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Lödöse 0520-66 00 10

Köp valfri glass och 
få en kopp kaffe!

Gäller mot kupong, t o m 4/8-13

Varmt välkommen

www.axums.se

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

Vi önskar alla 
kunder en 

skön sommar!

Vi har öppet som 
vanligt hela sommaren!

Vardagar 9-18, lördagar 9-14. Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror  
      till fast pris!

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla dagar 7-23 Ale Torg

sommarGlad
ÖNSKAR VI PÅ 
ICA KVANTUM.

till alla härliga kunder!

Lunchrestaurang
 & café

Måndag-söndag
DAGENS LUNCH 79:-

BARNPORTION 0-12 ÅR 39:-

Inkl. Bröd, salladsbuffé, 

dricka & kaffe
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LÅGA PRISER
STORT SORTIMENT

GÄSTVÄNLIG MILJÖ
7000 m2 fyndvaruhus

LÅGA PRISER

Sommarshopping!

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

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
NU!50% Rabatt

Varmt välkomna!

Möt lotsen som 
guidar på Göta älv

Läs sid 12-13
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BROMSEXPERTEN
vi utför Byte av:

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

vi renoverar bromsok med och utan handbroms till marknadens 
bästa priser! vi utför även bromsreparationer på släpvagnar.

400 kr inkl. moms/hjul*

400 kr inkl. moms per axel  
600 kr inkl. moms per axel*
  
600 kr inkl. moms per axel*
800 kr inkl. moms per axel* 

• BROMSOK
•  BROMSKLOSSAR  

Utan handbroms  
Med handbroms

•  BROMSKLOSSAR & SKIVOR 
Utan handbroms                                                                               
Med handbroms

vi har öppet heLA SOMMARen!Varmt välkomna

Orkidé
� 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

Gäller allt i butik och lager hela helgen.
Erbjudandet gäller på reservdelar och biltillbehör den 28-29 maj, 
kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.

Nödinge Rödjansväg 2, Tel. 0303-350 990

Öppet Lördag 9.00-15.00, Söndag 11.00-15.00

SKEPPLANDA

0766-51 39 43
skrapkompaniet@hotmail.com

Vi tar hand 
om dina 

groVsopor
prisexempel:

Flyttkartong 75:-
Soffa 530:-

Kylskåp 750:-

snabbt, EnkElt, billigt

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�A�n�n�o�n�s� �6�0�x�4�0� �o�r�a�n�g�e

�d�e�n� �8� �m�a�r�s� �2�0�1�3� �1�4�:�3�2�:�1�2

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

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Allt för häst, ryttare, hund och katt
Foder och strö • Uthyrning av hästtrailer

Vard 12-18, Lörd 10-14
www.aleridsport.nu • 0303-74 28 30

 Starrkärr 103, Älvängen

Dränering • Enskilda avlopp  
Grundisolering • Dikning • Marksten

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

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

Aj-ont!
Smärtbehandling

rygg • nacke • höFt • arm • mm

FöretAgsBesök
maSSage • akupunktur • FySioterapi

Det är märkligt ändå. 
Att man vuxit upp 
i Älvängen, men 

aldrig befunnit sig på själva 
älven. 

Det hade inte jag gjort, 
fram tills för ett par veckor 
sedan. 

När den fjärde upplagan 
av Alekurirens sommarspe-
cial skulle skapas kom jag 
av en ren slump i kontakt 
med nödingebon Martin 
Hammar, som jobbar som 
lots på Göta älv. 

Dag som natt lotsar han 
lastfartyg från hela världen 
genom farleden, ett uppdrag 
som kräver enormt mycket 
erfarenhet och är mycket 
mer komplicerat än man 
kan tro.

Jag fick det ärade uppdra-
get att åka med honom 
på en närmare fem 
timmar lång resa 
från Tångud-
den i Göte-
borg till slus-
sen i Lilla 
Edet och det 
blev en minst 
sagt minnes-
värd tur. 

Att färdas på 
andra sidan gav helt 
nya perspektiv på kom-
munen man trodde man sett 
allt av.

Från den gråa betongen 
och ”De döda fartygens kaj” 
i Göteborgs hamn blev ut-
sikten allt grönare ju längre 
upp i Göta älvdalen vi kom. 
Jag har uppenbarligen aldrig 
riktigt förstått hur vacker 
älvdalen är, men framför 
allt vilken tillgång den är. 
Att det årligen transporte-
ras omkring tre miljoner ton 
gods på älven har jag fort-
farande svårt att förstå. Tre 

miljoner ton, som dessutom 
knappt märks. Åtminsto-
ne inte för oss dödliga som 
bara skymtar vattendraget 
från bilen eller tåget. Det 
är synd att älven inte är mer 
tillgänglig för allmänheten, 
att det inte går fler båtturer 
och att det saknas strandfik 
och bryggor. Kanske i fram-
tiden!

Mer om min tripp på det 
engelska lastfartyget Patria 
med rysk besättning och 
lotsen från Nödinge kan ni 
läsa om i det här numret. 

Ett tveklöst tecken på att 
sommaren är här på riktigt 
är alla snygga åk som dam-
mats av och med skamlöst 
charmig attityd glider om-
kring på vägarna.

Min redan stora 
passion för gamla 

USA-bilar steg 
i grader när 
jag och Ale-
kurirens ut-
omordent-
ligt skickli-
ga fotograf 
Allan Karls-

son besökte 
Billäderdoktorn 

Roy Janssons 
50-talsparadis i Kollan-

da. Blänkande skönheter av 
det amerikanska bilmärket 
Oldsmobile är hans stora in-
tresse och på senare år även 
hans yrke, då han speciali-
serat sig på att renovera ori-
ginalinredningar, främst på 
gamla veteranbilar. 

Jag föll handlöst för hans 
blåvita Ninety Eight 4door 
sedan från 1955, som han 
importerat direkt fån soliga 
Kalifornien. 

På tal om veteranfordon 
så tog vi även en sväng förbi 

mekargubbarna i Alafors. 
Stig Bengtsson 69, 

Jan Johansson 67, Gösta 
Karlsson 71 och Lars Da-
vidsson 68 är inte bara 
gamla barndomskompi-
sar utan fortfarande grannar 
och bästa vänner. Den obli-
gatoriska onsdagsträffen då 
de mekar med sina veteran-
motorcyklar och snackar 
över en kopp kaffe vill de för 
allt i världen inte missa. 

För dessa fantaster är det 
Husqvarna och Triumph 
som är motorcyklarnas 
Rolls-Royce.

Från en passion till en 
annan så tog jag även på mig 
hörselskydden och begav 
mig ut i den djupaste Hålan-
daskogen. Skepplanda Skyt-
teförening siktar på att växa 
och klubbens nya ordföran-
de Jonas Landin har lagt 
ribban högt.

Harig och skotträdd som 
man är undrade jag först 
hur jag skulle överleva en 
kväll på skjutbanan. Döm 
därför av min förvåning när 
jag efter avslutad intervju 
till och med vågade prova 
att skjuta med en 22-kali-
ber. Till min hjälp hade jag 

den eminenta instruktören 
Baloo Ericsson, som syss-
lat med skytte sedan 60-
talet och menar att spor-
ten bygger på samma typ av 
koncentration som golf. 

Det är mycket vi inte vet 
om vår hemkommun och 
varför inte göra som turis-
terna: Upptäcka den! 

Vi har i den här sommar-
specialen försökt hitta nya 
perspektiv på det vardagliga 
och lyfta det unika för just 
vår kommun. Luta dig till-
baka och följ med på en resa 
bakom kulisserna.

Sommarvy från andra sidan

Sommarredaktör
johanna@alekuriren.se

Johanna Roos

Jag har
uppenbarligen aldrig
 riktigt förstått hur
vacker älvdalen är,
men framför allt
vilken tillgång

den är. 
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Det är märkligt ändå. 
Att man vuxit upp 
i Älvängen, men 

aldrig befunnit sig på själva 
älven. 

Det hade inte jag gjort, 
fram tills för ett par veckor 
sedan. 

När den fjärde upplagan 
av Alekurirens sommarspe-
cial skulle skapas kom jag 
av en ren slump i kontakt 
med nödingebon Martin 
Hammar, som jobbar som 
lots på Göta älv. 

Dag som natt lotsar han 
lastfartyg från hela världen 
genom farleden, ett uppdrag 
som kräver enormt mycket 
erfarenhet och är mycket 
mer komplicerat än man 
kan tro.

Jag fick det ärade uppdra-
get att åka med honom 
på en närmare fem 
timmar lång resa 
från Tångud-
den i Göte-
borg till slus-
sen i Lilla 
Edet och det 
blev en minst 
sagt minnes-
värd tur. 

Att färdas på 
andra sidan gav helt 
nya perspektiv på kom-
munen man trodde man sett 
allt av.

Från den gråa betongen 
och ”De döda fartygens kaj” 
i Göteborgs hamn blev ut-
sikten allt grönare ju längre 
upp i Göta älvdalen vi kom. 
Jag har uppenbarligen aldrig 
riktigt förstått hur vacker 
älvdalen är, men framför 
allt vilken tillgång den är. 
Att det årligen transporte-
ras omkring tre miljoner ton 
gods på älven har jag fort-
farande svårt att förstå. Tre 

miljoner ton, som dessutom 
knappt märks. Åtminsto-
ne inte för oss dödliga som 
bara skymtar vattendraget 
från bilen eller tåget. Det 
är synd att älven inte är mer 
tillgänglig för allmänheten, 
att det inte går fler båtturer 
och att det saknas strandfik 
och bryggor. Kanske i fram-
tiden!

Mer om min tripp på det 
engelska lastfartyget Patria 
med rysk besättning och 
lotsen från Nödinge kan ni 
läsa om i det här numret. 

Ett tveklöst tecken på att 
sommaren är här på riktigt 
är alla snygga åk som dam-
mats av och med skamlöst 
charmig attityd glider om-
kring på vägarna.

Min redan stora 
passion för gamla 

USA-bilar steg 
i grader när 
jag och Ale-
kurirens ut-
omordent-
ligt skickli-
ga fotograf 
Allan Karls-

son besökte 
Billäderdoktorn 

Roy Janssons 
50-talsparadis i Kollan-

da. Blänkande skönheter av 
det amerikanska bilmärket 
Oldsmobile är hans stora in-
tresse och på senare år även 
hans yrke, då han speciali-
serat sig på att renovera ori-
ginalinredningar, främst på 
gamla veteranbilar. 

Jag föll handlöst för hans 
blåvita Ninety Eight 4door 
sedan från 1955, som han 
importerat direkt fån soliga 
Kalifornien. 

På tal om veteranfordon 
så tog vi även en sväng förbi 

mekargubbarna i Alafors. 
Stig Bengtsson 69, 

Jan Johansson 67, Gösta 
Karlsson 71 och Lars Da-
vidsson 68 är inte bara 
gamla barndomskompi-
sar utan fortfarande grannar 
och bästa vänner. Den obli-
gatoriska onsdagsträffen då 
de mekar med sina veteran-
motorcyklar och snackar 
över en kopp kaffe vill de för 
allt i världen inte missa. 

För dessa fantaster är det 
Husqvarna och Triumph 
som är motorcyklarnas 
Rolls-Royce.

Från en passion till en 
annan så tog jag även på mig 
hörselskydden och begav 
mig ut i den djupaste Hålan-
daskogen. Skepplanda Skyt-
teförening siktar på att växa 
och klubbens nya ordföran-
de Jonas Landin har lagt 
ribban högt.

Harig och skotträdd som 
man är undrade jag först 
hur jag skulle överleva en 
kväll på skjutbanan. Döm 
därför av min förvåning när 
jag efter avslutad intervju 
till och med vågade prova 
att skjuta med en 22-kali-
ber. Till min hjälp hade jag 

den eminenta instruktören 
Baloo Ericsson, som syss-
lat med skytte sedan 60-
talet och menar att spor-
ten bygger på samma typ av 
koncentration som golf. 

Det är mycket vi inte vet 
om vår hemkommun och 
varför inte göra som turis-
terna: Upptäcka den! 

Vi har i den här sommar-
specialen försökt hitta nya 
perspektiv på det vardagliga 
och lyfta det unika för just 
vår kommun. Luta dig till-
baka och följ med på en resa 
bakom kulisserna.

Sommarvy från andra sidan

Sommarredaktör
johanna@alekuriren.se

Johanna Roos

Jag har
uppenbarligen aldrig
 riktigt förstått hur
vacker älvdalen är,
men framför allt
vilken tillgång

den är. 
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SPORTLIFE
NÖDINGE

SPORTLIFE
NOL

SPORTLIFE
ÄLVÄNGEN

ÄLVÄNGEN FABRIKSVÄGEN 3, TEL 0303-74 66 60  |  NÖDINGE ALE TORG 10, TEL 0303-979 00  |  NOL FOLKETSHUSVÄGEN 1, TEL 0303-74 16 50  |  WWW.SPORTLIFE.SE

TRÄNA HOS OSS!
3 KLUBBAR I ALE ALLA MÄNNISKOR, ALLA ÅLDRAR

SPORTLIFE ÄLVÄNGEN
Hos oss tränar i dag medlemmar mellan 
15 och 94 år. Vi hoppas och tror att ännu 
fl er kommer att upptäcka hur roligt det är 
när träning blir ett sätt att träffa nya vänner, 
samtidigt som man förbättrar sin hälsa och 
kondition! Oavsett om du är van vid att träna 
eller ej, och oavsett vilken träningsform du 
väljer, så kommer vi att göra vårt allra bästa 
för att få dig att trivas!

Sportlife erbjuder kvalitetssäkring genom 
Les Mills. Våra instruktörer är utbildade, 
godkända och licensierade, och framför 
allt – vi fi nns för dig!
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PRÄSSEBO. En stunds 
avkoppling i vedeldad 
tunna, ett dopp i sjön 
och bastubad?

Däremellan kan du 
roa dig med exempelvis 
lerduveskytte.

Anders Martinsson i 
Prässebo har sytt ihop 
ett koncept som lämpar 
sig utmärkt för kompis-
gäng och teambuilding.

Det var 2009 som Anders 
Martinsson bestämde sig för 
att komplettera jordbruksde-

len hemma i Prässebo med 
en helt annan verksamhet. 
Han byggde en bastu och en 
vedeldad badtunna nere vid 
Bodasjön. Dessutom snick-
rade Anders en stuga för 
uthyrning hemma på gården 
Hålbacka.

– Till en början var det 
bara fyra sängplatser, men nu 
har jag byggt ut stugan så att 
det finns tio bäddar.

Nu har Anders påbörjat 
nästa projekt, iordningstäl-
landet av en så kallad bagar-
stuga. Det är gårdens gamla 

vedbod som håller på att 
renoveras.

– Jag håller på att mura en 
gammaldags bakugn. Tanken 
är att sällskap som kommer 
hit ska kunna baka på gam-
maldags vis. Jag har kontakt 
med en äldre kvinna från 
trakten som har lång erfa-
renhet av just detta, säger 
Anders som hoppas ha klar 
sin bagarstuga innan jul 
vilken också ska komplette-
ras med ett sovloft med plats 
för fyra personer.

Gästerna som hyr in sig 
på Hålbacka kommer före-
trädelsevis utanför kommun-
gränsen.

Kompisgäng
– Jag har haft besök av rädd-
ningstjänsten i Lilla Edet 
och hemtjänstpersonal från 
Sjuntorp. I övrigt är det 
mestadels folk som kommer 
utifrån, bland annat från 
Göteborg, Kungsbacka och 
Stenungsund. Ofta är det 
kompisgäng som söker sig 
hit för svensexor, möhip-
por och liknande. Nu håller 
jag på att förbereda för ett 

sällskap som ska stanna över 
helgen. De ska jaga vildsvin, 
fiska samt bada tunna och 
basta nere vid sjön, berättar 
Anders Martinsson.

– För de sällskap som 
önskar så fixar jag helpen-
sion. Jag lagar maten själv på 
plats. Det blir lite Per Mor-
berg-anda över det, säger 
Anders och poängterar att 
det som serveras på tallriken 
är ekologisk mat.

Visionen är att utveckla 
verksamheten med ännu fler 
aktiviteter vad det lider.

– Jag funderar på att ta hit 
hästar och erbjuda ponny- 
och turridning. Det skulle bli 
ett bra komplement.

Anders Martinsson samar-
betar också med andra aktö-
rer i Prässebo, bland annat 
Klintens Loge och inred-
ningsbutiken Kära Krus-
mynta.

– Vi har alla unika verk-
samheter i fantastisk vacker 
omgivning. Genom att sam-
arbeta kan vi ge våra gäster 
en helhetsupplevelse som 
inte finns någon annanstans.   

JONAS ANDERSSON
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VI SÖKER PLATSCHEF, RECEPTIONIST OCH 
GRUPPTRÄNINGSINSTRUKTÖRER TILL VÅR NYA 
KLUBB I ÄLVÄNGEN SOM ÖPPNAR 1 NOVEMBER!

Se mer information om lediga tjänster
på vår hemsida www.nordicwellness.se

TA CHANSEN – SÖK NU!

Tyrone priset på kol-
lektivresandet sätts av 
Västtrafi k och kollek-

tivtrafi knämndens budget. I 
bägge fallen så är det försam-
lingar som är styrda av soci-
aldemokrater, miljöpartister 
och vänsterpartister. Då detta 
ligger under regionen sedan 
de övertog ägandet och 
ansvaret från kommunerna. 
Alekurirens läses av alla i Ale, 
men få utanför så om du vill 
komma fram i den här frågan 
så bör du nog gå via ditt 
eget parti som i praktiken 
styr de här församlingarna. 
Problemet som jag uppfat-
tar det är att ni i ert parti på 
regional nivå saknar dialogen 
med politikerna som är ute 
i verkligheten det vill säga i 
kommunerna.

Den största problemet  är 
att subventionerna inom kol-
lektivtrafiken ligger på över 
50% vilket innebär att för 
varje ny resenär så ökar net-
tokostnaden för kollektivtra-
fiken. Vilket innebär att den 
skattefinansierade delen blir 
dyrare och dyrare. För att 
kunna rätta till detta struktu-
rella problemet så krävs att de 
som utnyttjar en tjänst också 
måste betala  för den. Själv är 
jag av den meningen att sub-
ventionerna till kollektivtra-
fiken skall gå till barn, sjuka 
och gamla, men att övriga 
får betala vad det kostar att 
åka med kollektivtrafiken. 
På detta sättet når vi rättvisa 
och för att använda ett av era 
egna slagord ”solidaritet” 
gentemot barn, gamla och 

sjuka. 
Så låt dina synpunkter gå 

vidare till dina partikamra-
ter så får vi väl se vad som 
händer. Ni siter ju på makten, 

då kan väl detta inte vara ett 
problem för er eller? 

Jan Skog
Moderat ledamot i

kollektivtrafik nämnden

Jan Skog (M) svarar Tyrone Hanssons insändare vecka 26:

Det är ditt parti som prissätter
LILLA EDET. Greta Hedin, 
88 år, är utsedd till årets vär-
diga mottagare av vitsipps-
priset i Lilla Edet.

– Jag är förvånad, det 
var oväntat. Jag känner mig 
väldigt hedrad, säger Greta 
Hedin. Kristdemokraterna 
i Lilla Edets kommun utsåg 
Greta Hedin som pristagare 
för hennes mångåriga insat-
ser som är till glädje och 
värde för andra människor. 
Prisutdelningen ägde rum 
på Café Lyktan där vice ord-
förande Anders Karlsson, 
ordförande Jens Nielsen 
samt styrelseledamot Mari-
anne Genborg uppvaktade 
Greta Hedin. Priset ska ses 
som en uppmuntran samt 

erkännande för årtionden 
av förtjänstfullt arbete i 
egenskap som hembygdens 
kulturbärare.

Greta Hedin är även en 
eldsjäl och folkbildare av 
betydelse som under decen-
nier dokumenterat och följt 
upp de kulturhistoriska ske-
endena i hembygden fram 
till vår tid. Kunskaperna 
hon samlar på sig förmedlar 
Greta Hedin välvilligt med 
sig till nya generationer så 
att förtrogenheterna kan 
föras vidare till ny tid och 
framtida historia.

Jens Nielsen 
Ordförande

Kristdemokraterna i Lilla Edet

Marianne Genborg överräcker vitsippspriset till Greta Hedin 
från Tunge i Lilla Edets kommun.       

– Greta Hedin värdig mottagare

Explicit kulturbärare 
fi ck vitsippspriset

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%. 

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, 

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 

Ännu dyrare 
kollektivtrafi k
– En vansinnig utveckling!

 

Tyrone Hanssons insändare om dyrare kollektivtrafi k i Ale-
kuriren vecka 26.

Avkopplande bad oavsett väderlek
– Trivsamt umgänge i Per Morberg-anda

Vid Bodasjön, strax söder om den allmänna badplatsen i 
Prässebo, har Anders Martinsson placerat sin vedeldade 
tunna och bastu.

Storslagen 
utsikt över 
Bodasjön.
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 ICA FRYSTA HAMBURGARE
ICA, 

/st

Grillfest!

FÖRKOKT MAJSKOLV

2 för

2 för

2 för 2 förVITLÖKSBAGUETTE
Nordic Bake Off, 175g.

Bakad i butiken.

 FLÄSKYTTERFILÉ 
KCC, ca 800g.

/kg

ROSTAD LÖK
ICA, 150 g.

ENGÅNGGRILL
/st

TURKISK YOGHURT 
Norrmejerier, 500g, 10%
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NOL/COLORADO. Den 
konstnärliga ådran har 
hon från sin morfar. 

Cecilia Thorell DeVore 
från Nol har målat ända 
sedan barnsben och 
nu lever hon sin dröm i 
Colorado Springs, USA.

Både hon och maken 
Michael försörjer sig 
som konstnärer och har 
varsin ateljé i familjens 
villa.

– Jag har mer eller mindre 
alltid tecknat och började 
måla i tonåren. Jag växte upp 
med min morfar som var 
marinmålare. Det var han 
som öppnade mina ögon för 
konstvärlden. Doften av olje-
färg och terpentin för mig 
tillbaka till barndomen och 
till morfar. Jag var väldigt 
blyg som barn, men insåg 
snabbt att jag fick uppmärk-
samhet av andra barn när jag 
satt och tecknade. De ville att 
jag skulle göra teckningar av 
prinsessor och prinsar och 
jag försökte redan då göra 
teckningar så likt verklig-
heten som möjligt. Det är 
något som alltid har fascine-
rat mig och det ger mig ett 
pirr i magen varje gång man 
får till det i tavlan, berättar 
Cecilia Thorell DeVore.

Berätta om din målarstil. 
Du målar väldigt verklig-
hetstroget, vad är det som 
du fastnat för?

– Min målarstil kallas 
realism. Jag studerade i Flo-
rens Academy of art där jag 
lärde mig den klassiska stilen 
och teknik som bland andra 
Rembrant och Caravaggio 
använde sig av, men nu när 
jag är klar med skolan försö-
ker jag göra mina tavlor lite 
mer moderna utan att tappa 
teckningen. 

Varifrån hämtar du inspi-
ration till dina verk?

– Oftast är det bilder som 
ploppar upp i huvudet . Det 
kan vara ett möte med en 
människa, en plats, en bok, 
musik med mera. Jag för-
söker hela tiden 
hitta inspiration 
från världen och 
naturen runt 
omkring mig.

Du är född och 
uppvuxen i Nol 
och nu bor du i 
Colorado, USA. 
Det måste vara 
två olika världar. 
Berätta om den 
resan. 

– Jag målade 
tavlor mest som en 

hobby tills jag en dag läste en 
artikel i Göteborgs-Posten. 
Den handlade om en konst-
skola i Florens som skulle 
öppna i Mölndal. Jag blev 
helt stum när jag gick in på 
hemsidan. Hur kunde någon 
människa måla något som såg 
så verkligt ut? Jag trodde inte 
att någon målade så längre. 
Jag såg ett stilleben som en av 
eleverna hade gjort. Det såg 
så tredimensionellt ut att det 
kändes som man skulle kunna 
sträcka ut handen och plocka 
upp objekten från tavlan. Då 
tänkte jag att så vill jag också 
kunna måla, så jag sökte och 
blev antagen. 

Du har även gått på en 
konstskola i Italien…

– Ja, 2007 började jag 
FAA i Florens. Jag kommer 
ihåg första dagen då jag 
gick runt i staden som skulle 
vara mitt nya hem för en tid 
framöver. Jag såg konstnärer, 
gamla som unga, som kom 
springande med halvklara 
tavlor under armen. 2009 
fick min mamma cancer 
och då bestämde jag mig för 
att börja i skolan i Möln-
dal istället så jag kunde vara 
med henne så mycket som 
möjligt. Det var en väldigt 
jobbig tid, men 2010 blev 
jag klar med studierna och 
mamma blev friskförklarad. 
Den våren gifte jag mig med 
Michael DeVore som också 
är konstnär. Han studerade 
också i FAA och jag följde 
med honom till USA som-
maren 2010. Vi bestämde oss 
för att bosätta oss i Colorado 
som är i mitten av USA. Två 
år senare föddes vår dotter 
Ella.

Längtar du någonsin hem 
till lilla Ale?

– Jag har många nära och 
kära där. Ale är och kommer 
nog alltid att vara hemma för 
mig på något sätt. Där jag 
bor nu är det torrmark med 
kaktusar och vi har utsikt 
mot ”The rocky mountains”. 
Allt är så stort och extremt 
här, då kan det vara skönt att 
resa till Ale och Sverige där 

det är lugnare natur. Min 
man tycker vi har fantastiskt 
vacker natur i Sverige med 
all grönska och alla sjöar.

Din man är också konstnär, 
har ni hela huset fullt med 
målarpenslar och färger?

– Vi båda har våra atel-
jéer i vårt hus. Det första 
man möts av är ett stort rum 
som vi använder som galleri. 
Ibland när vi har stora pro-
jekt står vi där ute och målar. 
Eftersom vi båda jobbar 
hemma så försöker vi fylla 
vårt hem med antikviteter 
och andra vackra saker som 
vi ser som inspiration.

Du har ställt ut på många 
olika utställningar. Berätta 
om några, kanske finns det 
någon som betydde extra 
mycket?

– Varje utställning man 
har eller får vara med på 
betyder mycket. 2011 kom 
jag tvåa i en tävling i Laguna 
Beach, Kalifornien. Temat 
var änglar, men det var 
en bred tolkning, alltifrån 
skulpturer och foton till 
tavlor. Galleristen Patrick 
Whelan är en känd konst-
när och en dag steg ingen 
mindre en Michael Jackson 
in i hans galleri och köpte en 
hög med hans tavlor, så det 
kändes kul att hänga i ett 
galleri där Michael Jackson 
varit. Nyligen var jag med på 
en utställning i San Antonio, 
Texas. Greenhouse Gallery 
hade en international show 
som är väldigt prestigefull i 
konstvärlden, så det var en 
ära att få komma med där.

Vad drömmer du om att 
uppnå med din konst?

– Min dröm är att bli 
en erkänd konstnär. Att få 
kunna fortsätta jobba med 
det jag gör och bli bättre och 
bättre. Jag vill nå ut till folk 
som annars inte får se den 
sortens konst jag gör.

– Cecilia Thorell DeVore från Nol
lever konstnärsliv i Colorado, USA

Målar ur
verkligheten

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Cecilia Thorell DeVore, 28 från Nol bestämde sig för att satsa på sin stora passion: Att måla 
så nära verkligheten som det bara går. Efter avslutade konststudier, bland annat i Italien, 
fl yttade hon tillsammans med maken till Colorado Springs i USA. 
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NOL/COLORADO. Den 
konstnärliga ådran har 
hon från sin morfar. 
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snabbt att jag fick uppmärk-
samhet av andra barn när jag 
satt och tecknade. De ville att 
jag skulle göra teckningar av 
prinsessor och prinsar och 
jag försökte redan då göra 
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ALVHEM. År 1925 star-
tade Carina Morten-
sens morföräldrar en 
butik i Alvhem. 

Nästan 90 år senare 
driver familjen vidare 
lanthandeln Svenssons 
Livs. 

Här säljs både mo-
torolja och gräsfrö i 
lösvikt och i magasinet 
hittar man allt från 
badmadrasser till sko-
klackar.

Dörrklockan i butiksen-
trén pinglar till och en man 
med en tom dunk i handen 
kommer fram till Carina 
Mortensen i kassan.

Han vill köpa elva liter 
motorolja och de försvinner 
iväg bort mot oljerummet. 

Ute på gården står en dam 
och väljer omsorgsfullt bland 
krukväxterna. 

Svenssons Livs tillhör Ica 
Nära och är en av få beva-
rade lanthandlar. Under 
sommaren stannar nyfikna 
turister till för att handla och 
blir minst sagt överraskade 
när de hittar magasinet som 
är fyllt till bredden av både 
udda och vardagliga ting. 

Här har minnena från en 
svunnen tid fått leva kvar 
samtidigt som det hela tiden 
fylls på för att tillgodose alla 
tänkbara behov. Golvet knar-
rar hemtrevligt under besö-
karnas fötter och det doftar 
av trä.

Råttfällor, svampknivar, 
liar, flugfångare och däck till 
skottkärror trängs med bad-
madrasser, tårtljus, glasbur-
kar och galgar. I en liten pap-
perslåda hittar man diverse 

skoklackar med tillhörande 
spik och i en prydlig hög 
ligger hopvikta damgym-
nastikdräkter från 60-talet. 
Härifrån kan man få med sig 
i princip vad som helst.

– Vi får ibland frågan om 
det inte är jobbigt att inven-
tera och jo, det tar lite tid 
men det är bara en gång om 
året som tur är, säger Carina.

Försäljning över disk
När Carinas morföräldrar 
startade verksamheten 1925 
såldes alla varor över disk, 
som man ofta gjorde på den 
tiden. Först 40 år senare 
gjordes butiken om till 
snabbköp och på 80-talet tog 
paret över. 

– Jag utbildade mig till 

postkassörska och jobbade 
ett år i Göteborg, men när 
mamma bröt armen och 
behövde hjälp i affären tog 
jag tjänstledigt och återvände 
hit. Sedan dess har jag jobbat 
här och nu driver vi verksam-
heten vidare. Vi trivs väldigt 
bra med det vi gör och man 
får prata av sig på jobbet kan 
man lugnt säga, säger Carina.

Gräsfrö i lösvikt, skör-
degarn, potatishackor och 
fågelmat. Hos den gamla 
lanthandeln i Alvhem finns 
det mesta – för lantbor såväl 
som för nyfikna stadsråttor 
och turister på jakt efter det 
typiskt svenska.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Sommarturister stannar gärna till på Svenssons Livs

Butik med lantlig nostalgi
Benny och Carina Mortensen jobbar hårt i sin lanthandel och trivs med att få prata med folk 
så gott som hela dagarna. 

På sommaren lockar Svenssons Livs många turister

Olika typer av olja säljs i lösvikt.
Liar, potatishackor och an-
dra ting som hör jordbruket 
till hittar man på magasinet.

Gamla skoklackar med tillhörande spik fi nns att köpa.
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KOLLANDA. USA-bilar 
från 50-talet, helst av 
märket Oldsmobile, är 
Roy Janssons passion.

I trakten är han mest 
känd som Billäder-
doktorn, eftersom han 
specialiserat sig på att 
renovera originalinred-
ningar, främst på gamla 
veteranbilar.

Där grusvägen slutar på Roy 
Janssons gårdsplan i Kol-
landa tar ”Oldsmobile Bou-
levard” vid. 

1995 förverkligade han en 
dröm och gjorde sin största 
hobby till yrke när han star-
tade företaget Billäderdok-
torn. 

Kundkretsen sträcker sig 
från Ystad i söder till Kiruna 
i norr och till och med över 
Sveriges gränser. Förutom 
att renovera bilklädslar och 
inredningsdetaljer till bilar 
importerar han direkt från 

USA även nytillverkade 
och så kallade ”NOS-delar” 
(helt nya delar som lagrats 
sedan -50talet) till bilmärket 
Oldsmobile. 

Motorn startar med ett 
riv och mullrar behagligt 
när han backar ut den blåvita 
amerikanska skönheten, en 
Oldsmobile Ninety Eight 
4door sedan från 1955. 

Den välpolerade lacken 
och kromdetaljerna blänker 
i dagsljuset och gruset rullar 
under diagonaldäcken med 
vita sidor.

Bilen som tidigare ägts av 
en och samma familj i Los 
Angeles, Kalifornien, budade 
Roy hem på e-bay för 10 år 
sedan. 

Hög komfort
Sofforna har han naturligtvis 
renoverat själv, tygerna till 
sofforna är specialbeställda 
från USA och exakt som 
originalet såg ut 1955. För 

övrigt är bilen helt orenove-
rad och såväl lack, krom och 
motor är helt i orört origi-
nalskick.

– Den här modellen har 
tydliga inslag från rymdål-
dern på 50-talet, en tid då 
man hämtade mycket inspi-
ration från rymdfarkoster 
och jetflyg. Det ser man på 
pressningarna i huven, lis-
terna på sidorna och inte 
minst på lampornas form 
baktill. 

De blåtonade rutorna är 
typiska för bilar tillverkade 
på varma breddgrader och 
komforten är genomgående 
mycket hög med delux-
stoppning i sätena, höga dia-
gonaldäck och för den tiden 
högteknologiska tillbehör 
som självsökande radio som 
styrs med foten. 

Den här charmiga ”jän-
karen” är även utrustad 
med en så kallad ”gang-
sterkeps”, på engelska ”sun 

visor cadet”.”Kepsen” ovan-
för vindrutan är avsedd att 
skydda mot solljuset och för 
att kunna se de amerikanska 
trafikljusen som ofta sitter 
högt uppe i luften sitter en 
s.k. ”trafic light viewer” ett 
litet glasspektrum monterad 
på instrumentbrädan som 
hjälper föraren att se rakt 
upp ovanför vindrutan. 

– Instrumentpanelen på 
dessa bilar är ofta rena juke-
boxen, menar Roy.

Pågående projekt
Roy Jansson är fascinerad 
av hela livsstilen och ute på 
veteranträffar är det den 
obligatoriska hatten, upp-
vikta jeans och myggjagare 
som gäller, samt rock´n roll 
och rockabilly i högtalarna. 
Roy Orbinson och Elvis 
Presley är två självklara val.

Hans andra Oldsmobile i 
garaget är en Super 88 4door 
sedan från 1958, model-

len mindre än Ninety 
Eight. Denna vita skön-
het köpte han i delsta-
ten Colorado norr om 
Denver för ett år sedan. 

Under ett skynke i 
verkstaden står hans 
pågående projekt, 
en för tillfället ned-
plockad Oldsmobile 
Ninety Eight Star-
fire Convertible, 
den här av års 
modell 1956. 

– Den kommer 
från delstaten 
Massachusetts 
norr om New 
York och är min första USA-
bil. Den har bland annat 
automatisk helljusavblän-
dare, något som biltillver-
kare idag lanserar som en 
nyhet. Det är ganska iro-
niskt, eftersom det uppen-
barligen fanns redan på dessa 
bilar från 50-talet.

Rebellerna
från 50-talet

– Kromet blänker hos Billäderdoktorn i Kollanda 
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Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Roy Janssons passion för 50-talets fyrhjuliga superåk går det inte att ta miste på. Han är också känd som billäderdoktorn, en kompetens och intresse som passionen nästan kräver.

Roy Janssons skönhet, en Oldsmobile 
Ninety Eight från 1955.
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ALAFORS. De har vuxit 
upp tillsammans på 
samma gata Alafors, 
där de som tonåringar 
började meka med mo-
torcyklar. 

Trots att de alla snart 
passerat 70-strecket 
träffas de fortfarande 
hos varandra varje ons-
dag, skruvar med hojar 
och tar en kopp kaffe.

Veteranhojar. Det är vad 
som gäller för Stig Bengts-
son 69, Jan Johansson 67, 
Gösta Karlsson 71 och Lars 
Davidsson 68. 

Husqvarna och Triumph 
är favoritmärkena och har 
så varit sedan tonåren när de 
började meka med motor-
cyklar hemma på gatan i Ala-
fors. 

Alla bor de kvar på samma 
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åka på. Man träffar mycket 
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massa spännande historier. 
Det är lite av själva grejen, 
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Sverige runt
På jakt efter delar till sina 
motorcyklar åker de Sve-
rige runt och årligen deltar 
de också i flera tävlingar. På 
våren är det Veterancros-
sen i Älvängen som gäller 
och i oktober är det dags för 
Backamo. 

För Stig Bengtsson väntar 
Gotland grand national som 
han kör för 30:e gången i år. 
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igång sin Triumph och drar 
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Garagehäng å en kôpp
– Mekargubbarna i Alafors
gillar sina veteranhojar

Gösta Karlsson, Lars Davidsson, Stig Bengtsson och Jan Johansson turas om att träffas hemma hos varandra. 
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Pistolskotten ekar mellan 
träden när nybörjargruppen 
skjuter mot de tioringade 
poängtavlorna på 25-meters-
banan. 

– Eld upphör, ropar 
instruktören Baloo Erics-
son och det blir tyst. 

Julia Norrman, 27 från 
Nödinge, lägger ner det säk-
rade vapnet och tar av sig 
hörselkåporna. Hon tillhör 
nybörjargruppen och har 
skjutit i ungefär två månader. 

– Det stod på min ”buck-
etlist”, något jag alltid har 
velat göra. Jag har tidigare 
tyckt att det varit roligt att 
skjuta med luftgevär, så nu 
ville jag testa pistolskytte. 
Det är absolut något jag 
tänker fortsätta med.

I samma grupp går även 
Pehr Thorson, 30 också 
från Nödinge. Han har tidi-
gare skjutit gevär i klubben i 
två år. 

– Jag tog jägarexamen 
redan i 15, 16-årsåldern, men 
har inte sysslat med pistol-
skytte innan. Jag gillar spor-
ten, det är inte så många vari-
abler utan handlar i nästan 
enbart om koncentration. 

Baloo Ericsson, som själv 
sysslat med skytte sedan 
60-talet, menar att det finns 
vissa likheter mellan skytte 
och golf.

Liknar golf
– Det bygger på samma typ 

av koncentration och är fak-
tiskt en bra jämförelse som 
många nog inte tänker på.

Som nybörjare inom 
pistolskytte är det vanligtvis 
22 kaliber som gäller. De 
har även en ergonomisk kolv 
som gör det lättare att sikta 
stadigt. Rekylen, den bak-
åtriktade rörelsen som blir 
av att avfyra ett skjutvapen, 
är inte heller särskilt kraftig 
med dessa pistoler. 

– Man ska inte sikta för 
länge utan: upp, sikta, skjut, 

berättar Baloo. 
Säkerheten går utan 

undantag först och grund-
regeln är att alltid behandla 
vapnet som om det är laddat 
och inte förrän instruktö-
ren ger order får man börja 
skjuta. 

Avdramatisera
Skepplanda Skyttefören-
ing grundades 1917 och 
har utvecklats från att på 
80-talet vara en gevärs- och 
k-pistförening tills att idag 
ha en bred verksamhet med 
dels gevärs- och pistolskytte 
i olika former och dels svart-

krutsskytte och CAS, som är 
en form av western-skytte. 
Gevärsbanan har ett skjut-
avstånd från 50 till hela 550 
meter, något som är mycket 
ovanligt för civila skjutbanor. 

Ny ordförande
Som ny ordförande i fören-
ingen har Jonas Landin som 
mål att locka fler medlemmar 
och välkomnar särskilt unga 
deltagare.

– Medelåldern är generellt 
ganska hög inom sporten och 
det är alltid roligt när det 
kommer in lite yngre folk. 
Idag är vi mellan 150 och 200 

medlemmar. En del skjuter 
två dagar i veckan medan 
andra kommer hit två gånger 
per år, det varierar.

Han började själv intres-
sera sig för skytte för fyra år 
sedan och menar att en stor 
del av tjusningen är att tävla 
mot sig själv för att hela tiden 
förbättra sitt resultat. 

– Visst finns det alltid de 
som tycker att det är jättehäf-
tigt att skjuta, men har man 

en dålig attityd blir man inte 
långvarig i vår klubb. Jag tror 
på att försöka avdramatisera 
så mycket som möjlig. Det är 
en koncentrationssport som 
går ut på att utvecklas och 
den sociala biten är viktig. 
Här träffar man alla sorts 
människor, allt från bilme-
kaniker till advokater, säger 
Jonas.
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Skepplandas Skytteförening vill växa
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Julia Norrman och Pehr Thorson går i nybörjargruppen i Skepplanda Skytteförening. De har fastnat för sporten och kommer defi nitivt att fortsätta. 

Jonas Landin är ny ordförande i föreningen och satsar på att 
få klubben att växa. Här med skyttarna Julia Norrman och 
Pehr Thorson på 25-metersbanan. 

Öppet: Måndag-Fredag 7-17 (lunch 13-14) • Tel 0303-33 60 87
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HÅLANDA. Skepplanda 
Skytteförening grunda-
des för 96 år sedan. 

Ändå är det nog inte 
alla som känner till det 
stora skyttecentret i 
Hålandas skogar.

Att få klubben att 
växa är ett av målen 
för klubbens nya ordfö-
rande Jonas Landin.
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ALE. På Göta älv frak-
tas varje år cirka tre 
miljoner ton gods. 

På väg till och från 
Vänernregionen passe-
rar dagligen lastfartyg 
från världen över.

Lotsen Martin Ham-
mar från Nödinge 
har därför ett viktigt 
uppdrag.

Det har börjat duggregna när 
Martin Hammar parkerar sin 
bil vid kajkanten på Tångud-
den i Göteborg. 

Det är onsdag eftermid-
dag och om bara en liten 
stund väntas lastfartyget 
Patria som kommer från 
Hull i England anlända till 
Älvsborgsfjorden. 

Ett närmare fem timmar 
långt arbetspass väntar för 
Martin som ska lotsa båten 
längs Göta älv upp till slus-
sarna i Lilla Edet, där en kol-
lega tar över. Han vet sällan i 
förväg exakt vilken tid en båt 
kommer och måste därför ha 
beredskap för att kunna vara 
på plats med bara några tim-
mars marginal. Många fartyg 
anländer dessutom nattetid.  

Inne på Sjöfartsverkets 
kontor följer han båtens 
position på ett digitalt sjö-
kort. 

– Nu är de snart framme, 
säger han och tittar ut mot 
vattnet i kikaren.

Väl nere på kajen kränger 
han på sig flytvästen och 
hoppar ombord på lotsbåten 
som ska ta oss ut till Patria 
som ligger och väntar ute i 

fjorden. 
Regnet har ökat i styrka 

när vi kommer fram och vin-
darna från Kattegatt blåser 
friskt. Med vana rörelser 
klättrar han uppför repste-
gen och landar på det våta 
däcket. Händerna klibbar 
mot de saltvattenstänkta 
räckena och det doftar starkt 
av havstång. 

Martin hälsar på den ryska 
kaptenen och överstyrman 
innan han sätter sig tillrätta 
uppe på bryggan och greppar 
styrspaken.

– Patria is now proceeding 
up the river, rapporterar han 
till övervakningscentralen 
och sätter kurs i riktning mot 
Älvsborgsbron. 

Innan fartyget kan gå 
under bron måste toppmas-
ten fällas och iklädda gula 
regnrockar klättrar kapte-
nen tillsammans med övrig 
besättning upp på taket, 
på sjöspråk kallat ”monkey 
island”. 

Kaptenen passar sedan på 
att dra sig tillbaka och vila ett 
par timmar i sin hytt medan 
Martin tar över rodret.

Det fördolda
Älvsnabbar och fritidsbåtar 
passerar på båda sidor när 
vi i nästan sex knop närmar 
oss Göta älvbron. Trots att 
det är nästan åtta meter till-
godo i öppningen gäller det 
att hålla tungan rätt i mun 
när det 82,5 meter långa och 
12,6 meter breda fartyget ska 
igenom.

På höger sida innan 

Marieholmsbron passerar 
vi ”De döda fartygens kaj”. 
Här ligger vrak till båtar och 
väntar på att antingen rustas 
upp eller skrotas. En gammal 
båt som tidigare utgjorde 
kinakrog med en utsirad 
drake i fören guppar nu 
modfälld omkring i en liten 
hamnbassäng.  

– Härifrån ser man stadens 
baksida, sådant som inte syns 
varken från motorvägen eller 
från tåget. Man tänker sällan 
på hur mycket trafik det ändå 
går här på älven. Varje dygn 
passerar i genomsnitt fyra 
och ett halvt fartyg och årli-
gen fraktas cirka tre miljoner 
ton gods här. Bara ett fartyg 
kan vara lastat med 4000 ton, 
vilket motsvarar ungefär 150 
långtradare, berättar Martin 
och fortsätter:

– Den här typen av trans-
porter har framtiden för sig, 
inte minst sett ur ett miljö-
perspektiv. Vi är långt ifrån 
kapacitetstaket och inom sjö-
farten finns mycket outnytt-
jade transportresurser. 

I fem år har han jobbat 
som lots och passionen för 
yrket har inte svalnat en 
grad. Med nyfikna ögon och 
stolthet i blicken tittar han ut 
över Göta älv, hans dagliga 
arbetsplats. Han pekar och 
berättar små historier om 
platserna som sakta passerar 
förbi. 

– Jag tröttnar aldrig på det 
här. Man kör olika båtar och 
träffar olika människor hela 
tiden. Även förutsättning-
arna varierar. Som nu, mitt 
på dagen när det är ljust och 
klart, är det optimalt till skill-
nad från när man kör mitt i 
natten eller i tät dimma. 

Ibland ser man knappt en 
meter framför sig och på 
vissa ställen är det väldigt 
grunt längs älvkanten. Det 
gäller att känna till området 
och det är därför som farty-
gen behöver lots. 

Totalt i hela Sverige finns 
190 lotsar, varav 18 på Göta 
älv. Det är ett yrke som 
kräver fyra års högskoleut-
bildning, sex års sjötid samt 
ett års lärotid på älven. 

Martin, som är uppvuxen 
vid kusten i Åsa, blev tidigt 
intresserad av båtar och efter 
avslutade gymnasiestudier 
till kemiingenjör gick han 
till sjöss. I tio år jobbade han 
ute på havets vågor och reste 
runt hela jordklotet.

– Lots är ett gammalt yrke 
och man har som regel en 
gedigen bakgrund inom sjö-
farten. Vi kan ses som kvalifi-
cerade konsulter som hjälper 
fartyg på vägen eller som far-
ledsspecialister. 

Grönskande älvstrand
Från gråa industriområden 
och belamrade kajer i Göte-
borg tar grönskan över allt 
mer ju längre uppåt älven vi 
kommer. Vattnet ligger spe-
gelblankt och reflekterar den 
blomstrande vegetationen.  
Några kor betar förnöjt på 
den gränsande ängsmarken. 

Med 2450 hästkrafter 
under oss passerar vi Lärje, 
Angeredsbron, Surte hamn 
och fortsätter bort mot 
Bohus fabriker.

Klockan halv fyra har last-
fartyget Patria nått Jordfalls-
bron, som redan stått öppen 

en liten stund för att släppa 
igenom ett par fritidsbåtar. 

På höger sida, eller styr-
bord som det ju heter på 
sjöspråk, glider Alependeln 
tyst förbi ovanför Denofaka-
jen och vid strandkanten på 
andra sidan står en man och 
fiskar.

– Just här strax norr om 
Jordfallsbro har fisket eska-
lerat på sistone. I det här 
området brukar man även 
få syn på bävrar och tittar 
man noga ser man de nedg-
nagna trädstammarna, säger 
Martin och ökar farten något 
i bredgången mellan Bohus 
och Älvängen.  

Överstyrman ställer två 
koppar nybryggt kaffe på 
bordet och börjar sedan nog-
grant granska de utskrivna 
sjökorten. 

Tillsammans med kapte-
nen och övriga besättningen 
har han varit ute till sjöss i 
snart fyra månader och ser 
nu fram emot att återvända 
hem till ryska Rostov för en 
tids ledighet. 

Fartyget går med tomma 
containrar från hamnstaden 
Hull i England till svenska 
Kristinehamn, där det ska 
lastas med stål, papper och 
sågat virke. För att hinna 
klart innan midsommarle-
digheten går fartyget nu med 
full maskin. 

– Ibland brukar vi spela 
fotboll nere i lastutrymmet, 
berättar överstyrman på 
bruten engelska. 

Efter Älvängen smal-
nar älven av och Martin får 
koncentrera sig när han styr 

båten genom kurvorna i 
höjd med Alvhem. Vi passe-
rar Bäcksholmen och Ladu-
gårdsholmen och fortsätter 
mot Götakrökarna.

– Här har det hänt en del 
olyckor eftersom det är så 
smalt, säger Martin.

Små marginaler
Idag står vattnet lågt, vilket 
gör att strömmen blir sva-
gare, men ökar suget längs 
kanterna. 

En aning tidigare än 
beräknat kommer lastfarty-
get Patria fram till slussen i 
Lilla Edet. Här gäller det att 
ha precision eftersom några 
marginaler knappast är att 
tala om. 

Kaptenen antecknar 
ankomsttiden i loggboken 
medan besättningen är i full 
färd med att förtöja fartyget 
med grova tampar.  

För lotsen Martin 
Hammar är arbetspasset slut 
för idag. Han tar farväl av 
kaptenen, överstyrman och 
resten av besättningen innan 
han hoppar i land. 

I natt är han ledig, men 
redan i morgon väntar nästa 
fartyg på att lotsas längs 
Göta älv. 
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– Lotsen Martin Hammar har 
Göta älv som arbetsplats

Älven bakom 
kulisserna

Martin Hammar är en av Sveriges 190 lotsar, varav 18 tjänstgör på Göta älv.

Martin Hammar.

Det är trångt i slussen i Lilla Edet, men 
det går betydligt större båtar än Patria i 
Göta älv.
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Lotsen Martin Hammar kliver av Patria i Lilla Edet och därmed är ännu ett arbetspass 
längs Göta älv avklarat.
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ALE. På Göta älv frak-
tas varje år cirka tre 
miljoner ton gods. 

På väg till och från 
Vänernregionen passe-
rar dagligen lastfartyg 
från världen över.

Lotsen Martin Ham-
mar från Nödinge 
har därför ett viktigt 
uppdrag.

Det har börjat duggregna när 
Martin Hammar parkerar sin 
bil vid kajkanten på Tångud-
den i Göteborg. 

Det är onsdag eftermid-
dag och om bara en liten 
stund väntas lastfartyget 
Patria som kommer från 
Hull i England anlända till 
Älvsborgsfjorden. 

Ett närmare fem timmar 
långt arbetspass väntar för 
Martin som ska lotsa båten 
längs Göta älv upp till slus-
sarna i Lilla Edet, där en kol-
lega tar över. Han vet sällan i 
förväg exakt vilken tid en båt 
kommer och måste därför ha 
beredskap för att kunna vara 
på plats med bara några tim-
mars marginal. Många fartyg 
anländer dessutom nattetid.  

Inne på Sjöfartsverkets 
kontor följer han båtens 
position på ett digitalt sjö-
kort. 

– Nu är de snart framme, 
säger han och tittar ut mot 
vattnet i kikaren.

Väl nere på kajen kränger 
han på sig flytvästen och 
hoppar ombord på lotsbåten 
som ska ta oss ut till Patria 
som ligger och väntar ute i 

fjorden. 
Regnet har ökat i styrka 

när vi kommer fram och vin-
darna från Kattegatt blåser 
friskt. Med vana rörelser 
klättrar han uppför repste-
gen och landar på det våta 
däcket. Händerna klibbar 
mot de saltvattenstänkta 
räckena och det doftar starkt 
av havstång. 

Martin hälsar på den ryska 
kaptenen och överstyrman 
innan han sätter sig tillrätta 
uppe på bryggan och greppar 
styrspaken.

– Patria is now proceeding 
up the river, rapporterar han 
till övervakningscentralen 
och sätter kurs i riktning mot 
Älvsborgsbron. 

Innan fartyget kan gå 
under bron måste toppmas-
ten fällas och iklädda gula 
regnrockar klättrar kapte-
nen tillsammans med övrig 
besättning upp på taket, 
på sjöspråk kallat ”monkey 
island”. 

Kaptenen passar sedan på 
att dra sig tillbaka och vila ett 
par timmar i sin hytt medan 
Martin tar över rodret.

Det fördolda
Älvsnabbar och fritidsbåtar 
passerar på båda sidor när 
vi i nästan sex knop närmar 
oss Göta älvbron. Trots att 
det är nästan åtta meter till-
godo i öppningen gäller det 
att hålla tungan rätt i mun 
när det 82,5 meter långa och 
12,6 meter breda fartyget ska 
igenom.

På höger sida innan 

Marieholmsbron passerar 
vi ”De döda fartygens kaj”. 
Här ligger vrak till båtar och 
väntar på att antingen rustas 
upp eller skrotas. En gammal 
båt som tidigare utgjorde 
kinakrog med en utsirad 
drake i fören guppar nu 
modfälld omkring i en liten 
hamnbassäng.  

– Härifrån ser man stadens 
baksida, sådant som inte syns 
varken från motorvägen eller 
från tåget. Man tänker sällan 
på hur mycket trafik det ändå 
går här på älven. Varje dygn 
passerar i genomsnitt fyra 
och ett halvt fartyg och årli-
gen fraktas cirka tre miljoner 
ton gods här. Bara ett fartyg 
kan vara lastat med 4000 ton, 
vilket motsvarar ungefär 150 
långtradare, berättar Martin 
och fortsätter:

– Den här typen av trans-
porter har framtiden för sig, 
inte minst sett ur ett miljö-
perspektiv. Vi är långt ifrån 
kapacitetstaket och inom sjö-
farten finns mycket outnytt-
jade transportresurser. 

I fem år har han jobbat 
som lots och passionen för 
yrket har inte svalnat en 
grad. Med nyfikna ögon och 
stolthet i blicken tittar han ut 
över Göta älv, hans dagliga 
arbetsplats. Han pekar och 
berättar små historier om 
platserna som sakta passerar 
förbi. 

– Jag tröttnar aldrig på det 
här. Man kör olika båtar och 
träffar olika människor hela 
tiden. Även förutsättning-
arna varierar. Som nu, mitt 
på dagen när det är ljust och 
klart, är det optimalt till skill-
nad från när man kör mitt i 
natten eller i tät dimma. 

Ibland ser man knappt en 
meter framför sig och på 
vissa ställen är det väldigt 
grunt längs älvkanten. Det 
gäller att känna till området 
och det är därför som farty-
gen behöver lots. 

Totalt i hela Sverige finns 
190 lotsar, varav 18 på Göta 
älv. Det är ett yrke som 
kräver fyra års högskoleut-
bildning, sex års sjötid samt 
ett års lärotid på älven. 

Martin, som är uppvuxen 
vid kusten i Åsa, blev tidigt 
intresserad av båtar och efter 
avslutade gymnasiestudier 
till kemiingenjör gick han 
till sjöss. I tio år jobbade han 
ute på havets vågor och reste 
runt hela jordklotet.

– Lots är ett gammalt yrke 
och man har som regel en 
gedigen bakgrund inom sjö-
farten. Vi kan ses som kvalifi-
cerade konsulter som hjälper 
fartyg på vägen eller som far-
ledsspecialister. 

Grönskande älvstrand
Från gråa industriområden 
och belamrade kajer i Göte-
borg tar grönskan över allt 
mer ju längre uppåt älven vi 
kommer. Vattnet ligger spe-
gelblankt och reflekterar den 
blomstrande vegetationen.  
Några kor betar förnöjt på 
den gränsande ängsmarken. 

Med 2450 hästkrafter 
under oss passerar vi Lärje, 
Angeredsbron, Surte hamn 
och fortsätter bort mot 
Bohus fabriker.

Klockan halv fyra har last-
fartyget Patria nått Jordfalls-
bron, som redan stått öppen 

en liten stund för att släppa 
igenom ett par fritidsbåtar. 

På höger sida, eller styr-
bord som det ju heter på 
sjöspråk, glider Alependeln 
tyst förbi ovanför Denofaka-
jen och vid strandkanten på 
andra sidan står en man och 
fiskar.

– Just här strax norr om 
Jordfallsbro har fisket eska-
lerat på sistone. I det här 
området brukar man även 
få syn på bävrar och tittar 
man noga ser man de nedg-
nagna trädstammarna, säger 
Martin och ökar farten något 
i bredgången mellan Bohus 
och Älvängen.  

Överstyrman ställer två 
koppar nybryggt kaffe på 
bordet och börjar sedan nog-
grant granska de utskrivna 
sjökorten. 

Tillsammans med kapte-
nen och övriga besättningen 
har han varit ute till sjöss i 
snart fyra månader och ser 
nu fram emot att återvända 
hem till ryska Rostov för en 
tids ledighet. 

Fartyget går med tomma 
containrar från hamnstaden 
Hull i England till svenska 
Kristinehamn, där det ska 
lastas med stål, papper och 
sågat virke. För att hinna 
klart innan midsommarle-
digheten går fartyget nu med 
full maskin. 

– Ibland brukar vi spela 
fotboll nere i lastutrymmet, 
berättar överstyrman på 
bruten engelska. 

Efter Älvängen smal-
nar älven av och Martin får 
koncentrera sig när han styr 

båten genom kurvorna i 
höjd med Alvhem. Vi passe-
rar Bäcksholmen och Ladu-
gårdsholmen och fortsätter 
mot Götakrökarna.

– Här har det hänt en del 
olyckor eftersom det är så 
smalt, säger Martin.

Små marginaler
Idag står vattnet lågt, vilket 
gör att strömmen blir sva-
gare, men ökar suget längs 
kanterna. 

En aning tidigare än 
beräknat kommer lastfarty-
get Patria fram till slussen i 
Lilla Edet. Här gäller det att 
ha precision eftersom några 
marginaler knappast är att 
tala om. 

Kaptenen antecknar 
ankomsttiden i loggboken 
medan besättningen är i full 
färd med att förtöja fartyget 
med grova tampar.  

För lotsen Martin 
Hammar är arbetspasset slut 
för idag. Han tar farväl av 
kaptenen, överstyrman och 
resten av besättningen innan 
han hoppar i land. 

I natt är han ledig, men 
redan i morgon väntar nästa 
fartyg på att lotsas längs 
Göta älv. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

– Lotsen Martin Hammar har 
Göta älv som arbetsplats

Älven bakom 
kulisserna

Martin Hammar är en av Sveriges 190 lotsar, varav 18 tjänstgör på Göta älv.

Martin Hammar.

Det är trångt i slussen i Lilla Edet, men 
det går betydligt större båtar än Patria i 
Göta älv.
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MALMÖN. Oppositions-
råd Paula Örn (S) lad-
dar redan batterierna 
inför valåret 2014.

Det sker i som-
marstugan på Bohus 
Malmön.

– Bästa stället på 
jorden, helt utan kon-
kurrens, utbrister hon 
självsäkert.

Är det någon som kan 
bedöma Bohus Malmön så 
är det Paula Örn. Morfar 
byggde huset redan 1954 
och innan hon själv föddes 
kompletterades tomten med 
ytterligaren en stuga. Alla 35 
somrar har Paula tillbringat 
på det som hon själv beskri-
ver som inte bara västkus-
tens pärla utan jordens bästa 
ställe.

– Fina bad, vacker natur 
och framför allt ett helt 
annat tempo. När bilfärjan 
lämnar fastlandet lämnar 
även jag allt annat bakom 
mig. Lugnet här ute är oer-
hört befriande, menar Paula 
som numera semestrar på ön 
men det var annat förr.

– Ja, i tonåren fick man 
jobba. Jag har nog gjort det 
mesta på öns restaurang. Allt 
från diskare till servis. Det 
här är pärlan i mitt liv och 
jag hoppas att mina barn ska 
känna likadant.

Även denna sommar blir 
det mycket tid på Malmön, 
men det ska också hinnas 

med en vecka till Kreta och 
Bamseklubben.

– Dessutom ska jag åka till 
Almedalen på Gotland för 
första gången. Det blir kul.

Ja, det är inte svårt att 
komma in på jobbet. Med 
politik som yrke är det ofrån-
komligt. Det mesta i samhäl-
let handlar ju om politik.

– Det är krävande att ha 
det som jobb och inte jätteen-
kelt att kombinera med små-
barn. Det är mycket kvällar 
och helger, så jag har verkli-
gen sett fram mot semestern. 
Att få tillbringa obegränsat 
med tid med barnen, utan 
att något annat väntar. Det 

är inte fel att slippa ångesten, 
erkänner Paula.

Ändå finns det en politisk 
drivkraft som ständigt gör sig 
påmind.

Få sommarjobb
– Jag såg precis att Ale hade 
minst antal anmälda som-
marjobb i regionen. Det 
skulle jag gärna vilja borra 
lite djupare i, men det får 
vänta. Jag försöker stänga av 
när jag är här ute.

2014 är det dags för en 
ny valrörelse, men redan i 
september ska ett mål vara 
infriat.

– Vi har sagt att 10% av 

aleborna ska ha varit kontak-
tade på ett eller annat sätt, 
oftast via dörrknackning. Det 
är otroligt givande att vara 
ute och möta aleborna. Det 
inspirerar och ger energi. 
Alla synpunkter ska beaktas 
och det kommer att påverka 
oss när nästa års valmanifest 
ska författas, säger Paula.

Hon andas optimism och 
är övertygad om en valseger 
i september 2014.

– Blir jag inte Kommun-
styrelsens ordförande efter 
valet hoppar jag av. Det står 
jag för. Dessutom anser jag 
att ingen ska sitta för länge. 
Det behövs ständigt nytt 

blod i politiken.
Vad gör du den dagen du 

inte jobbar politiskt?
– Då hoppas jag att mina 

politiska ledarskapserfa-
renheter kan ge mig andra 
chanser. Jag skulle gärna 
jobba inom utbildnings-
sektorn, kanske som rektor. 
Det skulle vara utmanande, 
svarar Paula.

Skolan ligger henne varmt 
om hjärtat och hon har bland 
annat varit ombudsman för 
lärarförbundet. Satsningen 
på skolan i Ale fnyser hon åt.

Stora ord
– Det var stora ord i valrö-
relsen 2010, men någon sats-
ning har vi inte sett skymten 
av. Vi kan inte fortsätta betala 
mindre till skolan om vi vill 
nå en förbättring. Med en 
socialdemokratisk reger-
ing har partiet lovat riktade 
pengar för att minska klass-
storlekarna. Det är sådana 
besked som behövs. I Ale 
tror vi också att det krävs ett 
utökat stöd för våra rektorer, 
ett program med kompetens-
utveckling. Det vill vi satsa 
på. Vi tror inte att lösningen 
är att sparka våra chefer, 
säger Paula bestämt och 
avslöjar sedan att hon också 
är beredd att diskutera större 
strukturella förändringar.

– Jag tycker till exempel 
att vi bör utreda ordentligt 
hur många högstadieskolor 
som behövs. Det kanske är 

bättre att stänga en och samla 
resurserna till tre bra skolor.

Paula Örn vet vad hon vill 
och har inte svårt för att klä 
sina visioner i ord.

– Ale ska växa. Kommun-
administrationen bör samlas 
under ett tak, nära pendeln 
för att göra oss till en attrak-
tiv arbetsgivare. Likaså ska 
det byggas centrala bostads-
rätter och vi ska behålla ett 
starkt fokus på Nödinge och 
Älvängen. Vi kan inte erbjuda 
allt överallt, men med två 
utvecklade centralorter kan 
alla få full service på nära 
avstånd.

Paula Örn hämtar kraft på Bohus Malmön

ÄLVÄNGEN. Bil-, båt- 
eller husvagnssemes-
ter?

Hellre en traktor om 
Kommunstyrelsens 
ordförande i Ale, Mikael 
Berglund (M), får välja.

– Ett riktigt fynd om 
du frågar mig, men fru-
gan håller kanske inte 
med, säger han när han 
visar upp sitt drömköp, 
en äkta Ferguson från 
1953.

Familjen Berglund har fått 
tillökning. Han heter Grolle 
och firar 60 år. Efter ett 
ambitiöst letande hittades 
han på en nätauktion. En 
Ferguson TED 20, av entu-
siasterna kallad Grolle, stod 
övergiven i Färjelanda.

– Han var inte i bästa 
skick, men han startade och 
fungerade bra rent maski-
nellt. Jag bestämde mig för 
att ge honom en chans. Han 
ska få det bra på ålderns höst, 
skojar Mikael Berglund som 
plockade ner Grolle i minsta 
detalj.

– Det var i princip bara 
ramen kvar, men motorn lät 
jag vara. Sen har jag skrapat, 
rostskyddsmålat och lackat. 
Han blir som ny. Förhopp-
ningsvis ska den vara klar till 
stubbracet i Uspastorp, säger 
Berglund och avslöjar att det 
var traktorjippot som fick 
honom att inse att kärleken 

till traktorer inte svalnat helt.
– Jag kom på mig själv. 

Fasen, jag tycker ju sånt här 
är så kul. Dessutom behöver 
jag en bra kontrast till varda-
gen, där jag mest fattar beslut 
om saker som ska hända i 
framtiden. Det blir inte så 
mycket visuellt. Du ser inte 
att du åstadkommer något. 
Det gör jag däremot när jag 
grejar med Grolle.

Semestern ägnar han 
annars åt familjen. Det finns 
en del att ta igen, men helt 
ledig känner han sig inte.

– Jag läser mina mejl varje 
dag och kollar av. Är det 
något akut agerar jag. Det 
känner jag mig skyldig att 
göra. Att vara heltidspoli-
tiker är en livsstil, men det 
är inget som påverkar mig 
negativt. Jag tycker det är ett 
privilegium, säger Berglund 
och efter snart tre år som 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande i Ale lyfter han gärna 
fram fördelarna.

Berör alla
– Politik berör alla och det 
finns få som inte bryr sig. Att 
få ha ett arbete som så många 
har åsikter om är självklart 
kul. Det är svårt att gå och 
handla utan att träffa någon 
som inte vill diskutera något. 
Det blir många intressanta 
möten, dessutom innebär 
jobbet som kommunalråd 
att du får ta del av allt som 

händer i en kommun, från 
skola till omsorg och sam-
hällsbyggnad. Ingen dag är 
den andra lik och även om 
det är fullt med samman-
träden i olika forum liknar 
ingen agenda den andra, 
menar Berglund.

Nästa år är det valår på 
nytt. Det är dags att vässa 
argumenten och försvara 
politiken samt att attrahera 
med nya visioner. Han gör 
ingen hemlighet av att det 
blir annorlunda att driva val-
rörelse denna gång jämfört 
med 2010, då Moderaterna 
satt i opposition.

Skillnad
– Det är skillnad, framför allt 
så är vi mer insatta nu. Efter 
fyra år vid makten har vi en 
annan kunskap. Vi kommer 
få kritik för att vi inte har 
lyckats minska gruppstorle-
karna i förskolan och det är 
bara att erkänna att målet 
med tolv barn var för tufft. 
Det vet vi idag, men vi vet 
också att kvalitén inte bara 
har med gruppstorleken 
att göra. Jag skulle vilja att 
vi i än större utsträckning 
tar del av erfarenheter från 
kommuner som har kommit 
längre och når bättre resul-
tat i skolan. Vi behöver inte 
uppfinna hjulet på nytt. Jag 
skulle också vilja att vi skapar 
ett forum där lärare, rekto-
rer, tjänstemän och politiker 

träffas. Vi behöver en ännu 
bättre dialog kring skolan, 
säger Berglund.

Att resultaten i Ales skolor 
fortfarande inte har vänt 
ordentligt oroar självfal-
let, men Kommunstyrelsens 
ordförande är positiv.

– Jag tror det kommer. 
Vår IT-satsning har pågått i 
fem år och snart ska vi mäta 
den första generationens 
kunskaper. Förhandsbeske-
den vi har fått säger att läs- 
och skrivinlärningen har för-
bättrats avsevärt.

Just skolan och jobben tror 
Mikael Berglund kommer att 
prägla valrörelsen nästa år.

– Jag tror att Ale blir en 
spegelbild av Sverige i stort. 
Vi kommer att prioritera 

hårt för att få loss mer pengar 
till skolan. Något är ju fel i 
systemet när vi fortfarande 
lägger mindre till skolan än 
genomsnittskommunen. Ale 
är ute på en förändringsresa 
och jag hoppas delvis att nya 
arbetssätt ska frigöra medel 
till skolan på sikt. Jag hoppas 
också att vi även nästa år 
ska prata näringslivsklimat, 
där vi ser att Ale hämtat sig 
bra. Det är viktigt att vi inte 
tappar vårt fokus, utan att vi 
fortsätter att skapa förutsätt-
ningar för företag i allmän-
het och nyföretagande i syn-
nerhet.

14

Kommunalrad pa semester

MIKAEL BERGLUND
Ålder: 40
Familj: Gift med Mia , barnen Tilde 
11. och Theo 8 år.
Yrke: Kommunalråd för Moderaterna.
Vad grillar du helst i sommar: 
"Karréskivor, sanslöst gott".
Vem grillar du helst i valdebatten: 
"Paula Örn (S). Hon har i alla fall 
ingen brist på ord..."
Vem är rappast i fullmäktige: 
"Pratigast är Paula, men Pressfeldt 
är nog rappast..."
Politisk motståndare du beundrar:
"Lokalt säger jag Tyrone Hansson 
(S), han är human, kunnig och villig 
att diskutera. Nationellt säger jag 
Margot Wallström (S). Hon är bra 
för Sverige".

PAULA ÖRN
Ålder: 35
Familj: Gift med Magnus , barnen 
Alva 5 och Hanna 3 år.
Yrke: Kommunalråd för Socialdemo-
kraterna.
Vad grillar du helst i sommar: 
"Fisk. Lax, torsk och makrill".
Vem grillar du helst i valdebatten: 
"Mikael Berglund (M), för alla löften 
han svikit".
Vem är rappast i fullmäktige: 
"Det är nog Skog och Pressfeldt".
Politisk motståndare du beundrar:
"Jan Skog (M) är väldigt erfaren 
och lätt att lyssna på. I stort säger 
jag Cecilia Malmström (FP). Egent-
ligen gillar jag alla liberaler utom 
Jan Björklund..."

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Mikael Berglund (M), Kommunstyrelsens ordförande i Ale har skaffat sig en traktor att pilla 
med. En Fergusson TED 20 – en äkta "Grolle" – har totalrenoverats i sommar.

Paula Örn (S) laddar batterierna på Bohus Malmön där familjen har ett eget sommarställe 
som fi rar 60 år 2014.

Traktorsemester för Berglund

PÅ MALMÖN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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LILLA EDET. Opposi-
tionsrådet Peder Eng-
dahl (M) upplever ett 
vakuum inom politiken.

Han ser 2013 som 
något av ett mellanår 
inför det stundande 
valet.

– Det har varit få 
stora frågor på agen-
dan, inställda möten 
och fullmäktige har 
knappt existerat.

Sedan kommunchefen Johan 
Fritz slutade i februari och 
rekryteringsprocessen av 
dennes efterträdare avblåstes 
har lugnet vilat över kom-
munhuset anser Peder Eng-
dahl.

– Arbetet med att hitta 
en ny kommunchef tog allt 
fokus under en period, där-
efter har det uppstått ett 
vakuum, säger Peder Eng-
dahl.

Oppositionsrådet är kri-
tisk till hur den nuvarande 
majoriteten handskas med 
kommunens ekonomi.

– De har skjutit proble-
met framför sig. Prognosen 
för helåret visar på minus 13 
miljoner kronor mot budget. 
Vi har för stor kostym helt 
enkelt. Vi måste inse att vi 
är en liten kommun och det 
krävs samarbete över grän-

serna för att vi ska kunna 
hålla samma service för våra 
invånare som man kan göra i 
större kommuner. SOLTAK 
är a och o för vår överlev-
nad, hävdar Peder Engdahl 
bestämt.

Peder Engdahl har ambi-
tionen att kliva upp som 
styrande kommunalråd efter 
valet i september nästa år, 
annars blir det till att kliva av.

Frustrerande
– Även om jag och Inge-

mar Ottosson (S) är över-
ens i de flesta frågor så är det 
frustrerande att sitta i oppo-
sition och inte få igenom de 
beslut man vill. 

Vad krävs för att ni ska 
kunna erövra makten i 
Lilla Edets kommun?

– Vi ska visa på att det 
finns ett alternativ. Jag tycker 
att rådande majoritet satsar 
alldeles för lite pengar på 
skolan. Byggnation diskute-
ras gärna liksom miljöbiten 
där kommunen bekostat ett 
saneringsprojekt. Jag hade 
önskat att man lade dessa 
pengar på skolan.

Blir skolan den vikti-
gaste frågan i nästa års val-
rörelse?

– Definitivt! Allt annat får 
stå tillbaka. Vi måste jobba 
för att få skolan att fungera. 

Vi måste lyfta hela utbild-
ningsfrågan.

Semestern firar Peder 
Engdahl tillsammans med 
familjen i Skåne. Det har 
blivit en tradition att ta hus-
bilen ner till hästtävlingarna 
i Falsterbo.

– Jag trivs där, det är en 
väldigt fin miljö. Samtidigt 
är det kul att träffa kollegor, 
hovslagare från olika delar av 
landet, förklarar Peder som 
också förkunnar att det blir 
vidare husbilstripper till Åre 
och Grebbestad.

– Fast ingen sommar utan 
Falsterbo, det är prioriterat.

Vad undviker du att göra 
under semestern?

– Prata politik. Det är så 
mycket politiska diskussio-
ner övrig tid på året, så under 
sommaren vill jag inte ha det. 
Jag tittar ens på nyheterna 
under semestern.

Om du fick välja en som-
marpratare, vem blir det?

– Då säger jag travkusken 
Lutfi Kolgjini. Jag hörde 
honom när vi var på väg ner 
till Falsterbo förra sommaren 
och det var väldigt intressant.

FOTNOT. Soltak är en samverkan 
mellan Stenungsund, Orust, Lilla 
Edet, Tjörn, Ale och Kungälv.

JONAS ANDERSSON

LILLA EDET. Vårens 
arbete präglades av 
Mål- och resursplanen 
för 2014.

Hösten kommer att 
ha ett prioriterat fokus-
område – ekonomin.

– Prognosen visar på 
ett totalt underskott 
om 13 miljoner kronor. 
Det är tuffa siffror att 
hantera, säger kom-
munalrådet Ingemar 
Ottosson (S).
Ingemar Ottosson gör ingen 
hemlighet av att den eko-
nomiska situation som Lilla 
Edets kommun just nu befin-
ner sig i är ansträngd.

– Det har beordrats spar-
åtgärder i samtliga nämn-
der. Det är ett måste för att 
vi överhuvudtaget ska lyckas 
få en ekonomi i balans, säger 
Ottosson.

Han ser emellertid ljuset i 
tunneln och även om reste-
rande del av 2013 blir arbet-
samt, så ser förutsättningarna 
betydligt bättre ut nästa år.

– Om utjämningssys-
temet klubbas igenom vill 
säga, vilket vi tror att det ska 
göra. Vi arbetar ständigt med 
att stärka ekonomin. Det är 
en viktig del för att kunna 

utveckla Lilla Edet på det 
sätt som vi vill.

När Ingemar Ottosson 
blickar tillbaka på det första 
halvåret är det förutom Mål- 
och resursplanen också sam-
hällsutveckling som poppar 
upp på näthinnan.

– Det har hänt en hel del 
i kommunen, beslut som fat-
tades under 2012 och som 
nu har förverkligats. Jag 
tänker på färdigställandet 
av centrumhuset där Netto 
har flyttat in. Utemiljöerna 
börjar också forma sig. Reak-
tionen från allmänheten har 
heller inte låtit vänta på sig, 
många uttrycker sin förtjus-
ning. Trygghetsboendet på 
kvarteret Hägern börjar ta 
form liksom LSS-boendet på 
Ängshöken.

När Ingemar Ottosson 
kommer tillbaka från semes-
tern så ska den fördjupade 
översiktsplanen för Lödöse 
sammanställas.

– Det är ett viktigt arbete, 
hur vi vill forma Lödöse i 
framtiden.

Vilka har effekterna 
blivit av BanaVäg i Väst-
projektet?

– Vi kan konstatera att 
resenärerna inom kollek-

tivtrafiken blivit fler, det 
ökar i hela regionen och är 
inte unikt för vår kommun. 
Trafikmiljön har dessutom 
blivit mycket säkrare. Den 
nya infrastrukturen ger oss 
oanade möjligheter. Dock 
hade vi önskat att inflytt-
ningstakten gått fortare, men 
vi får ha tålamod. Samtidigt 
är det nödvändigt att vi stän-
digt jobbar med marknadsfö-
ringen av vår kommun och 
Lödöse – Gott om tid.

– Det är inte otänkbart att 
det finns verksamheter som 
också upplever en negativ 
konsekvens av den nya väg-
sträckningen. Jag tänker på 
en del av näringen i Lödöse 
som inte längre kan dra nytta 
av genomfartstrafiken.

Vilka tror du blir de 
heta frågorna på lokal nivå 
i nästa års valrörelse?

– Skolan, utan tvekan! Det 
berör så många människor. 
Sedan tror jag att frågor som 
rör samhällsutveckling också 
kommer att få stor plats.

Vad krävs för att nuva-
rande majoritetspartier ska 
få sitta kvar vid makten?

– Vi måste visa att vi står 
för utveckling. Jag vill också 
ta tillfället i akt att lyfta fram 

det goda samarbete som 
vi upplever i majoriteten 
mellan oss socialdemokra-
ter, Vänsterpartiet och Folk-
partiet. Vi ser gemensamma 
lösningar på olika frågor, 
senaste fullmäktigemötet gav 
ett sådant exempel. Vi lade 
fram en gemensam budget 
medan oppositionspartierna 
hade olika förslag.

Vad gör Ingemar Ottos-
son på sin semester?

– Han kopplar av och 
laddar batterierna. Min fru 
och jag har ett nytt boende på 
Norra Ledningsgatan varför 
det inte krävs så mycket träd-
gårdsarbete som det gjorde 
tidigare. Nu finns tid att göra 
annat, umgås med vänner 
och ta en sväng med husvag-

nen exempelvis.
Om du fick välja en som-

marpratare, vem blir det?
– Mark Levengood. Han 

har underhållande program, 
är kunnig och överraskande.

Ingemar Ottosson laddar batterierna
– Höstens arbete har fokus på ekonomin

Ingemar Ottosson ägnar semestern åt att ladda batterierna, bland annat genom att umgås 
med barnbarnen Alvin och Vidar.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Oppositionsrådet hoppas på 
maktskifte nästa år

Kommunalråd och hovslagare. Peder Engdahl (M) är dubbelarbetande och ska se till att njuta 
av semestern, som bland annat innebär en traditionsenlig tripp till Falsterbo. Här ses Peder 
tillsammans med hästen Grageelagh roisin, som ägs av Kelly Wessling.

Upplever ett politiskt vakuum

Kommunalrad pa semester
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MALMÖN. Oppositions-
råd Paula Örn (S) lad-
dar redan batterierna 
inför valåret 2014.

Det sker i som-
marstugan på Bohus 
Malmön.

– Bästa stället på 
jorden, helt utan kon-
kurrens, utbrister hon 
självsäkert.

Är det någon som kan 
bedöma Bohus Malmön så 
är det Paula Örn. Morfar 
byggde huset redan 1954 
och innan hon själv föddes 
kompletterades tomten med 
ytterligaren en stuga. Alla 35 
somrar har Paula tillbringat 
på det som hon själv beskri-
ver som inte bara västkus-
tens pärla utan jordens bästa 
ställe.

– Fina bad, vacker natur 
och framför allt ett helt 
annat tempo. När bilfärjan 
lämnar fastlandet lämnar 
även jag allt annat bakom 
mig. Lugnet här ute är oer-
hört befriande, menar Paula 
som numera semestrar på ön 
men det var annat förr.

– Ja, i tonåren fick man 
jobba. Jag har nog gjort det 
mesta på öns restaurang. Allt 
från diskare till servis. Det 
här är pärlan i mitt liv och 
jag hoppas att mina barn ska 
känna likadant.

Även denna sommar blir 
det mycket tid på Malmön, 
men det ska också hinnas 

med en vecka till Kreta och 
Bamseklubben.

– Dessutom ska jag åka till 
Almedalen på Gotland för 
första gången. Det blir kul.

Ja, det är inte svårt att 
komma in på jobbet. Med 
politik som yrke är det ofrån-
komligt. Det mesta i samhäl-
let handlar ju om politik.

– Det är krävande att ha 
det som jobb och inte jätteen-
kelt att kombinera med små-
barn. Det är mycket kvällar 
och helger, så jag har verkli-
gen sett fram mot semestern. 
Att få tillbringa obegränsat 
med tid med barnen, utan 
att något annat väntar. Det 

är inte fel att slippa ångesten, 
erkänner Paula.

Ändå finns det en politisk 
drivkraft som ständigt gör sig 
påmind.

Få sommarjobb
– Jag såg precis att Ale hade 
minst antal anmälda som-
marjobb i regionen. Det 
skulle jag gärna vilja borra 
lite djupare i, men det får 
vänta. Jag försöker stänga av 
när jag är här ute.

2014 är det dags för en 
ny valrörelse, men redan i 
september ska ett mål vara 
infriat.

– Vi har sagt att 10% av 

aleborna ska ha varit kontak-
tade på ett eller annat sätt, 
oftast via dörrknackning. Det 
är otroligt givande att vara 
ute och möta aleborna. Det 
inspirerar och ger energi. 
Alla synpunkter ska beaktas 
och det kommer att påverka 
oss när nästa års valmanifest 
ska författas, säger Paula.

Hon andas optimism och 
är övertygad om en valseger 
i september 2014.

– Blir jag inte Kommun-
styrelsens ordförande efter 
valet hoppar jag av. Det står 
jag för. Dessutom anser jag 
att ingen ska sitta för länge. 
Det behövs ständigt nytt 

blod i politiken.
Vad gör du den dagen du 

inte jobbar politiskt?
– Då hoppas jag att mina 

politiska ledarskapserfa-
renheter kan ge mig andra 
chanser. Jag skulle gärna 
jobba inom utbildnings-
sektorn, kanske som rektor. 
Det skulle vara utmanande, 
svarar Paula.

Skolan ligger henne varmt 
om hjärtat och hon har bland 
annat varit ombudsman för 
lärarförbundet. Satsningen 
på skolan i Ale fnyser hon åt.

Stora ord
– Det var stora ord i valrö-
relsen 2010, men någon sats-
ning har vi inte sett skymten 
av. Vi kan inte fortsätta betala 
mindre till skolan om vi vill 
nå en förbättring. Med en 
socialdemokratisk reger-
ing har partiet lovat riktade 
pengar för att minska klass-
storlekarna. Det är sådana 
besked som behövs. I Ale 
tror vi också att det krävs ett 
utökat stöd för våra rektorer, 
ett program med kompetens-
utveckling. Det vill vi satsa 
på. Vi tror inte att lösningen 
är att sparka våra chefer, 
säger Paula bestämt och 
avslöjar sedan att hon också 
är beredd att diskutera större 
strukturella förändringar.

– Jag tycker till exempel 
att vi bör utreda ordentligt 
hur många högstadieskolor 
som behövs. Det kanske är 

bättre att stänga en och samla 
resurserna till tre bra skolor.

Paula Örn vet vad hon vill 
och har inte svårt för att klä 
sina visioner i ord.

– Ale ska växa. Kommun-
administrationen bör samlas 
under ett tak, nära pendeln 
för att göra oss till en attrak-
tiv arbetsgivare. Likaså ska 
det byggas centrala bostads-
rätter och vi ska behålla ett 
starkt fokus på Nödinge och 
Älvängen. Vi kan inte erbjuda 
allt överallt, men med två 
utvecklade centralorter kan 
alla få full service på nära 
avstånd.

Paula Örn hämtar kraft på Bohus Malmön

ÄLVÄNGEN. Bil-, båt- 
eller husvagnssemes-
ter?

Hellre en traktor om 
Kommunstyrelsens 
ordförande i Ale, Mikael 
Berglund (M), får välja.

– Ett riktigt fynd om 
du frågar mig, men fru-
gan håller kanske inte 
med, säger han när han 
visar upp sitt drömköp, 
en äkta Ferguson från 
1953.

Familjen Berglund har fått 
tillökning. Han heter Grolle 
och firar 60 år. Efter ett 
ambitiöst letande hittades 
han på en nätauktion. En 
Ferguson TED 20, av entu-
siasterna kallad Grolle, stod 
övergiven i Färjelanda.

– Han var inte i bästa 
skick, men han startade och 
fungerade bra rent maski-
nellt. Jag bestämde mig för 
att ge honom en chans. Han 
ska få det bra på ålderns höst, 
skojar Mikael Berglund som 
plockade ner Grolle i minsta 
detalj.

– Det var i princip bara 
ramen kvar, men motorn lät 
jag vara. Sen har jag skrapat, 
rostskyddsmålat och lackat. 
Han blir som ny. Förhopp-
ningsvis ska den vara klar till 
stubbracet i Uspastorp, säger 
Berglund och avslöjar att det 
var traktorjippot som fick 
honom att inse att kärleken 

till traktorer inte svalnat helt.
– Jag kom på mig själv. 

Fasen, jag tycker ju sånt här 
är så kul. Dessutom behöver 
jag en bra kontrast till varda-
gen, där jag mest fattar beslut 
om saker som ska hända i 
framtiden. Det blir inte så 
mycket visuellt. Du ser inte 
att du åstadkommer något. 
Det gör jag däremot när jag 
grejar med Grolle.

Semestern ägnar han 
annars åt familjen. Det finns 
en del att ta igen, men helt 
ledig känner han sig inte.

– Jag läser mina mejl varje 
dag och kollar av. Är det 
något akut agerar jag. Det 
känner jag mig skyldig att 
göra. Att vara heltidspoli-
tiker är en livsstil, men det 
är inget som påverkar mig 
negativt. Jag tycker det är ett 
privilegium, säger Berglund 
och efter snart tre år som 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande i Ale lyfter han gärna 
fram fördelarna.

Berör alla
– Politik berör alla och det 
finns få som inte bryr sig. Att 
få ha ett arbete som så många 
har åsikter om är självklart 
kul. Det är svårt att gå och 
handla utan att träffa någon 
som inte vill diskutera något. 
Det blir många intressanta 
möten, dessutom innebär 
jobbet som kommunalråd 
att du får ta del av allt som 

händer i en kommun, från 
skola till omsorg och sam-
hällsbyggnad. Ingen dag är 
den andra lik och även om 
det är fullt med samman-
träden i olika forum liknar 
ingen agenda den andra, 
menar Berglund.

Nästa år är det valår på 
nytt. Det är dags att vässa 
argumenten och försvara 
politiken samt att attrahera 
med nya visioner. Han gör 
ingen hemlighet av att det 
blir annorlunda att driva val-
rörelse denna gång jämfört 
med 2010, då Moderaterna 
satt i opposition.

Skillnad
– Det är skillnad, framför allt 
så är vi mer insatta nu. Efter 
fyra år vid makten har vi en 
annan kunskap. Vi kommer 
få kritik för att vi inte har 
lyckats minska gruppstorle-
karna i förskolan och det är 
bara att erkänna att målet 
med tolv barn var för tufft. 
Det vet vi idag, men vi vet 
också att kvalitén inte bara 
har med gruppstorleken 
att göra. Jag skulle vilja att 
vi i än större utsträckning 
tar del av erfarenheter från 
kommuner som har kommit 
längre och når bättre resul-
tat i skolan. Vi behöver inte 
uppfinna hjulet på nytt. Jag 
skulle också vilja att vi skapar 
ett forum där lärare, rekto-
rer, tjänstemän och politiker 

träffas. Vi behöver en ännu 
bättre dialog kring skolan, 
säger Berglund.

Att resultaten i Ales skolor 
fortfarande inte har vänt 
ordentligt oroar självfal-
let, men Kommunstyrelsens 
ordförande är positiv.

– Jag tror det kommer. 
Vår IT-satsning har pågått i 
fem år och snart ska vi mäta 
den första generationens 
kunskaper. Förhandsbeske-
den vi har fått säger att läs- 
och skrivinlärningen har för-
bättrats avsevärt.

Just skolan och jobben tror 
Mikael Berglund kommer att 
prägla valrörelsen nästa år.

– Jag tror att Ale blir en 
spegelbild av Sverige i stort. 
Vi kommer att prioritera 

hårt för att få loss mer pengar 
till skolan. Något är ju fel i 
systemet när vi fortfarande 
lägger mindre till skolan än 
genomsnittskommunen. Ale 
är ute på en förändringsresa 
och jag hoppas delvis att nya 
arbetssätt ska frigöra medel 
till skolan på sikt. Jag hoppas 
också att vi även nästa år 
ska prata näringslivsklimat, 
där vi ser att Ale hämtat sig 
bra. Det är viktigt att vi inte 
tappar vårt fokus, utan att vi 
fortsätter att skapa förutsätt-
ningar för företag i allmän-
het och nyföretagande i syn-
nerhet.
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MIKAEL BERGLUND
Ålder: 40
Familj: Gift med Mia , barnen Tilde 
11. och Theo 8 år.
Yrke: Kommunalråd för Moderaterna.
Vad grillar du helst i sommar: 
"Karréskivor, sanslöst gott".
Vem grillar du helst i valdebatten: 
"Paula Örn (S). Hon har i alla fall 
ingen brist på ord..."
Vem är rappast i fullmäktige: 
"Pratigast är Paula, men Pressfeldt 
är nog rappast..."
Politisk motståndare du beundrar:
"Lokalt säger jag Tyrone Hansson 
(S), han är human, kunnig och villig 
att diskutera. Nationellt säger jag 
Margot Wallström (S). Hon är bra 
för Sverige".

PAULA ÖRN
Ålder: 35
Familj: Gift med Magnus , barnen 
Alva 5 och Hanna 3 år.
Yrke: Kommunalråd för Socialdemo-
kraterna.
Vad grillar du helst i sommar: 
"Fisk. Lax, torsk och makrill".
Vem grillar du helst i valdebatten: 
"Mikael Berglund (M), för alla löften 
han svikit".
Vem är rappast i fullmäktige: 
"Det är nog Skog och Pressfeldt".
Politisk motståndare du beundrar:
"Jan Skog (M) är väldigt erfaren 
och lätt att lyssna på. I stort säger 
jag Cecilia Malmström (FP). Egent-
ligen gillar jag alla liberaler utom 
Jan Björklund..."

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Mikael Berglund (M), Kommunstyrelsens ordförande i Ale har skaffat sig en traktor att pilla 
med. En Fergusson TED 20 – en äkta "Grolle" – har totalrenoverats i sommar.

Paula Örn (S) laddar batterierna på Bohus Malmön där familjen har ett eget sommarställe 
som fi rar 60 år 2014.

Traktorsemester för Berglund

PÅ MALMÖN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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LILLA EDET. Opposi-
tionsrådet Peder Eng-
dahl (M) upplever ett 
vakuum inom politiken.

Han ser 2013 som 
något av ett mellanår 
inför det stundande 
valet.

– Det har varit få 
stora frågor på agen-
dan, inställda möten 
och fullmäktige har 
knappt existerat.

Sedan kommunchefen Johan 
Fritz slutade i februari och 
rekryteringsprocessen av 
dennes efterträdare avblåstes 
har lugnet vilat över kom-
munhuset anser Peder Eng-
dahl.

– Arbetet med att hitta 
en ny kommunchef tog allt 
fokus under en period, där-
efter har det uppstått ett 
vakuum, säger Peder Eng-
dahl.

Oppositionsrådet är kri-
tisk till hur den nuvarande 
majoriteten handskas med 
kommunens ekonomi.

– De har skjutit proble-
met framför sig. Prognosen 
för helåret visar på minus 13 
miljoner kronor mot budget. 
Vi har för stor kostym helt 
enkelt. Vi måste inse att vi 
är en liten kommun och det 
krävs samarbete över grän-

serna för att vi ska kunna 
hålla samma service för våra 
invånare som man kan göra i 
större kommuner. SOLTAK 
är a och o för vår överlev-
nad, hävdar Peder Engdahl 
bestämt.

Peder Engdahl har ambi-
tionen att kliva upp som 
styrande kommunalråd efter 
valet i september nästa år, 
annars blir det till att kliva av.

Frustrerande
– Även om jag och Inge-

mar Ottosson (S) är över-
ens i de flesta frågor så är det 
frustrerande att sitta i oppo-
sition och inte få igenom de 
beslut man vill. 

Vad krävs för att ni ska 
kunna erövra makten i 
Lilla Edets kommun?

– Vi ska visa på att det 
finns ett alternativ. Jag tycker 
att rådande majoritet satsar 
alldeles för lite pengar på 
skolan. Byggnation diskute-
ras gärna liksom miljöbiten 
där kommunen bekostat ett 
saneringsprojekt. Jag hade 
önskat att man lade dessa 
pengar på skolan.

Blir skolan den vikti-
gaste frågan i nästa års val-
rörelse?

– Definitivt! Allt annat får 
stå tillbaka. Vi måste jobba 
för att få skolan att fungera. 

Vi måste lyfta hela utbild-
ningsfrågan.

Semestern firar Peder 
Engdahl tillsammans med 
familjen i Skåne. Det har 
blivit en tradition att ta hus-
bilen ner till hästtävlingarna 
i Falsterbo.

– Jag trivs där, det är en 
väldigt fin miljö. Samtidigt 
är det kul att träffa kollegor, 
hovslagare från olika delar av 
landet, förklarar Peder som 
också förkunnar att det blir 
vidare husbilstripper till Åre 
och Grebbestad.

– Fast ingen sommar utan 
Falsterbo, det är prioriterat.

Vad undviker du att göra 
under semestern?

– Prata politik. Det är så 
mycket politiska diskussio-
ner övrig tid på året, så under 
sommaren vill jag inte ha det. 
Jag tittar ens på nyheterna 
under semestern.

Om du fick välja en som-
marpratare, vem blir det?

– Då säger jag travkusken 
Lutfi Kolgjini. Jag hörde 
honom när vi var på väg ner 
till Falsterbo förra sommaren 
och det var väldigt intressant.

FOTNOT. Soltak är en samverkan 
mellan Stenungsund, Orust, Lilla 
Edet, Tjörn, Ale och Kungälv.

JONAS ANDERSSON

LILLA EDET. Vårens 
arbete präglades av 
Mål- och resursplanen 
för 2014.

Hösten kommer att 
ha ett prioriterat fokus-
område – ekonomin.

– Prognosen visar på 
ett totalt underskott 
om 13 miljoner kronor. 
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munalrådet Ingemar 
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Ingemar Ottosson gör ingen 
hemlighet av att den eko-
nomiska situation som Lilla 
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– Det har beordrats spar-
åtgärder i samtliga nämn-
der. Det är ett måste för att 
vi överhuvudtaget ska lyckas 
få en ekonomi i balans, säger 
Ottosson.

Han ser emellertid ljuset i 
tunneln och även om reste-
rande del av 2013 blir arbet-
samt, så ser förutsättningarna 
betydligt bättre ut nästa år.

– Om utjämningssys-
temet klubbas igenom vill 
säga, vilket vi tror att det ska 
göra. Vi arbetar ständigt med 
att stärka ekonomin. Det är 
en viktig del för att kunna 

utveckla Lilla Edet på det 
sätt som vi vill.

När Ingemar Ottosson 
blickar tillbaka på det första 
halvåret är det förutom Mål- 
och resursplanen också sam-
hällsutveckling som poppar 
upp på näthinnan.

– Det har hänt en hel del 
i kommunen, beslut som fat-
tades under 2012 och som 
nu har förverkligats. Jag 
tänker på färdigställandet 
av centrumhuset där Netto 
har flyttat in. Utemiljöerna 
börjar också forma sig. Reak-
tionen från allmänheten har 
heller inte låtit vänta på sig, 
många uttrycker sin förtjus-
ning. Trygghetsboendet på 
kvarteret Hägern börjar ta 
form liksom LSS-boendet på 
Ängshöken.

När Ingemar Ottosson 
kommer tillbaka från semes-
tern så ska den fördjupade 
översiktsplanen för Lödöse 
sammanställas.

– Det är ett viktigt arbete, 
hur vi vill forma Lödöse i 
framtiden.

Vilka har effekterna 
blivit av BanaVäg i Väst-
projektet?

– Vi kan konstatera att 
resenärerna inom kollek-

tivtrafiken blivit fler, det 
ökar i hela regionen och är 
inte unikt för vår kommun. 
Trafikmiljön har dessutom 
blivit mycket säkrare. Den 
nya infrastrukturen ger oss 
oanade möjligheter. Dock 
hade vi önskat att inflytt-
ningstakten gått fortare, men 
vi får ha tålamod. Samtidigt 
är det nödvändigt att vi stän-
digt jobbar med marknadsfö-
ringen av vår kommun och 
Lödöse – Gott om tid.

– Det är inte otänkbart att 
det finns verksamheter som 
också upplever en negativ 
konsekvens av den nya väg-
sträckningen. Jag tänker på 
en del av näringen i Lödöse 
som inte längre kan dra nytta 
av genomfartstrafiken.

Vilka tror du blir de 
heta frågorna på lokal nivå 
i nästa års valrörelse?

– Skolan, utan tvekan! Det 
berör så många människor. 
Sedan tror jag att frågor som 
rör samhällsutveckling också 
kommer att få stor plats.

Vad krävs för att nuva-
rande majoritetspartier ska 
få sitta kvar vid makten?

– Vi måste visa att vi står 
för utveckling. Jag vill också 
ta tillfället i akt att lyfta fram 

det goda samarbete som 
vi upplever i majoriteten 
mellan oss socialdemokra-
ter, Vänsterpartiet och Folk-
partiet. Vi ser gemensamma 
lösningar på olika frågor, 
senaste fullmäktigemötet gav 
ett sådant exempel. Vi lade 
fram en gemensam budget 
medan oppositionspartierna 
hade olika förslag.

Vad gör Ingemar Ottos-
son på sin semester?

– Han kopplar av och 
laddar batterierna. Min fru 
och jag har ett nytt boende på 
Norra Ledningsgatan varför 
det inte krävs så mycket träd-
gårdsarbete som det gjorde 
tidigare. Nu finns tid att göra 
annat, umgås med vänner 
och ta en sväng med husvag-

nen exempelvis.
Om du fick välja en som-

marpratare, vem blir det?
– Mark Levengood. Han 

har underhållande program, 
är kunnig och överraskande.

Ingemar Ottosson laddar batterierna
– Höstens arbete har fokus på ekonomin

Ingemar Ottosson ägnar semestern åt att ladda batterierna, bland annat genom att umgås 
med barnbarnen Alvin och Vidar.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Oppositionsrådet hoppas på 
maktskifte nästa år

Kommunalråd och hovslagare. Peder Engdahl (M) är dubbelarbetande och ska se till att njuta 
av semestern, som bland annat innebär en traditionsenlig tripp till Falsterbo. Här ses Peder 
tillsammans med hästen Grageelagh roisin, som ägs av Kelly Wessling.

Upplever ett politiskt vakuum

Kommunalrad pa semester



alekuriren sommarspecial |   vecka 29  |   2013SEMESTRA HEMMA16

ÄLVÄNGEN. I Ale är 
minnena från svunna 
tider aldrig långt borta.

Hittar man bara rätt 
avtagsväg från E45 vid 
Häljered fi nner man Ale 
vikingagård där både 
bågskytte och spjut-
kastning hör roliga 
sommardagar till.

I vackra vikingatida kläder 
hälsar Gun-Britt Antons-
son, Marcus Thörnblom 
och Tina Friis Hallgren 
besökare välkomna till en 
alldeles speciell resa i tid och 
rum. 

Ale vikingagård har blivit 
något av ett signum för turis-
men i kommunen, men visst 
finns det alebor som fortfa-
rande inte upplevt hövdinga-
gården i Häljered. 

Gården är en autentisk 
rekonstruktion av hur en 
vikingatida hövding hade 
kunnat bo och är baserad på 
ett verkligt fynd från 900-
talet på Tissö i Danmark. 

Från receptionsbyggna-
den som syns på vägen löper 

en träbrygga över slänten 
och ner mot älvsidan till. 
Mitt i en vacker lövskogs-
dunge alldeles i närheten av 
den plats där man funnit Sve-
riges enda vikingatida skepp, 
Äskekärrsskeppet, ligger den 
lilla bebyggelsen. 

Hövdingahuset färdig-
ställdes våren 2007 och man 
hoppas på att en dag kunna 
bygga även en stor gilleshall 
på gården.

S o m m a r v e r k s a m h e -
ten på Ale vikingagård har 
varit igång sedan i slutet av 
juni och pågår fram till 11 
augusti. 

– Man kan prova på lite 
annorlunda aktiviteter, som 
bågskytte, yxkastning, bröd-
bak över öppen eld, ulltov-
ning, täljning, spjutkastning 
och säckhäst. Vi slungar 
även kompisband och ordnar 
hinderbanor. Tanken är 
att det ska finnas något för 
alla. Både barnfamiljer, par 
och kompisgäng ska kunna 
komma hit och ha en rolig 
dag, kanske köra en fem-
kamp eller prova på olika 

aktiviteter, säger Tina Friis 
Hallberg. 

Önskar bättre skyltar
I Vikingagårdens kök hittar 
man i sommar bland andra 
Gun-Britt Antonsson, som 
ser till att det finns hembakat 
till besökarna. Våfflorna, har 
de märkt, är en klar favorit 
och något som lockar fika-
gäster till gården.

Ett byalag med olika 
intresserade personer hjälper 
till med lite av varje, bland 
annat vid olika aktiviteter på 
gården.

– Under sommaren finns 
alltid kunnigt folk här att 
prata med och som kan 
berätta en och annan histo-
ria från vikingatiden, säger 
Marcus Thörnblom. 

I samband med att motor-

vägen byggdes fick Vikin-
gagården nya avfarter och 
därmed också ny skyltning. 
Personalen är orolig att 
turister inte ska hitta och 
har önskat få tydligare anvis-
ningar.

– Inte förrän man kommer 
av motorvägen står det skyl-
tat till vikingagården. Det är 
synd om folk bara åker förbi 
en av Ales största turistatt-

raktioner, menar Tina.
Av den anledningen 

bestämde sig Gun-Britt för 
att tillverka en stor viking i 
trä som sedan sattes upp ute 
vid parkeringsplatsen. 

– Vi hoppas att den ska dra 
uppmärksamheten till sig.

NOL. Sven-Ingvar och 
Andzelika Johanssons 
dörr står alltid öppen 
för den som önskar ett 
semesterboende med 
lantlig charm.

På Svensgården i 
Björbäck erbjuds turis-
ter och andra en rofylld 
vistelse med kohagar 
och röda ladugårdar 
som närmsta granne.

Gården är inte speciellt stor, 
med det är däremot familjen 
Johanssons gästvänlighet. 

Året om erbjuder de sig att 
hyra ut rum i huset och som 
mest har de haft långt över 
1000 gästnätter på ett år, 
även om efterfrågan minskat 
en del på senare år. 

– Några gånger har vi haft 

grupper på 10-12 personer 
här. Det blir lite trångt, men 
det går, säger Sven-Ingvar. 

Familjen har haft turister 
från bland annat Frankrike, 
Australien, Tyskland, USA, 
Brasilien och Polen boende 
hos sig.

– Vi gillar att prata och 
tycker att det är roligt att 
träffa människor. Det är inte 
alla det passar med den här 
typen av boende, men det 
brukar visa sig ganska direkt 
om det inte stämmer. Det 
vi erbjuder är ett enkelt och 
mysigt boende där man får 
lugn och ro, säger Andzelika.

Nära stan
Det är hon som står för mat-
lagningen, såväl till familjen 
som till besökare och mixar 

gärna traditionella svenska 
rätter med mat från hemlan-
det Polen. 

Många som hyr sin sig 
på Svensgården är ute efter 
lugnet, kanske prova att 
mjölka kor, mata grisar eller 
ta en tur på hästryggen. 

– De flesta sommarturis-
ter stannar kanske en eller 
två veckor, men en del hyr ett 
rum bara över ett par nätter, 
säger Andzelika och Sven-
Ingvar tillägger:

– Närheten till Göteborg 
är en stor fördel för oss. Från 
gården här mitt ute på landet 
är man nere vid Ullevi på 30 
minuter.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Gun-Britt Antonsson, Marcus Thörnblom och Tina Friis Hallgren hälsar välkommen till Ale vikingagård i sommar.

– Annorlunda sommardagar 
på Ale vikingagård 

Semestra
som en viking

På Svensgården i Björbäck bortanför Ryd hyr man ett boende med naturen som närmsta 
granne.

– Rofyllt och lantligt boende på Svensgården 

Idyll för turister

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

J

Övernatta:
- Prässebo vandrarhem
- Svensgården, Björbäck
-  Älvbackens bed and 

breakfast
- Thorskogs Slott
- Hotell Surte
- Uspastorp konferens- och   
    äventyrscenter
- Edet Värdshus & Hotell
- Uxås Krukmakeri

Äta husmanskost: 
-  Backa Säteri krog och 

catering
- Kungsgården, Alvhem
- Evas Matglädje, Nol
- Grönnäs Kök & Bar
- Folkets Hus, Lilla Edet
- Edet Värdshus, Lilla Edet
- Restaurang Älvkanten, Göta
- Köpmans hytta, Surte
-  Vadbacka gästgiveri,

 Skepplanda
– Klädkällarens restaurang i 
   Stora Viken Bohus
– Restaurang Rosa Huset 
   Älvängen
– McDonalds Ale Torg
– Pizzerior på nästan alla orter...

Vandra: 
- Ranneberget, Älvängen
- Kvarnsjöarna, Risveden
- Verleskogen, Risveden
-  Stugåsberget (hällristning), 

Skepplanda
- Rapenskårs lövskogar
- Prästalund, Starrkärr
- Vinningsbo dalar, Bohus
- Alvhems Kungsgård, Alvhem

Bada:
- Hultasjön, Kilanda
- Hälltorpssjön, Alafors
- Surtesjön, Surte
- Vimmersjön, Nödinge
- Hålsjön, Hålanda
- Bodasjön, Prässebo
- Stora sandsjön, Sandsjödal
- Borydsjön, Lilla Edet
- Lille Väktor, Hjärtum

Gå på museum:
- Repslagarmuseet, Älvängen
- Glasbruksmuseet, Surte
- Lödöse museum, Lödöse
-  Skepplanda hemvärns-

museum, Skepplanda

Uppleva:
- Ale Vikingagård, Älvängen
-  Uspastorp konferens- 

och äventyrscenter, Nol
- Fågeldammarna, Surte
- Ahlafors Bryggerier, Alafors

Handla i gårdsbutik:
- Skiltorp kvarn, Skiltorp
- Witchsystrar, Västerlanda

Spela golf:
- Ale golfklubb
- Nödinge golfklubb
-  Bangolfklubben Laxen, 

Lilla Edet
- Bangolf på Sjövallen, Alafors

Fiska:
- Göta älv
- Stora Kroksjön
- Aborresjön
- Mollsjön
- Tinnsjön
- Böljesjön
- Ottersjön
- Hälltorpssjön
- Vimmersjön
- Sandsjön

– Din guide till sommaren i Ale och Lilla Edet

Semestra på hemmaplan

ALE/LILLA EDET. Charterresor, campingliv och storstadsweekends

i all ära, men varför inte istället semestra på hemmaplan? 

Vacker natur, fi na fi skevatten, spännande historia, charmiga värdshus 

och unika aktiviteter gör Ale och Lilla Edet till 
föredömliga sommarparadis. 

Alekuriren har samlat de bästa tipsen för en lyckad semester 
– alldeles runt knuten.

Har kan du.
....
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RISVEDEN. Skogens 
guld är mycket mer än 
bara kantareller. 

Det menar Lena 
Hallid som är bosatt i 
Risvedens djupa skogar 
och till stor del lever 
på det naturen har att 
erbjuda.

Nässlor, rölleka, 
maskrosblad, granskott 
och alla sorts bär fi nns 
alldeles runt knuten.

Många känner nog igen Lena 
Hallid från biblioteken runt 
om i kommunen, där hon 
brukar hålla till. Sedan hon 
flyttade från Mölndal till 
torpet i Risveden för ett år 
sedan har hon läst allt hon 
kunnat hitta om näringslära 
och växternas positiva hälso-
effekter. 

– Jag har även lärt mig 
mycket om mig själv under 
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– Lena Hallid tar tillvara på Risvedens skatter

Tror på naturens krafter
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PRÄSSEBO. Det drygt 
100 år gamla huset i 
Prässebo har sett folk 
komma och gå.

Idag ägs Sommarro 
av bygdegårdsfören-
ingen, men drivs som 
ett vandrarhem.

– Vi har många åter-
kommande gäster som 
uppskattar den fantas-
tiska miljö som fi nns 
här, säger förestånda-
ren Magnus Carlsson. 

I elva år har Magnus Carls-
son, tillsammans med hus-
trun Marit, ombesörjt värd-
skapet för Prässebo vandrar-
hem.

– Vi har ett avtal med 
Svenska Turistföreningen 
och är så kallade franchiseta-
gare, berättar Magnus.

Från början fungerade 
fastigheten som privatbo-
stad, men 1938 övergick 
huset till Socialdemokratiska 
kvinnoförbundet.

– Det blev ett ställe där 
husmödrar kunde vila upp 
sig. 

Så skedde fram till 
70-talets början då kvinno-
förbundet upphörde med 
verksamheten. 1974 över-
lämnades huset till bygde-
gårdsföreningen.

– Det är en aktiv bygde-
gårdsförening som bland 
annat ansvarar för midsom-
marfirandet i byn, förklarar 
Magnus.

Då som nu utgör Som-
marro en plats för vila och 
rekreation. Vandrarhemmet 
håller öppet från maj till sep-
tember.

– Lokala aktiviteter styr 
vår verksamhet. Roddklub-
ben, Lödöse Museum och 
olika skyttetävlingar bidrar 
till att beläggningen är så god 

som den är, säger Magnus.
Förutom svenska turister 

består de utländska grup-
perna främst av danskar och 
tyskar.

– Vi har också besök av en 
del holländare och belgare. 
Norrmännen är däremot 
lätträknade, men det beror 
på att det är fel väg för dem.

Ursprungsfastigheten, 
som upplevs större invändigt 
än som betraktare på utsidan, 
har sex sovrum och plats för 
20 bäddar.

– Visst är huset häftigt? 
Det finns inga raka vinklar, 
påpekar Magnus.

I paviljongen alldeles intill 
finns ytterligare 15 sängplat-
ser. Denna fastighet stod klar 
den 8 juni 1941.

– Den här delen har vi sett 
till att handikappsanpassa, 
betonar Magnus.

Vad personifierar Präs-
sebo vandrarhem?

– Ett varmt hjärta! Per-
sonligheten är det viktigaste 
för oss, att vi lyssnar på gäs-
terna och deras behov. Vi har 
många stamgäster som säger 
sig vara nöjda med servicen 
och vad Prässebo med dess 
omnejd har att erbjuda. Vi 
får högt betyg.

Magnus Carlsson här-
stammar själv från Prässebo 
och kan bygdens historia 
på sina fem fingrar. Att han 
skulle bli föreståndare till 
ortens vandrarhem var emel-
lertid ingen självklarhet.

– Det var ödets lott, det 
fanns en mening med det.

– Vi bor på Lugnet tvärs 
över sjön och arbetar på 
Sommaro. Mycket behagli-
gare än så kan det inte bli.

PRÄSSEBO. Det är en 
gård med anor från 
1700-talet.

De gamla klenoderna 
påminner om en svun-
nen tid i den ladugårds-
byggnad som numera 
utgör en charmerande 
festplats.

– Här får jag uttryck 
för min kreativa, barns-
liga och lekfulla ådra, 
säger Jessica Randén.

Med utsikt över Bodasjön 
och omgärdad av vacker 
natur ligger Klintens Loge. 
På gården finns hästar, getter 
och höns som förstärker den 
lantliga och idylliska upple-
velsen.

– Jag trivs och mår bra i 
denna miljö och kommer 
ihåg hur spännande det var 
på Logen som liten, säger 
Jessica Randén.

Logen ligger granne med 
hennes egen bostad, men till-
hör pappa Olles ägor. Han 
tillbringar emellertid som-
maren på kusten och störs 
således inte av festfolket.

– Det är bara roligt att 
stället nyttjas, säger Olle.

Olle Randén köpte gården 
1969 och efter ett år av reno-
vering och ombyggnadsar-
bete var det inflyttningsklart.

– Då hade det inte bott 
folk här på 30 år, bara ibland 
på somrarna, berättar Olle 
som kom tillbaka till Sverige 
efter några år i Amerika.

– Min familj emigrerade 
till USA, jag gick i skolan 
och började arbeta där. Det 
var tillfälligheter som gjorde 
att jag återvände till Sverige, 
bland annat en inställelseor-
der till Koreakriget.

Mot den bakgrunden är 
det inte så konstigt att Klin-
tens Loge präglas av en ame-
rikansk stil och anda. Det är 
countryinspirerat, samtidigt 
som bondromantiken är 

ständigt närvarande.
– Många av prylarna som 

finns på Logen är kvarle-
vor från gården. Sedan är 
det saker som godhjärtade 
människor skänkt, plus att 
jag funnit mycket på loppis 
och second hand, säger Jes-
sica.

Redan 1987 hölls det första 
partyt på Logen, med hö på 
ena sidan, havre på den andra 
och med bord och stolar i 
mitten. 2002 ståndade den 
första bröllopsfesten, men 
det var först sju år senare som 
verksamheten tog ordentlig 
fart.

– Det var 2009 när ett 
grannpar skulle gifta sig. Det 
var då baren, dansgolvet, 
scenen och sittloftet kom till. 
Det blev en rejäl make over 
för Klintens Loge, förklarar 
Jessica.

Numera är logen uthyrd 

m e d 
jämna mellanrum för kalas, 
fester, bröllop och så vidare. 
Det förekommer också 
utställningar samt att skolor 
nappat på konceptet ”En natt 
på Logen”.

– Stället lämpar sig 
utmärkt för barn med djur 
inpå knuten och bara ett 
stenkast från den fina bad-
platsen, säger Jessica och 
blickar ut över sjön.

I framtiden finns visioner om 
att anordna allsångskvällar, 
pensionärsträffar, kursverk-
samhet och olika företagse-
vent.

– Det är bara fantasin 
som sätter gränser för Klin-
tens Loge. Vi har plats för 
åtminstone 100 gäster. Det 
förekommer inga allmänna 
tillställningar, det handlar 
uteslutande om slutna säll-
skap. Man hyr Logen av mig, 
så rekommenderar jag cate-
ring samt övernattningsmöj-
ligheter i form av byns vand-
rarhem. Ett stort plus, som 
många gäster uppskattar, är 

a t t 
jag kan erbjuda levande 
musik med Thomas & 
Mikael. De behärskar all 
slags musik, alltifrån visor, 
pop och rock. De underhål-
ler med mycket humor och 
får stämningen att stiga till 
hög nivå, säger Jessica och 
tillägger:

– Nyligen fick jag klart 
med en hemsida och där pre-
senterar jag hela mitt kon-
cept.

Säsongen sträcker sig från 
maj till mitten av septem-
ber. Visserligen brukar Jes-
sica Randén ordna med ett 
countryinspirerat julmingel, 
men som festlokal är det i 
huvudsak sommarhalvåret 
som lockar.

– Jag ser detta som en 
rolig hobby. Eftersom foto-
grafering är en annan pas-
sion i livet så har jag gjort 
en bok med bilder från Präs-
sebo som heter ”Ögonblick 
av Paradis och Stunder på 
Jorden”. Att få visa upp vårt 
vackra Prässebo, avslutar Jes-
sica Randén.

JONAS ANDERSSON

– Många återvänder till Sommarro

Personligheten 
i första rummet

I PRÄSSEBO

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Klintens Loge står dukad för fest
Bondromantik i Prässebo

Dukat för bröllopsfest på Klintens Loge. Olle och Jessica Randén njuter av en kopp kaffe i baren.

d

Thomas & Mikael är en återkommande duo som underhåller besökarna på Klintens Loge.

Festklart på Logen.

Magnus Carlsson hälsar välkommen till Prässebo vandrar-
hem. Huset omfattar sex sovrum och med sammanlagt 20 
bäddar.
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USPASTORP. Det fi nns mycket roligt 
att göra på hemmaplan.

Uspastorp Konferens- och även-
tyrscenter erbjuder ett smörgåsbord 
av aktiviteter för sommarlediga.

– Nu råder det högtryck för vår 
del, säger Anne Tallheden.

Det var 2011 som Anne och Martin Tallhe-
den övertog Uspastorp Konferens- och även-
tyrscenter. De driver rörelsen som en hobby-
verksamhet vid sidan av sina ordinarie arbeten.

– Jag håller min snickarfirma igång och Anne 
har kvar sin tjänst på Volvo, berättar Martin.

Under sommarmånaderna, när uthyrnings-
frekvensen och beläggningen är som störst, 
involveras hela familjen vilket inkluderar 
sönerna Urban och Henric. Dessutom tar man 
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lägga sina sommarläger hos oss, förklarar Anne.

Blir det bara en någorlunda hyfsad sommar 
lovar Anne och Martin Tallheden fina förutsätt-
ningar för fotbollsgolf, beachvolley och bad.

– Sedan kan man ju alltid komplettera sin vis-
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JONAS ANDERSSON

Högtryck i Uspastorp

I drygt två år har Anne och Martin Tallheden 
drivit Uspastorp Konferens- och även-
tyrscenter.
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Öppnar dörren för turismen
Susanna Hammar har många idéer på lut.

Som projektledare för Turismutveckling i Ale och Lilla Edet gäller det att vara kreativ.
I sommar hittar man henne seglandes på havets vågor tillsammans med familjen.

Du är projektledare för 
EU-projektet Turismut-
veckling i Ale och Lilla 
Edet, som är ett samar-
bete mellan de båda kom-
munerna, Leader Göta 
älv samt föreningar och 
näringsidkare. Vad är 
syftet?
– Att folk ska få upp ögonen 
för Ale och Lilla Edet som 
turistdestination. Kommu-
nerna sitter själva med i 
styrgruppen medan fören-
ingar och företag med kopp-
ling till turism och besöks-
näringen utgör medlem-
marna. Projektet startade 
i januari 2012 och pågår 
året ut. Tanken att vi ska ha 
byggt upp en bas för fortsatt 
arbete och syftet är också 
att näringsidkarna ska känna 
till varandra och kunna sam-
verka för att öka attraktions-
kraften. Jag tror mycket på 
att gå ihop och erbjuda olika 
upplevelsepaket.

Hur länge har du jobbat 
inom turism tidigare?
– Sammanlagt i åtta år – 
fyra i Ale och fyra i Lilla 
Edet. Jag vill påpeka att jag 
inte tagit över kommunens 
befintliga turism, utan är 
anställd inom projektet.

Vilka är de huvudsakliga 
turistattraktionerna i Ale 
och Lilla Edet?
– I Ale har vi vikingagår-
den, som jag gärna hade sett 
utvecklas mer och alla muse-
erna. Älven är en stor att-
raktion, men som det ser 
ut idag hade den behövts 
göras mer tillgänglig för att 
få ännu fler användnings-
områden. Det gäller för 
kommunerna att under-
lätta för näringsidkare att 
etablera sig. Sedan har Ale 
fantastiska vandringsle-
der och många vackra bad-
sjöar. I Lilla Edet är laxfis-
ket stort. Ströms slottspark 
är också ett populärt besöks-
mål liksom Lödöse museum, 

Skiltorp kvarn och flera 
andra gårdsbutiker.

Vad är det svåraste med 
att jobba med turism i 
små kommuner?
– Att det inte satsas så 
mycket just på turism. Jag 
hade till exempel önskat att 
man kunde arrangera någon 
form av ”Aledagar” liknande 
Fallens dagar i Trollhät-
tan, men det är svårt när det 
inte finns så mycket pengar 
att röra sig med. För att det 
ska bli bra behöver man ha 
bollplank och ibland är det 
svårt att få folk att förstå hur 
viktig turismen är. 

Vad ska du göra i 
sommar?
– Segla med familjen. Det 
blir förmodligen norröver 
till Stora Kornö och Bass-
holmen. Sedan blir det 
någon utflykt ner mot Var-
berg, Onsala och Åsa till 
familjen också.

Vad är ditt bästa tips på 
sommarmat?
– En fräsch sommarsallad 
med tortellini, ruccola, körs-
bärstomater, pesto och par-
maskinka. Jag gillar italienskt.

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Susanna Hammar
Ålder: 40
Bor: Villa i Nödinge
Familj: Maken Martin och sonen 
Emrik, fem och ett halvt
Gör: Projektledare för Leader-
projektet Turismutveckling i Ale och 
Lilla Edet
Intressen: Segling, sy kläder, um-
gås med vänner, promenera
Lyssnar på: Allt från Eric Gadd till 
hårdrock
Favoritmat: Italienskt
Bästa sommarmaten: Italiensk 
sallad med tortellini, pesto och 
parmaskinka
Sommarplaner: Segla Maxi 77:a på 
västkusten
Drömresa: Australien och Nya 
Zeeland

TECKNA KORT REDAN IDAG PÅ NORDIC WELLNESS DOMKYRKAN DROTTNINGGATAN 16, GÖTEBORG, TEL 031- 13 66 25  |  WWW.NORDICWELLNESS.SE
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Sommarprofilen
Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...FackGuiden

Stefan 0708-83 38 00
Erik 0708-83 38 01

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

ALLT INOM BRANSCHEN!
Glas, speglar, isolerglas, bilglas, inramning, 
stöldskyddsmärkning, stenskottslagning mm

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

Gratis vindrutetork samt 1 mån. fri självrisk-
eliminering vid byte av limmad framruta

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

Göteborgsvägen 94 • Älvängen • Tel. 0303-74 65 50

Försäljning & service
Nyckeltillverkning

Ring 0303-74 86 11 eller 
besök oss på Göteborgsvägen 94 i Älvängen

Lunnavägen 6, 449 50 Alafors, www.kbroer.se
Tel 0303-74 20 20. Fax 0303-74 07 56

Öppet: mån-tors 9-18, fre 9-16, lunchstängt 12-13

Titta gärna in i vår välsorterade VVS-butik

Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

SKYLTAR & DEKALER
Stora som små upplagor 

för alla ändamål

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

NIKLAS ZETTERLUND
0708-35 87 86

HUSBYGGNATION ALTANER GARAGE
TILLBYGGNADER BADRUM KÖKSRENOVERING

WWW.ZATABYGG.SE

Snabba leverans
er

Öppet: Måndag-Fredag 7-17 • Tel 0303-33 60 87

Bilverkstad

SKEPPLANDA

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

Bilreparationer på 
alla bilmodeller!

www.mecaalvangen.se

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or

5598/01
ISO/IEC 17020 (B)

VOLVO NÄRSERVICE ALE

ALL SLAGS TEJP
Packtejp eller avspärrnings-

band med Er logotyp

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leverans
er

Vi har

Fullt utrustad servicebil  
för entreprenad och lantbruksmaskiner

Specialitet: växellådor för personbil och lätt lastbil

Reservdelar i samarbete med AD-bildelar

Bilverkstad med service och reparationer på alla modeller

Kvällsöppet tis & tor till 21.00
www.xtremt.se

Ring Kent på 0704-38 52 58
eller Björn på 0303-333 732

Vill du 
synas här?

Bildelar och 
biltillbehör!

B I L D E L A R

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

www.mecaalvangen.se
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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.

Dagstur  
eller lång- 
semester?
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

USPASTORP. Det plane-
ras för ännu en lopp-
marknad till förmån 
för kvinnor och barn i 
Indien.

Det blir den fjärde i 
ordningen.

Nu byter emellertid 
arrangemanget plats 
– från Uspastorp till 
Starrkärr.

Starrkärrs bygdegård blir 
platsen där Lena och Kurt 
Jannesson, Daniel Bratt-
gård, Ingegerd Ekstedt 
Brattgård samt Arne och 
Eva Törngren kommer att 
genomföra sin numera tradi-
tionella höstloppis.

– Förut har vi haft lopp-
marknaden hemma i Uspas-
torp, men nu tycker vi det 
var läge att utveckla koncep-
tet och bli ännu mer profes-
sionella i vårt arbete. Av den 
anledningen väljer vi att för-
lägga loppisen i Starrkärrs 
bygdegård, förklarar Kurt 
Jannesson.

Lördagen den 28 septem-
ber är spikad och då hoppas 
arrangörerna på en lika god 
besökstillströmning som 
tidigare år. Tre loppmarkna-
der har givit ett överskott på 
drygt 100 000 kronor. Peng-
arna har bland annat använts 
till att rusta upp ett sjukhus i 
Indien, men också till att ta 
fram mediciner.

– Pengarna går oavkortat 
till behövande människor i 
Indien. Det bygger på per-
sonliga relationer. Våra 

pengar är värda det sjudubbla 
i Indien. Tacksamheten är 
oerhört stor, säger Ingegerd 
Ekstedt Brattgård.

Redan nu tar Lena och 
Kurt Jannesson emot prylar 
som folk vill skänka. Alla 
prylar är välkomna såvida de 
är hela och funktionsdugliga.

– Vi har gjort plats på 
höloftet. Nu är det fritt fram 
att lämna prylar när man 
kan. Säkrast är emellertid att 
ringa oss och kolla så att vi är 
hemma, säger Kurt Jannes-

son med en liten passus.
– Det enda som inte går 

att sälja är böcker. Tavlor har 
också visat sig vara svårsålt.

Arrangörerna till lopp-
marknaden är också i full färd 
med att uppvakta närings-
livet, företag som kan tänka 
sig att skänka priser till bland 
annat lotterier.

– Vi hade en strykande 
åtgång på lotterna i fjol med 
många attraktiva vinster, 
berättar Arne Törngren.

Konceptet i övrigt 
kommer att likna föregå-
ende års loppmarknader 
med servering av kaffe, bulle, 
varm korv och så vidare. 
För barnen kommer det att 
ordnas med fiskdamm.

JONAS ANDERSSON

Lördagen den 28 september arrangeras en loppmarknad till 
förmån för kvinnor och barn i Indien. 

Loppis för behövande i Indien

Döda

Grattis

Stort 
GRATTIS 

våra älskade pojkar!
Liam 5 år, 29 juni
Lamar 3 år, 9 juli

Många kramar 
från mamma och pappa

GRATTIS x 2
till Adam som fyllde 5 år 2 

juli och för att du blev 
storebror till Novalie 
som föddes 23 juni!

Kramar från 
mamma och pappa

Vår älskade
Pappa, Farfar

och Livskamrat

Thomas

Fredman

* 7 september 1950

har lämnat oss i stor
sorg och saknad.

† Hultsfred 
den 4 juli 2013

MAGNUS och

EVELINA

Filip, Isac, Thea

ANNE

Släkt och vänner

Vi tackar för allt 

vad i livet Du skänkt

för kärlek och lycka 

vad vackert Du tänkt

För allt vad Du gjort 

för oss alla

Du lämnade oss 

alltför tidigt

Begravningen äger rum i 
Hultsfreds kyrka tisdagen 
den 23 juli kl.11.00. Valfri 

klädsel. Efter akten 
inbjudes till minnesstund 

i Församlingsgården. 
Svar om deltagande 
meddelas Hultsfreds 

Begr.byrå senast 18 juli
på tel. 0495-107 20 eller

hwbb.se Tänk gärna 
på Cancerfonden 

pg. 90 19 86-0.

Begravningen äger rum i 
Hultsfreds kyrka tisdagen 

den 23 juli kl 11.00.
Valfri klädsel. Efter akten 
inbjudes till minnesstund 

i Församlingsgården.
Tänk gärna på 
Cancerfonden 

postgiro: 90 19 86-0 
Hultsfreds 

Begravningsbyrå 
tel 0495-107 20 
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pengar är värda det sjudubbla 
i Indien. Tacksamheten är 
oerhört stor, säger Ingegerd 
Ekstedt Brattgård.

Redan nu tar Lena och 
Kurt Jannesson emot prylar 
som folk vill skänka. Alla 
prylar är välkomna såvida de 
är hela och funktionsdugliga.

– Vi har gjort plats på 
höloftet. Nu är det fritt fram 
att lämna prylar när man 
kan. Säkrast är emellertid att 
ringa oss och kolla så att vi är 
hemma, säger Kurt Jannes-

son med en liten passus.
– Det enda som inte går 

att sälja är böcker. Tavlor har 
också visat sig vara svårsålt.

Arrangörerna till lopp-
marknaden är också i full färd 
med att uppvakta närings-
livet, företag som kan tänka 
sig att skänka priser till bland 
annat lotterier.

– Vi hade en strykande 
åtgång på lotterna i fjol med 
många attraktiva vinster, 
berättar Arne Törngren.

Konceptet i övrigt 
kommer att likna föregå-
ende års loppmarknader 
med servering av kaffe, bulle, 
varm korv och så vidare. 
För barnen kommer det att 
ordnas med fiskdamm.

JONAS ANDERSSON

Lördagen den 28 september arrangeras en loppmarknad till 
förmån för kvinnor och barn i Indien. 

Loppis för behövande i Indien

Döda

Grattis

Stort 
GRATTIS 

våra älskade pojkar!
Liam 5 år, 29 juni
Lamar 3 år, 9 juli

Många kramar 
från mamma och pappa

GRATTIS x 2
till Adam som fyllde 5 år 2 

juli och för att du blev 
storebror till Novalie 
som föddes 23 juni!

Kramar från 
mamma och pappa

Vår älskade
Pappa, Farfar

och Livskamrat

Thomas

Fredman

* 7 september 1950

har lämnat oss i stor
sorg och saknad.

† Hultsfred 
den 4 juli 2013

MAGNUS och

EVELINA

Filip, Isac, Thea

ANNE

Släkt och vänner

Vi tackar för allt 

vad i livet Du skänkt

för kärlek och lycka 

vad vackert Du tänkt

För allt vad Du gjort 

för oss alla

Du lämnade oss 

alltför tidigt

Begravningen äger rum i 
Hultsfreds kyrka tisdagen 
den 23 juli kl.11.00. Valfri 

klädsel. Efter akten 
inbjudes till minnesstund 

i Församlingsgården. 
Svar om deltagande 
meddelas Hultsfreds 

Begr.byrå senast 18 juli
på tel. 0495-107 20 eller

hwbb.se Tänk gärna 
på Cancerfonden 

pg. 90 19 86-0.

Begravningen äger rum i 
Hultsfreds kyrka tisdagen 

den 23 juli kl 11.00.
Valfri klädsel. Efter akten 
inbjudes till minnesstund 

i Församlingsgården.
Tänk gärna på 
Cancerfonden 

postgiro: 90 19 86-0 
Hultsfreds 

Begravningsbyrå 
tel 0495-107 20 
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I samband med vigseln
tar vi efternamnet Bernsten

Anna Lundberg
& Jan-Åke Persson

Vi gifter oss
Skepplanda kyrka

Lördagen den 3 augusti 2013 kl 15.00

Tack

Veckans ros

Säljes

Tack för all uppvaktning 
på min 75-årsdag, till min 
familj, grannar och vänner.

Arnold Thomsen
Skepplanda

Vi önskar världens bästa 
veterinär, Maria Olofsson, 
en riktigt bra sommar.

Harleys husse och matte i 
Hålanda

NOR-LYX 12GT Plus, 
vapen/säkerhetsskåp säljes på 
grund av flytt. Avhämtas.

Tel 0702-064826

SKEPPLANDA. Det blev 
de forna fotbollstalang-
erna i Super Soccers 
som vann årets upplaga 
av Skepplanda BTK:s 
populära korpcup.

Laget var ett initiativ 
från Marcus Lager till 
förmån för barncancer-
fonden.

– Fantastiskt att alla 
killar ställde upp på det 
här, sa en segerrusig 
lagledare efter slutsig-
nalen.

När 12-åriga noltjejen 
Bianca Garvetti gick bort i 
cancer fick Marcus Lager en 
idé. Han ville samla de forna 
lokala fotbollsstjärnorna i 
Nol-Alafors och spela hem 
vinstchecken i Korpcupen 
till förmån för barncancer-
fonden.

– Det är ett sätt att visa 
vårt stöd till familjen och det 
var kul att vi lyckades. Den 
här segern var värdefull och 
meningsfull på många sätt, 
säger Marcus Lager.

Han skickade ut en inbju-
dan till laget och bad samtliga 
spelare att inte säga något, 
bara tacka ja. Det medförde 
att ingen av de inblandade 
visste vilka som skulle vara 
med. Natten till midsommar 
avslöjade Lager laguppställ-
ningen.

– Det var en kul grej. Jag sa 
att de inte skulle bli besvikna, 
att alla inbjudna var bekanta 
namn och duktiga fotbolls-

spelare. En del har spelat 
ihop tidigare, andra har bara 
mött varandra, men på ett 
eller annat sätt har de träf-
fats. Så här duktiga spelare 
anpassar sig snabbt, konsta-
terade Lager.

Super Soccers bjöd på 
stor fotbollsunderhållning i 
Korpcupen. Segersiffrorna 
blev stora och det var få till-
fällen som Stefan Johans-
son tvingades vittja det egna 
nätet. I finalen mot Fifa höll 
han nollan och framåt domi-
nerade Peter Karlsson mål-
protokollet. Det blev tre full-
träffar från målsprutarkarls-
son, två från Anders Isaks-
son och den sjätte bollen 
sparkade självaste Marcus 
Lager in.

– Därmed gjorde faktiskt 

alla spelare minst ett mål. Ett 
skickligt lagbygge där alla 
levererade, myste Marcus 
Lager.

B-finalen vanns av Kents 
och Henkes blåvita lag med 
profiler som Peter ”Erra” 
Eriksson och Magnus 
”Bagarn” Johansson.

Regnet förstörde det som 
normalt är en publikfest och 
cupen tvingades också notera 
att korpfotboll ofta för med 
sig någon allvarlig skada. 
Denna gång fick ambulansen 
rycka ut då en spelare fick 
hela knät söndertrasat.

Finalen Korpcupen
Super Soccers – Fifa 6-0
Mål SS: Peter Karlsson 3, Anders Isaks-
son 2, Marcus Lager 1.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Super Soccers vann Korpcupen

Många fi ck bita i det sura 
gräset när herrar Berndts-
son och Lager satte fart...

Super Soccers Against Cancer vann Skepplanda BTK:s populära korpcup. Från vänster stående: Fredrik Nilsson, Jerker Jönsson, Stefan Berndtsson, Anders Isaksson och Stefan Johansson. 
Sittande från vänster: Charlie Nielsen, Marcus Lager, Christian Gunarson, Peter Karlsson och Andreas Brunbäck. I det vinnande laget ingick också Mattias Skånberg.

Anders Isaksson knoppade snyggt in ett av målen i fi nalen.

Christian Gunarson trivdes som fi sken i vattnet.
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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


