbom och José Lukas spelar spansk gitarrmusik.

3 juli – Tre röster och piano

Trio Acantus 

Elisabet Ehlersson, Anette Svennblad och 
Sabina Nilsson sjunger 

bl.a. visor och egna alster.
Pianist: Maria Ingemarsson-Berg. 

10 juli – Två röster och gitarr
Längtans dröm – Operaröst möter visröst
Susanne Pettersson och Ingmari Dalin sjunger 
visa och klassiskt.

17 julI – Flöjt, mandolin, cembalo och cello 
Camerata Mandolino Classico

Musik från 1700-talets Venedig och Wien. 

24 juli – Sång, gitarr och fiol
Vägen till regnbågen

Greger Sijebo och Eva Bartholdsson sjunger och spelar 
bl.a. sånger ur Verbums Psalmer i 2000-talet. 

31 juli – Piano för fyra händer
Får jag lov?

Lisa Johansson och Agnes Termén 
spelar fyrhändigt piano. 

7 augusti – Sång, piano och cello
Come Sunday – vila i musiken

Musik av bl.a.  Saint-Saëns, Grieg, Bach, 
Chopin, Ellington 

14 augusti 
Peoria Jazzband

Göteborgsbandet som 
spelar olika typer av gladjazz i New Orleansk tappning.  

Ett knappt 40-tal PRO-
medlemmar hämtades upp 
med buss, från Surte i söder 
till Älvängen i norr, för en 
dagstur till Anten.

Vid framkomsten till 
Antens järnvägsstation ser-
verades kaffe och smörgås 
och sedan tittade vi på deras 
museihall. Därefter äntrades 
ångloket för resa mot Gräfs-
näs. Ångloket var bemannat 
med en lokförare och en 
eldare. Den senare hade nog 
ett jätteslit då det krävs 125 
kilo kol per mil. På en dag 
skyfflar eldaren 500-750 kilo 
för hand. Loket gick utef-
ter sjön Anten och gjorde 
stopp för vattenpåfyllning på 
vägen.

När vi kom fram till 
Gräfsnäs vände vi loket på 

en vändskiva. Loket väger 
cirka 40 ton och vändskivan 
10 ton. Allt gjordes med 
handkraft!

Vi tog en promenad till 
Lindelövs Slottscafé där vi 
åt en god lunch. Sedan for 
vi vidare till Alingsås där vi 
stannade för kaffe och kaka 
på anrika Ljungblads kondis 
som blivit utsett till ett av 
Sveriges bästa konditorier 
flera år i rad.

Detta var en trevlig dags-
resa med mycket kultur som 
vi gärna upplever igen. Dock 
fanns ett inslag som vår 
reseledare Barbro hittat på 
och som överraskade, roade 
och lite skrämt gladde oss. 
Hon hittade på en tävling att 
den som först badade i det 
14-gradiga vattnet i Anten 

skulle få ett pris. 
Det var bara ett par av 

våra pensionärer som hop-
pade i, men de simmade 
runt länge och väl. De vann 
förstås. Det visar att vi är 
”gamla” till åren men sega 
till både sinne och kropp. 
Priset blev en miniatyr av 
en golfvagn med värmande 
innehåll.

Vi hade en jättetrevlig 
dag och ser fram emot nästa 
resa som vår reseledare 
kommer att arrangera. Vi 
tackar Barbro och ser fram 
emot fler överraskningar i 
framtiden. 

Gunilla Carlsson
PRO Surte-Bohus

Inger Öiseth-Gustafsson och Claes-Erik Gustafsson blev vinnare i Antendoppet.

PRO-are på ”ångloksresa”

Hej, har din man slutat 
lyssna på dig?
Det kan bero på att han börjar höra dåligt.
Ring Hörsellinjen 0771-888000. www.horsellinjen.se Hörselskadades Riksförbund



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

SÄLJES

Volvo 740 -88 gul i fint skick 
säljes.
tel. 0702-60 08 25

Bra fönster 3st 2 luft H 140 B 
130 med persienner och foder. 
4st 1 luft H 120 B 60 säljes billigt.
tel. 0303-74 40 44

Herrcykel 26" Skepplanda. 9 
växlad. 300:-
tel. 0706-59 53 90

Barnkärra, 900:-.
Resebarnsäng 200:-.
OrbiTrac träningscykel, 600:-.
tel. 0303-74 10 25
el. 0762-70 25 99

Diverse säljes. 3st spånskivor 
nya. Kompostkvarn. Ikea-skåp i 
bok. Ikea litet soffbord. Skinn-
ställ herr str. 46-48. Diverse 
damkläder. Solstol -ny. Kanot. 
Häcksax Husqarna. Priser kan 

diskuteras.
tel. 0704-59 10 63

UTHYRES

2:a på landet. Nybygd lägenhet 
med öppen planlösning, 60kvm. 
3 km från Älvängen centrum. 
Inflyttning 1:a sep.
tel. 0707-87 70 15
el. 031-76 24 067

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!

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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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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Lilla goa glada
Lilly Lööf

fyller 1 år den 15/7
Kram Farmor & Farfar

Oscar
29 juni

Inte så lätt att hålla reda på 
10 barnbarn både stora och 

små. Så nu får vi räkna
att vi är helt säkra

 på hur mycket fyller du.
10, men 9 år är det ju.

Mormor älskar och
grattiskramar dig

Grattis
Ebba

på din 1-årsdag 28 juni
Farmor & Farfar

Grattis vår älskade Pilla
som fyller år 26 juni

önskar vi i Hältorpslyckan

Grattis
Rebecca på 2-årsdagen 

den 26 juni och Oliver på 
7-årsdagen den 7 juli

Mamma & Pappa

Madeleine L-Kangas
Vi vill gratulera dig på din 18-års dag 7 juli.

Vi höjer våra glas och ropar hurra hurra!
Grattis bästa dotter/storasyster. Vi älskar dig.

Puss & kram. Mamma & pappa, Mathias
Trevlig sommar på dig!

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Pia i Uspastorp

Grattis
Magnus Wennerlund

Lillpojken fyller 40 år
30 juni. Kramar från

Mamma & Elis, Tomas, 
Håkan & Frida
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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

SÄLJES

Volvo 740 -88 gul i fint skick 
säljes.
tel. 0702-60 08 25

Bra fönster 3st 2 luft H 140 B 
130 med persienner och foder. 
4st 1 luft H 120 B 60 säljes billigt.
tel. 0303-74 40 44

Herrcykel 26" Skepplanda. 9 
växlad. 300:-
tel. 0706-59 53 90

Barnkärra, 900:-.
Resebarnsäng 200:-.
OrbiTrac träningscykel, 600:-.
tel. 0303-74 10 25
el. 0762-70 25 99

Diverse säljes. 3st spånskivor 
nya. Kompostkvarn. Ikea-skåp i 
bok. Ikea litet soffbord. Skinn-
ställ herr str. 46-48. Diverse 
damkläder. Solstol -ny. Kanot. 
Häcksax Husqarna. Priser kan 

diskuteras.
tel. 0704-59 10 63

UTHYRES

2:a på landet. Nybygd lägenhet 
med öppen planlösning, 60kvm. 
3 km från Älvängen centrum. 
Inflyttning 1:a sep.
tel. 0707-87 70 15
el. 031-76 24 067

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!

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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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

Lilla goa glada
Lilly Lööf

fyller 1 år den 15/7
Kram Farmor & Farfar

Oscar
29 juni

Inte så lätt att hålla reda på 
10 barnbarn både stora och 

små. Så nu får vi räkna
att vi är helt säkra

 på hur mycket fyller du.
10, men 9 år är det ju.

Mormor älskar och
grattiskramar dig

Grattis
Ebba

på din 1-årsdag 28 juni
Farmor & Farfar

Grattis vår älskade Pilla
som fyller år 26 juni

önskar vi i Hältorpslyckan

Grattis
Rebecca på 2-årsdagen 

den 26 juni och Oliver på 
7-årsdagen den 7 juli

Mamma & Pappa

Madeleine L-Kangas
Vi vill gratulera dig på din 18-års dag 7 juli.

Vi höjer våra glas och ropar hurra hurra!
Grattis bästa dotter/storasyster. Vi älskar dig.

Puss & kram. Mamma & pappa, Mathias
Trevlig sommar på dig!

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Pia i Uspastorp

Grattis
Magnus Wennerlund

Lillpojken fyller 40 år
30 juni. Kramar från

Mamma & Elis, Tomas, 
Håkan & Frida
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Tel. 0303-973 01 Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15 TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7

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

PENGARNA TILLBAKA
Formgjutna sulor fr 599:-
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www.aleel.se | 0303-33 24 00 | info@aleel.se
Lunnavägen 2, Box 3004, 449 14 Alafors 

Gilla oss på 
Facebook

TACK FÖR 
FÖRTROENDET

Vad sägs om

EL TILL 
INKÖPSPRIS?

Ale El deltog nyligen för första gången i Svenskt Kvalitetsindex undersökning om kundnöjdhet i elbranschen.
 Ale El blev Västsveriges bästa elhandelsbolag, topp tre i hela Sverige samt utnämndes som elbolaget med den bästa 
kundservicen av alla.

Vi är jätteglada för detta och tackar våra kunder för förtroendet. Nu kavlar vi upp ärmarna för att bli ännu bättre!

Vill du ha ett rörligt elpris utan påslag på el och elcertifi kat? 
Det fi xar vi!  För 49 kr/månad handlar vi el och elcertifi kat till Dig! 
Förbrukar Du mindre än 30 001 kWh per år kan Du köpa El till inköpspris.  Besök vår hemsida 
www.aleel.se/elavtal eller kontakta vår kundservice på 0303-33 24 00 så hjälper vi Dig!

Vi önskar alla en glad sommar!

Sveriges bästa

KUND
SERVICE

enligt SKI dec 2012

Vi har öppet som vanligt hela sommaren!

Mån- fre kl 07:00-16:00

www.aleel.se


