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Omslagsbild: Lastfartyget Patria på 
Göta älv, Jordfallsbron, Bohus. Foto: 
Allan Karlsson
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Älvvägen 9, 446 37 Älvängen • Tel: 0737-73 98 44 • www.broms-experten.se

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
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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. 


