
Känn ingen sorg-gänget.

Aleskådis på 
vita duken
ALE. Den 19 juli hade 
göteborgsfi lmen 
"Känn ingen sorg" 
premiär, med Adam 
Lundgren från Skepp-
landa i huvudrollen.

Att han gör succé i 
rollen som Pål är kriti-
kerna enade om.

Läs sid 6

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Älvängen

Nr 27  |  vecka 32  |  2013  |  År 18  |  100% täckning  |

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla 
dagar 7-23 Ale Torg

NICE AND EASY
16st glassar.

Jfr pris 3,68kr/st

/st

Glassigt!
Glassbox för 
hela familjen

Nu 15:-/st
Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00

www.axums.seTrädgårdskorgar Ord pris 59-89:-/st.

Åter lördagsöppet
från 17 augustifrån 17 augusti

Ale Torg 10, 
Nödinge. 
0303-229433

ALE TORG

T O M 20 AUGUSTI

UPP TILL 70%

PASSA PÅ! 
UTFÖRSÄLJNINGEN FORTSÄTTER!

NU!

  

Lödöse 0520-66 00 10
/st

Kakburk

Gäller mot kupong, t o m 11/8-13

Swits 270g
Olika smaker

Ridskolan för ungdomar och vuxna 
med höga krav på kvalitet

K-RIDCENTER
Vi finns på Hamnens Gård, Älvängen 

Vuxna:
Lena Karlsson
0705-18 17 77

Byt upp dig eller börja rida?
Vi har ridning för alla åldrar på alla nivåer, för dig som aldrig 

ridit tidigare – dig som vill tävla, på ponnys och hästar.

Ungdomar:
Annika Teibl    

0709-81 77 11

Info och anmälan
www.k-ridcenter.se

 

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

Fredag
9 augusti

Knallarna 
kommer!

ÄLVÄNGEN. Flera gånger under 
sommaren har obehöriga tagit sig 
in på Carlmarksområdet i Älv-
ängen.

Natten till i måndags var det 
dags igen.

Okända gärningsmän bröt upp 
stålgrinden för att sedan måla på 
en vägg i en övergiven fabrikslo-
kal.

Trots att Ale kommun har hägnat in områ-
det och sett till att det bevakas så fortsätter 
obehöriga att ta sig in på Carlmarksområ-
det i Älvängen.

– Det är förenat med livsfara då taken är 
dåliga och kan rasa, säger Bengt Bengtsson.

Ett flertal inbrott har rapporteras under 
semestern, men ingen har kunnat gripas 
för gärningarna. I söndags natt hade någon 
eller några personer forcerat stålgrinden 
för att ta sig in på området. Anledningen 
var att man ville komma åt en vägg att måla 
på.

– Att kalla det klotter vore ju fel efter-
som det är ett konstverk. Hade det skett 
på lagliga grunder så hade jag inte sagt 
något, men man har olovligen tagit sig in i 
lokalen. Vi måste få ett slut på detta, säger 
Bengt Bengtsson.

JONAS ANDERSSON

Gärningsmän utsätter sig för fara

Okända gärningsmän tog sig i söndags 
natt in på Carlmarksområdet för att i en 
gammal fabrikslokal måla på en vägg.



Ett års väntan är förbi, 
så även det vi väntade 
på. Semestern har en 

skrämmande förmåga att 
länge vara långt borta och 
sedan plötsligt bara dyka 
upp för att i nästa andetag 
vara ett minne blott. Det är 
kanske därför dessa efter-
längtade veckor bör föregås 
av planering. Där brast jag 
själv i år och kan därför 
konstatera att semestern 
2013, i den mån det blev 
någon, inte går till historien. 
Innan ledigheten funderar 
man på allt man vill hinna 
med, alla som ska besökas 
och eventuella resmål. Det 
är ofta förknippat med en 
del ångest, då man snabbt 
upptäcker att dagarna inte 
kommer att räcka. Första 
arbetsveckan ägnar man 
sedan åt att bearbeta just 
ångesten över allt man inte 
hann med – fast oavsett är 
det just trendbrottet, att 
bryta den grå vardagen och 
bara vara ledig som är den 
stora poängen. 

Det mest intressanta efter 
semestern är emellertid 
när du berättar att ”äh, det 
var väl sådär…” I det nya 
moderna samhället är det 
nämligen nästan ofint att 
svara så. Då deltar du inte 
i kampen om att försöka 
överträffa din omgivning om 
den absolut mest förnämliga 
semestern. Det har mer eller 
mindre blivit kutym att alltid 

svara positivt och långt ifrån 
ärligt. På sociala medier är 
det en tävling om att ha varit 
på den bästa resan i det bästa 
sällskapet i den bästa staden 
med de bästa affärerna, bäst 
väder, bäst mat och bäst bad-
vatten. Ta en titt på Face-
book så upptäcker ni hur 
många ”bästaste” resmål det 
finns. Nu finns det många 
vackra och bra platser att 
resa till, men att alla skulle 
vara bäst… Nja, det känns 
lite luggslitet nu. Det är väl 
kul att många har haft en bra 
semester, men hur bra den 
egentligen var lär vi aldrig 
få reda på och det är ju inte 
läge att ställa motfrågor om 
nu alla säger att den var bäst!

På samma sätt försöker 
många överträffa varandra 
om det mest förträffliga väl-
befinnandet. På frågan ”Hur 
är det?” svarar en klar majo-
ritet med orden toppen, 
kalas, finfint, underbart, 
jättebra – ja, till och med 
ord som jättetoppen 
förekommer… Om du nu 
vänder detta ryggen och 
väljer ett svar som kanske 
både är ärligt och mer 
korrekt, typ ”det har varit 
bättre”, då riskerar du att 
samtalet blir väldigt kort 
för vederbörande orkar 
inte höra klagosången. 
Kanske för att det mesta 
känns bekant, men bakom 
fasaden av 
alla roman-

tiska superlativer har många, 
åtminstone tillfälligt, kvävt 
verkligheten och vill inte bli 
påmind av den. Det passar 
inte riktigt in i vår moderna 
vardag att öppet säga ”att 
livet suger just nu”. Om det 
är så ska du nämligen ta eget 
initiativ och ringa vårdcen-
tralen, hoppas att någon 
svara och begära akuttid till 
en psykolog där din ångest 
ska bearbetas innanför 
fyra väggar. För vad skulle 
hända om det kommer ut 
att semestern inte var den 
bästa…

Nåväl, alla kan glädjas åt 
att det bara är elva månader 
kvar till dess att vi får fira 
långsemeter igen. Någon 
har kanske sparat några 
veckor till vintern, vilket 
är smart, då är det inte så 
många som ska överträffas 
av den ”bästaste” resan…

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Inte till historien
alekuriren  |   nummer 27  |   vecka 32  |   2013LEDARE2

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

Allt för häst, ryttare, hund och katt

Dränering • Enskilda avlopp  
Grundisolering • Dikning • Marksten

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

Verksamheten 
är miljödiplomerad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Annonsmottagning 
Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 
Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 
Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 
45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 
månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 
Tidningen produceras av Alekuriren AB.

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

Tryck 
Bold Printing Borås 2009.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

Mer än bara tidning
Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av 
Sveriges flitigast lästa lokaltidningar. Vår reklambyrå 
tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom 
film och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom 
reklam och marknadsföring ska behöva vända sig någon 
annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss 
om webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny 
gren i vår verksamhet där vi gärna vill vara med och räkna 
på uppdragen. 

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Hälsomässa 10-11 aug

Försäljning och Föreläsningar
Prova-på behandlingar

Röstyoga, Power Qi Gong, Trumresa m.m.
Ekologiskt mässcafé med mat

Läs mer på www.andhämtning.se

Backamo Lägerplats, Ljungskile
Lörd kl 10-22. Sönd kl 10-16.

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* 

 
Utan handbroms  
Med handbroms

 
Utan handbroms                                                                               
Med handbroms

VI HAR ÖPPET 

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder & 
mattor till Alelampan 

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

Lokaltidning

printshop

reklambyrå

webbproduktion

fi lmproduktion

– mer än bara lokaltidning

BLÅBÄR – LINGON & SYLT
Färska hjortron och kantareller. Nyplockade rensade 
bär. Lingon finns från mitten av augusti. Litervis eller 

hela lådor. Endast svenska bär.  Nykokt hjortron- 
lingon- blåbärs- hallon- drottning- och tranbärssylt.. 

Allt i mån av tillgång. För priser – se hemsidan. 
Säljes från lastbil.   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. Ingen förbeställning.

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

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

Tack 
för de här åren!
Vi hälsar Hampus och 

Jessica välkomna  
och lycka till!

Pysen, Ann & Mathias

PRO Lödöse/Nygård

Danser på Locktorp  2013
9/8 - SVIDARNA
Välkomna till Locktorps 

festplats i Nygård kl 17-21.
Vid regn i Alegården, Nygård.
Pris 80:- Tag med kaffekorg.



Ett års väntan är förbi, 
så även det vi väntade 
på. Semestern har en 

skrämmande förmåga att 
länge vara långt borta och 
sedan plötsligt bara dyka 
upp för att i nästa andetag 
vara ett minne blott. Det är 
kanske därför dessa efter-
längtade veckor bör föregås 
av planering. Där brast jag 
själv i år och kan därför 
konstatera att semestern 
2013, i den mån det blev 
någon, inte går till historien. 
Innan ledigheten funderar 
man på allt man vill hinna 
med, alla som ska besökas 
och eventuella resmål. Det 
är ofta förknippat med en 
del ångest, då man snabbt 
upptäcker att dagarna inte 
kommer att räcka. Första 
arbetsveckan ägnar man 
sedan åt att bearbeta just 
ångesten över allt man inte 
hann med – fast oavsett är 
det just trendbrottet, att 
bryta den grå vardagen och 
bara vara ledig som är den 
stora poängen. 

Det mest intressanta efter 
semestern är emellertid 
när du berättar att ”äh, det 
var väl sådär…” I det nya 
moderna samhället är det 
nämligen nästan ofint att 
svara så. Då deltar du inte 
i kampen om att försöka 
överträffa din omgivning om 
den absolut mest förnämliga 
semestern. Det har mer eller 
mindre blivit kutym att alltid 

svara positivt och långt ifrån 
ärligt. På sociala medier är 
det en tävling om att ha varit 
på den bästa resan i det bästa 
sällskapet i den bästa staden 
med de bästa affärerna, bäst 
väder, bäst mat och bäst bad-
vatten. Ta en titt på Face-
book så upptäcker ni hur 
många ”bästaste” resmål det 
finns. Nu finns det många 
vackra och bra platser att 
resa till, men att alla skulle 
vara bäst… Nja, det känns 
lite luggslitet nu. Det är väl 
kul att många har haft en bra 
semester, men hur bra den 
egentligen var lär vi aldrig 
få reda på och det är ju inte 
läge att ställa motfrågor om 
nu alla säger att den var bäst!

På samma sätt försöker 
många överträffa varandra 
om det mest förträffliga väl-
befinnandet. På frågan ”Hur 
är det?” svarar en klar majo-
ritet med orden toppen, 
kalas, finfint, underbart, 
jättebra – ja, till och med 
ord som jättetoppen 
förekommer… Om du nu 
vänder detta ryggen och 
väljer ett svar som kanske 
både är ärligt och mer 
korrekt, typ ”det har varit 
bättre”, då riskerar du att 
samtalet blir väldigt kort 
för vederbörande orkar 
inte höra klagosången. 
Kanske för att det mesta 
känns bekant, men bakom 
fasaden av 
alla roman-

tiska superlativer har många, 
åtminstone tillfälligt, kvävt 
verkligheten och vill inte bli 
påmind av den. Det passar 
inte riktigt in i vår moderna 
vardag att öppet säga ”att 
livet suger just nu”. Om det 
är så ska du nämligen ta eget 
initiativ och ringa vårdcen-
tralen, hoppas att någon 
svara och begära akuttid till 
en psykolog där din ångest 
ska bearbetas innanför 
fyra väggar. För vad skulle 
hända om det kommer ut 
att semestern inte var den 
bästa…

Nåväl, alla kan glädjas åt 
att det bara är elva månader 
kvar till dess att vi får fira 
långsemeter igen. Någon 
har kanske sparat några 
veckor till vintern, vilket 
är smart, då är det inte så 
många som ska överträffas 
av den ”bästaste” resan…

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Inte till historien
alekuriren  |   nummer 27  |   vecka 32  |   2013LEDARE2

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

Allt för häst, ryttare, hund och katt

Dränering • Enskilda avlopp  
Grundisolering • Dikning • Marksten

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

Verksamheten 
är miljödiplomerad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Annonsmottagning 
Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 
Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 
Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 
45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 
månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 
Tidningen produceras av Alekuriren AB.

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

Tryck 
Bold Printing Borås 2009.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

Mer än bara tidning
Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av 
Sveriges flitigast lästa lokaltidningar. Vår reklambyrå 
tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom 
film och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom 
reklam och marknadsföring ska behöva vända sig någon 
annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss 
om webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny 
gren i vår verksamhet där vi gärna vill vara med och räkna 
på uppdragen. 

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Hälsomässa 10-11 aug

Försäljning och Föreläsningar
Prova-på behandlingar

Röstyoga, Power Qi Gong, Trumresa m.m.
Ekologiskt mässcafé med mat

Läs mer på www.andhämtning.se

Backamo Lägerplats, Ljungskile
Lörd kl 10-22. Sönd kl 10-16.

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* 

 
Utan handbroms  
Med handbroms

 
Utan handbroms                                                                               
Med handbroms

VI HAR ÖPPET 

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder & 
mattor till Alelampan 

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

Lokaltidning

printshop

reklambyrå

webbproduktion

fi lmproduktion

– mer än bara lokaltidning

BLÅBÄR – LINGON & SYLT
Färska hjortron och kantareller. Nyplockade rensade 
bär. Lingon finns från mitten av augusti. Litervis eller 

hela lådor. Endast svenska bär.  Nykokt hjortron- 
lingon- blåbärs- hallon- drottning- och tranbärssylt.. 

Allt i mån av tillgång. För priser – se hemsidan. 
Säljes från lastbil.   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. Ingen förbeställning.

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

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

Tack 
för de här åren!
Vi hälsar Hampus och 

Jessica välkomna  
och lycka till!

Pysen, Ann & Mathias

PRO Lödöse/Nygård

Danser på Locktorp  2013
9/8 - SVIDARNA
Välkomna till Locktorps 

festplats i Nygård kl 17-21.
Vid regn i Alegården, Nygård.
Pris 80:- Tag med kaffekorg.
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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!

LEDIGA TJÄNSTER

ÄLVÄNGEN. Med män-
niskors liv som insats 
arrangeras street 
racing på väl utvalda 
platser runt om i lan-
det.

Det är en olovlig 
biltävling i höga has-
tigheter – på allmänna 
vägar.

Så har bland annat 
skett på lokalvägen i 
Älvängen, därför har 
denna nu försetts med 
väghinder.

Street racing är ingen ny 
företeelse. De olovliga bil-
tävlingarna är ett orosmo-
ment på flera håll. I början 
av sommaren eskalerade 
det i Älvängen. På den nya 
lokalvägen, parallellt med 
Hålstensvägen och E45, 
har tävlingar arrangerats 
främst under lördagskvällar. 
Arrangören placerar då ut 
”flaggvakter” som hänvisar 
övrig trafik till andra vägar. 
De som är med i nätverket 
får information om när täv-
lingarna äger rum, vilket 
medför att det står publik 
längs sträckan. Denna är mer 
eller mindre oskyddad och 
utsätter sig därmed för stor 
fara. Oroliga och upprörda 

älvängenbor har kontaktat 
Ale kommun som har hän-
visat till polisen. Vägen är 

dessutom inte kommunens 
utan Trafikverkets ansvar.

– Till sist var det så många 

som ringde att vi tvingades 
agera. Vår tekniske chef har 
vidtalat polisen och efter 

samtal med Trafikverket 
placerades två större väg-
hinder ut. Det är en väldigt 

tråkig utveckling i samhället. 
Tanken med den nya lokalvä-
gen är att avlasta Göteborgs-
vägen från onödig trafik, inte 
att den ska vara tävlingsbana 
för några fartdårar, ryter 
Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Jan A Pressfeldt 
(AD) och tillägger:

– Det här är ingen perma-
nent lösning, men när män-
niskors liv är i fara måste vi 
agera.

Att polisen ofta inte 
kommer åt det olovliga 
arrangemanget beror på att 
platsen och tidpunkten för 
street racet hemlighålls så 
länge det går. Dessutom pla-
ceras vakter ut på behörigt 
avstånd från tävlingsplatsen 
för att i god tid kunna ringa 
och varna de tävlande om 
polisen är på gång. Argu-
mentet från arrangören är 
att det saknas banor där det 
är tillåtet att köra. Därför 
har de valt som en protest att 
köra olovligen på allmänna 
vägar.

Väghinder ska stoppa street racing

Lokalvägen längs E45 i Älvängen har försetts med väghinder för att förhindra den olovliga biltävlingen street racing.

ALE. En förtroendekris 
mellan den politiska 
ledningen och Annika 
Sjöberg, chef för sektor 
utbildning, skapade 
kaos i organisationen.

Nu är lugnet tillbaka 
och Sjöberg kommer 
blir kvar i Ale – fast 
med nya arbetsuppgif-
ter.

– Jag tycker att vi 
hittade en bra lösning 
för båda parter, säger 
tillförordnad kommun-
chef, Björn Järbu.

Det rådde stor turbulens i 

sektor utbildning efter att 
Annika Sjöberg mer eller 
mindre sparkats från den 
yttersta posten. Utbild-
ningsnämndens ordförande 
Elena Fridfeldt (C) och 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande Mikael Berglund (M) 
gjorde ingen hemlighet av att 
de inte var nöjda med verk-
samheten i sektor utbildning. 
Björn Järbu, fick som första 
konkreta arbetsuppgift, att 
förhandla med Annika Sjö-
berg och hennes företrädare.

– Formellt har hon aldrig 
varit sparkad, utan jag har 
sett Annika som en medarbe-
tare hela tiden. I våra samtal 

har det varit viktigt att först 
se om vi kan erbjuda andra 
arbetsuppgifter som tillva-
ratar hennes kompetens. 
Det lyckades vi göra och 
hon kommer nu att arbeta 
på kommunledningskonto-
ret med genomförandet av 
strategiska frågor. Jag jobbar 
nu med att sätta en helt ny 
ledningsorganisation och vi 
kommer att ha stort fokus på 
struktur och uppföljning av 
strategiska beslut. Det krävs 
att någon ansvarar för dessa 
om de överhuvudtaget ska 
bli genomförda, säger Björn 
Järbu.

Samtidigt har Ale 

kommun anställt en tillför-
ordnad sektorchef för utbild-
ningssidan. Rekryteringen 
av en ny permanent ledare 
beräknas ta cirka ett halvår.

– Fram till dess gäller det 
att hitta någon med gedigna 
erfarenheter från liknande 
arbetsuppgifter och det har 
vi lyckats göra. Det finns så 
kallade interimchefer som 
går in tillfälligt och bland 
annat analyserar situationen 
och ger den som kommer 
efter en bra bild av vad som 
måste göras, avslöjar Björn 
Järbu.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

e

Fortsatta förhandlingar
– Men rektorerna kan vara lugna
ALE. Läckan om att 
delar av den politiska 
ledningen i Ale saknade

finns inte noterade hos Sjö-
berg som mer eller mindre 
t i å då fö t d t

Faksimil Alekuriren vecka 23, 2013.
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ALE. Cheferna kommer 
och går i Ale kommun.

Annika Sjöberg, chef 
för sektor Utbildning, 
står närmast på tur.

Den politiska ledning-
en saknar förtroende 
för Sjöberg som inom 
kort lämnar sin tjänst.

Som vanligt i känsliga per-
sonalärenden är informa-
tionen knapphändig, men 
Björn Järbur som precis har 
tillträtt tjänsten som tillför-
ordnad kommunchef hymlar 
inte när det gäller sektorchef 
Annika Sjöberg.

– Den politiska ledningen, 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande och Utbildningsnämn-
dens ordförande, har tydligt 
uttryckt att de saknar förtro-
ende för henne. Med hänsyn 
till det har Annika själv 
understrukit att det natur-
ligtvis är svårt för henne att 
fullfölja sitt uppdrag. Därför 
har hon fått andra uppdrag 
av mig tills vidare. Senare i 
veckan ska vi träffas för att 
försöka hitta en lösning med 

sektor utbildning också har 
förlorat andra tongivande 
chefer. Förra veckan berät-
tade lokaltidningen att verk-
samhetschef för grundskolan 
F-6, Peter Madsen, har sökt 
sig vidare. På flera av Ales 
grundskolor är rektorerna 
nya eller på 
väg bort. Det 
är med andra 
ord en illa 
vald tidpunkt 
för att byta 
sektorchef.

– Alla 
o r g a n i s a -
tioner strä-
var efter att 
skapa en stabil lednings-
grupp, när flera chefer går 
samtidigt blir det lätt rörigt 
och visst märker jag att det 
finns en stor oro i verksam-
heten just nu. I torsdags 
samlade vi alla enhetsche-
fer och berörda politiker 
till ett informationsmöte 
om vad som händer och det 
var många frågor. Många 
uttryckte en oro för framti-
den. För min del gäller det 

ordförande, Elena Fridfelt 
(C), vill inte kommentera 
fallet men säger att det pågår 
en diskussion om Annika Sjö-
bergs framtid i Ale kommun. 
Kommunstyerlsens ordfö-
rande, Mikael Berglund 
(M), är lika fåordig.

– Jag vill 
inte säga 
något som 
kan miss-
tolkas, utan 
ber att få 
återkomma 
när allt är 
klart. Vi kan 
precis som 
du bara kon-

statera att det är hög perso-
nalomsättning inom sektor 
utbildning och har så varit en 
längre tid. Det måste vi själv-
klart analysera, säger han.

Oppositionen däremot är 
mycket kritisk till hur ären-
det och personen Annika 
Sjöberg har behandlats.

– En redan hårt ansträngd 
sektor har de nu försatt i 
rent kaos. Att utan förvar-
ning sparka sektorchefen 

tatnivå som vi önskar, men 
till skillnad från Alliansen så 
tror vi inte att lösningen är 
att sparka chefer. Det är en 
desperat handling som bara 
förstärker den oro som redan 
finns, säger oppositionsråd 
Paula Örn (S).

Hennes partikamrat, Eje 
Engstrand (S), som sitter 
med i Kultur- och fritids-
nämnden, deltog på infor-
mationsmötet i torsdags och 
var märbart irriterad efteråt.

– Hanteringen är skanda-
lös. Inga kontakter har tagits 
politiskt, utan plötsligt får vi 
bara veta att Annika Sjöberg, 
chef för kommunens största 
sektor, är bortflyttad. Detta i 
en tid när många rektorer är 
nya, verksamhetschefer har 
slutat och det råder allmän 
oro. Enligt mig vore det 
bäst om Elena Fridfelt och 
Mikael Berglund erkände sitt 
misstag, bad om ursäkt och 
avgick själva.

Vad som har orsakat att 
Annika Sjöberg plötsligt 
tvingas bort från sin chefs-
tjänst är svårt att sia om när 

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

Björn Järburs första förhand-
ling som kommunchef för 
Ale blir en tuff och troligtvis 
dyrköpt rond.

– Kommunchefens första uppdrag blir en tuff förhandling

Annika Sjöberg sparkas

Annika Sjöberg, chef för sektor Utbildning, har inget förtro-
ende hos Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund 
(M) och Utbildningsnämndens ordförande Elena Fridfelt (C), 
därför tvingas hon nu bort.

Att utan förvarning 
sparka sektorchefen 
och dessutom gå ut 
tämligen offentligt 
med sitt missnöje 

är osmakligt.
Paula Örn (S)

Nya uppgifter för tidigare sektorchef

Faksimil Alekuriren vecka 24.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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NÖDINGE. I dagens V75-
omgång på Rättvik blev 
det hög utdelning på sju 
rätt. En andelskupong 
inlämnad hos Ica Kvan-
tum i Nödinge gav hela 
109 782 kronor.

Andelskupongen, 
som kostade över 1 000 
kronor lyckades pricka in 
sju rätt. Kupongen inne-
höll förutom 2,75 rader 
med sju rätt, 55 rader 
med sex rätt och 412,5 
rader med fem rätt.

Det vinnande systemet 
var sålt i 22 andelar, vilket 
innebär att varje andel är 
värd 4 990 kronor.

Det vinnande systemet 
innehöll två så kallade 
spikar – ogarderade lopp.

❐❐❐

Storvinst till 
Nödinge – 
vann 109 782 
kronor på V75

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

Som en följd av den fria 
rörligheten inom EU 
är det lätt att konsta-

tera vissa avarter i denna fria 
rörlighet missbrukas. Så t ex 
har det för svenska förhål-
landen ovanliga fenomenet 
tiggeri dykt upp på gator 
och torg runt om i landet. 

Hittills har detta varit ett 
storstadsfenomen men nu 
drabbas även Ale kommun 
av detta oönskade fenomen. 
Tiggare står eller ligger 
utanför butiker i flera av 
våra tätorter och antastar 
folk med mer eller mindre 
påflugna metoder, folk 
känner sig besvärade, känner 

sig tvungna att lägga en slant 
i tiggarskålen och kan inte 
freda sig.

Det förefaller som om 
denna verksamhet är orga-
niserad och det finns ingen 
anledning tolerera detta. Att 
tiggarna mestadels dessutom 
är unga, friska och starka 
människor och lätt kan få 
tillfälliga jobb inom t ex fast-
ighetsskötsel och -underhåll, 
inom jordbruk, hos enskilda 
mm förstärker intrycket av 
att det mestadels handlar 
om organiserad verksamhet. 
Jag har själv erbjudit en stor, 
kraftig och tiggande yngling 
i 20-årsåldern arbete på min 

gård men det var ju inte 
aktuellt!

Vi ställer höga krav på 
att det offentliga rummet 
i vår kommun skall hållas 
snyggt och rent, ett arbete 
jag tycker vi kommit långt 
med. I denna miljö ryms inte 
tiggare.

Jag föreslår därför kom-
munstyrelsen besluta om 
tillägg i den lokala ordnings-
stadgan att förbjuda tiggeri 
i Ale kommun på allmän 
plats.

Jan A Pressfeldt 
Gruppledare Aledemokraterna

Förbjud tiggeri i Ale kommun

ALE. Ett kraftigt åsk-
nedslag orsakade ett 
strömavbrott i hela 
Ale kommun.

Det var strax efter 
klockan halv tolv på 
söndagsnatten som 
Ale Els nät löste ut.

– Samtliga våra 
kunder, cirka 12 300, 
drabbades, säger Mika-
el Hansson, biträdande 
driftchef på Ale El.

Två av Ale Els 20 kV-linjer 
slogs ut och det tog ett par 
timmar innan alla kunder 
hade ström igen.

– Att båda ledningarna 
slås ut samtidigt är oturligt 
och högst ovanligt, förkla-
rar Mikael Hansson.

Felsökningen påbörjades 
direkt och cirka tio minuter 
efter att avbrottet uppstått 
hade abonnenterna i 
Skepplanda fått tillbaka 
strömmen och ytterligare 

fem minuter senare lyste 
det hos invånarna i Nol och 
Alafors.

– Att man kan få tillbaka 
strömmen så snabbt beror 
på att det finns omkopp-
lingsmöjligheter på nätet.

Strax före klockan två på 
natten hade alla Alebor fått 
tillbaka strömmen.

– Surteborna var de sista 

att återfå strömmen och då 
var klockan cirka tio minu-
ter i två.

– Det har varit flera kraf-
tiga åskoväder tidigare i 
sommar, men fram till den 
här natten har vi klarat oss 
riktigt bra, avslutar Mikael 
Hansson.

JONAS ANDERSSON

Hela Ale blev strömlöst

Ett åsknedslag medförde att två 20 kV-linjer slogs ut 
vilket orsakade ett strömavbrott i hela Ale kommun.

I Alekuriren vecka 26 
skriver Hans Åström att 
Ale kommun motver-

kar Folkhälsan och tar upp 
pensionärernas situation. 
Han menar att Mikael 
Berglunds svar på frågan 
om varför pensionärerna 
inte räknas i arbetet med 
bättre folkhälsa i Ale, säger 
att det är ungdomar och 
barn som ska prioriteras. Jag 
vill å Friskis & Svettis Ales 
räkning berätta om hur jag 
ser på detta med barn- och 
ungdomssatsningen från Ale 
kommuns sida.

Som aktiv medlem 
inom Friskis & Svettis Ale 
(Friskis) sedan 2006, har  jag 
sett en negativ trend när det 
gäller Ale kommuns bemö-
tande av motionärerna i vår 
förening och kanske främst 
just då våra ungdomar. Varje 
termin får ideella föreningar, 
utan egen lokal, ansöka 
om hyra av detta hos Ale 
kommun. Enligt ansvariga 
på Fritidskontoret är det 
barn- och ungdomsinriktad 
verksamhet som prioriteras 
att få hyra lokaler.

Inför varje termin har 
Friskis ansökt om att hyra 
lokaler via kommunen. Vi 
har verksamhet som spän-
ner mellan åldrarna 2-3 
år till 100+ och är alltså 
berättigade till detta. Våra 
ansökningar har främst gällt 
lokaler i de delar av våra 
samhällen där det är lätt 
för barnen/ungdomarna 
att själva ta sig till och från 

verksamheten: säkra trans-
portvägar, bra p-möjligheter 
för föräldrar och så vidare. 
Varje termin har Friskis 
blivit besvikna då vi antingen 
inte tilldelats någon lokal 
alls, med motivering att vi 
inte har barn- och ungdoms-
verksamhet av större kvan-
titet, alternativt fått hyra 
lokaler vid tider som inte är 
optimala för barn- och ung-
domsverksamhet (kl 20.00 
eller senare).

Själva idén med Friskis 
träningsutbud är att utbilda 
såväl unga som äldre med-
borgare i hälsa, motion 
och att sprida glädje kring 
att känna ansvar för sitt 
eget välbefinnande. Enligt 
vår förening går detta väl 
hand i hand med Mikael 
Berglunds uttalande om att 
Ale kommun 2014 ska ha 
Folkhälsan i fokus. Men när 
Friskis Ale för några veckor 
sedan fick besked om lokal-
hyrorna började jag undra. 
Än en gång hade Friskis 
åsidosatts med sena tider 
och i lokaler som inte är fullt 
lämpade för vår verksamhet 
(dålig luftkonditionering, 
för små för aktiviteterna, 
långt ifrån barnens bostäder 
med mera) och vid tidpunkt 
som är alltför sen att starta 
träning. Hur tänker sig 
kommunen ett folkhälso-
främjande med verksamhet 
som inte kan verka utifrån 
ett koncept som är mycket 
främjande av tankar och 
idéer kommunens talesmän 

framför? Vilka föräldrar tror 
kommunen låter sina barn 
själva gå och träna vid denna 
tid på dygnet?

Det talas ofta om hur 
bra Ale kommun är och 
hur duktiga invånare vi har. 
Många ideella krafter finns, 
som driver olika typer av 
aktiviteter för såväl ung som 
gammal. Vår kommun står 
sig väl i konkurrens med 
större kommuner! Jag tycker 
att Ale kommun är bra och 
vi är duktiga, men jag vill 
framhäva att detta beror på 
de olika förebilder vi haft 
när vi växte upp, som idag är 
en del av kommunens (och 
Friskis) pensionärer. Friskis 
vill fortsätta vara en del 
av det folkhälsofrämjande 
arbetet. Vi vill fortsätta vår 
verksamhet för vuxna och 
pensionärer, men vi vill 
också vara med i arbetet 
att påverka de unga i att bli 
glada och välmående kom-
muninvånare och som blir 
Ale kommun trogna.

Mikael Berglund och Ale 
kommuns representanter 
behöver nog samarbeta 
bättre med de ideella för-
eningar som finns i vår 
kommun och som dagligen 
arbetar för ökad folkhälsa, 
om han och kommunen 
överhuvudtaget ska nå ett 
dylikt uttalande – bättre 
folkhälsa 2014!

Karin Alenfors
Ordförande Friskis & Svettis Ale

Med anledning av ”Ålderism på hög nivå”

Midsommarkryss
Elin Malmborg Nol
Ulla Jacobsson Skepplanda
Daniel Höglund Älvängen
Anna-marie Karlsson Nödinge
Norine Svensson Älvängen
Marie Sjöberg Skepplanda
Sune Ahrnberg Nödinge
Ulla Achrenius Surte
Kerstin Svendsén Bohus
Birgitta Lövberg Lilla Edet

Sommarkrysset
Anita Rydén Grönnäs
Lena Pettersson Älvängen
Anki Larsson Älvängen
Rosina ivarsson Nygård
Anne-Marie Lindblad Skepplanda
Eva Benjaminsson Alafors
Uno Claesson Nödinge
Roger Åkesson Bohus
Birgit Ljung Lilla Edet
Mats Johansson Bohus

Happy Days Vinnare
Catahrina Åkerblad Nygård
Rätt Svar: Mols Bjerge

VINNARE
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det hög utdelning på sju 
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109 782 kronor.
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och torg runt om i landet. 
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drabbas även Ale kommun 
av detta oönskade fenomen. 
Tiggare står eller ligger 
utanför butiker i flera av 
våra tätorter och antastar 
folk med mer eller mindre 
påflugna metoder, folk 
känner sig besvärade, känner 

sig tvungna att lägga en slant 
i tiggarskålen och kan inte 
freda sig.

Det förefaller som om 
denna verksamhet är orga-
niserad och det finns ingen 
anledning tolerera detta. Att 
tiggarna mestadels dessutom 
är unga, friska och starka 
människor och lätt kan få 
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ighetsskötsel och -underhåll, 
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mm förstärker intrycket av 
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Jag har själv erbjudit en stor, 
kraftig och tiggande yngling 
i 20-årsåldern arbete på min 

gård men det var ju inte 
aktuellt!

Vi ställer höga krav på 
att det offentliga rummet 
i vår kommun skall hållas 
snyggt och rent, ett arbete 
jag tycker vi kommit långt 
med. I denna miljö ryms inte 
tiggare.

Jag föreslår därför kom-
munstyrelsen besluta om 
tillägg i den lokala ordnings-
stadgan att förbjuda tiggeri 
i Ale kommun på allmän 
plats.

Jan A Pressfeldt 
Gruppledare Aledemokraterna

Förbjud tiggeri i Ale kommun

ALE. Ett kraftigt åsk-
nedslag orsakade ett 
strömavbrott i hela 
Ale kommun.

Det var strax efter 
klockan halv tolv på 
söndagsnatten som 
Ale Els nät löste ut.

– Samtliga våra 
kunder, cirka 12 300, 
drabbades, säger Mika-
el Hansson, biträdande 
driftchef på Ale El.

Två av Ale Els 20 kV-linjer 
slogs ut och det tog ett par 
timmar innan alla kunder 
hade ström igen.

– Att båda ledningarna 
slås ut samtidigt är oturligt 
och högst ovanligt, förkla-
rar Mikael Hansson.

Felsökningen påbörjades 
direkt och cirka tio minuter 
efter att avbrottet uppstått 
hade abonnenterna i 
Skepplanda fått tillbaka 
strömmen och ytterligare 

fem minuter senare lyste 
det hos invånarna i Nol och 
Alafors.

– Att man kan få tillbaka 
strömmen så snabbt beror 
på att det finns omkopp-
lingsmöjligheter på nätet.

Strax före klockan två på 
natten hade alla Alebor fått 
tillbaka strömmen.

– Surteborna var de sista 

att återfå strömmen och då 
var klockan cirka tio minu-
ter i två.

– Det har varit flera kraf-
tiga åskoväder tidigare i 
sommar, men fram till den 
här natten har vi klarat oss 
riktigt bra, avslutar Mikael 
Hansson.

JONAS ANDERSSON

Hela Ale blev strömlöst

Ett åsknedslag medförde att två 20 kV-linjer slogs ut 
vilket orsakade ett strömavbrott i hela Ale kommun.

I Alekuriren vecka 26 
skriver Hans Åström att 
Ale kommun motver-

kar Folkhälsan och tar upp 
pensionärernas situation. 
Han menar att Mikael 
Berglunds svar på frågan 
om varför pensionärerna 
inte räknas i arbetet med 
bättre folkhälsa i Ale, säger 
att det är ungdomar och 
barn som ska prioriteras. Jag 
vill å Friskis & Svettis Ales 
räkning berätta om hur jag 
ser på detta med barn- och 
ungdomssatsningen från Ale 
kommuns sida.

Som aktiv medlem 
inom Friskis & Svettis Ale 
(Friskis) sedan 2006, har  jag 
sett en negativ trend när det 
gäller Ale kommuns bemö-
tande av motionärerna i vår 
förening och kanske främst 
just då våra ungdomar. Varje 
termin får ideella föreningar, 
utan egen lokal, ansöka 
om hyra av detta hos Ale 
kommun. Enligt ansvariga 
på Fritidskontoret är det 
barn- och ungdomsinriktad 
verksamhet som prioriteras 
att få hyra lokaler.

Inför varje termin har 
Friskis ansökt om att hyra 
lokaler via kommunen. Vi 
har verksamhet som spän-
ner mellan åldrarna 2-3 
år till 100+ och är alltså 
berättigade till detta. Våra 
ansökningar har främst gällt 
lokaler i de delar av våra 
samhällen där det är lätt 
för barnen/ungdomarna 
att själva ta sig till och från 

verksamheten: säkra trans-
portvägar, bra p-möjligheter 
för föräldrar och så vidare. 
Varje termin har Friskis 
blivit besvikna då vi antingen 
inte tilldelats någon lokal 
alls, med motivering att vi 
inte har barn- och ungdoms-
verksamhet av större kvan-
titet, alternativt fått hyra 
lokaler vid tider som inte är 
optimala för barn- och ung-
domsverksamhet (kl 20.00 
eller senare).

Själva idén med Friskis 
träningsutbud är att utbilda 
såväl unga som äldre med-
borgare i hälsa, motion 
och att sprida glädje kring 
att känna ansvar för sitt 
eget välbefinnande. Enligt 
vår förening går detta väl 
hand i hand med Mikael 
Berglunds uttalande om att 
Ale kommun 2014 ska ha 
Folkhälsan i fokus. Men när 
Friskis Ale för några veckor 
sedan fick besked om lokal-
hyrorna började jag undra. 
Än en gång hade Friskis 
åsidosatts med sena tider 
och i lokaler som inte är fullt 
lämpade för vår verksamhet 
(dålig luftkonditionering, 
för små för aktiviteterna, 
långt ifrån barnens bostäder 
med mera) och vid tidpunkt 
som är alltför sen att starta 
träning. Hur tänker sig 
kommunen ett folkhälso-
främjande med verksamhet 
som inte kan verka utifrån 
ett koncept som är mycket 
främjande av tankar och 
idéer kommunens talesmän 

framför? Vilka föräldrar tror 
kommunen låter sina barn 
själva gå och träna vid denna 
tid på dygnet?

Det talas ofta om hur 
bra Ale kommun är och 
hur duktiga invånare vi har. 
Många ideella krafter finns, 
som driver olika typer av 
aktiviteter för såväl ung som 
gammal. Vår kommun står 
sig väl i konkurrens med 
större kommuner! Jag tycker 
att Ale kommun är bra och 
vi är duktiga, men jag vill 
framhäva att detta beror på 
de olika förebilder vi haft 
när vi växte upp, som idag är 
en del av kommunens (och 
Friskis) pensionärer. Friskis 
vill fortsätta vara en del 
av det folkhälsofrämjande 
arbetet. Vi vill fortsätta vår 
verksamhet för vuxna och 
pensionärer, men vi vill 
också vara med i arbetet 
att påverka de unga i att bli 
glada och välmående kom-
muninvånare och som blir 
Ale kommun trogna.

Mikael Berglund och Ale 
kommuns representanter 
behöver nog samarbeta 
bättre med de ideella för-
eningar som finns i vår 
kommun och som dagligen 
arbetar för ökad folkhälsa, 
om han och kommunen 
överhuvudtaget ska nå ett 
dylikt uttalande – bättre 
folkhälsa 2014!

Karin Alenfors
Ordförande Friskis & Svettis Ale

Med anledning av ”Ålderism på hög nivå”

Midsommarkryss
Elin Malmborg Nol
Ulla Jacobsson Skepplanda
Daniel Höglund Älvängen
Anna-marie Karlsson Nödinge
Norine Svensson Älvängen
Marie Sjöberg Skepplanda
Sune Ahrnberg Nödinge
Ulla Achrenius Surte
Kerstin Svendsén Bohus
Birgitta Lövberg Lilla Edet

Sommarkrysset
Anita Rydén Grönnäs
Lena Pettersson Älvängen
Anki Larsson Älvängen
Rosina ivarsson Nygård
Anne-Marie Lindblad Skepplanda
Eva Benjaminsson Alafors
Uno Claesson Nödinge
Roger Åkesson Bohus
Birgit Ljung Lilla Edet
Mats Johansson Bohus

Happy Days Vinnare
Catahrina Åkerblad Nygård
Rätt Svar: Mols Bjerge

VINNARE

ALE KOMMUN, TELEFON 0303 33 00 00  www.ale.se

Augusti

Ale bibliotek, Nödinge
Obs! Nya öppettider från 19/8
Måndag 9.00 - 19.00 (10-19 t.o.m. 18/8)
Tisdag 9.00 - 19.00 (10-15 t.o.m. 18/8)

Onsdag 9.00 - 19.00 (10-19 t.o.m. 18/8)
Torsdag 9.00 - 19.00 (10-15 t.o.m. 18/8)

Fredag 10.00 - 17.00 (stängt t.o.m. 18/8)
Lördagar sep-maj 10.00 - 14.00

Tel. 0303-33 02 16
 

Skepplanda bibliotek
Meröppet varje dag kl 06.00 - 21.00*

Personalöppet: 
Måndag 14.00 - 19.00
Tisdag 10.00 - 15.00

Torsdag 10.00 - 16.30
Tel. 0303-33 05 15

Surte bibliotek
Meröppet varje dag kl 06.00 - 21.00*

Personalöppet:
Tisdag 14.00 - 19.00

Onsdag, 10.00 - 16.30
Torsdag, 10.00 - 15.00

Tel. 0303-33 01 71
 

Älvängens bibliotek 
Öppnar för hösten 12/8

Måndag, 10.00 - 16.30
Onsdag, 14.00 - 19.00
Torsdag, 10.00 - 15.00

Tel. 0303-33 04 82

Öppettider på  
Ale bibliotek

*För att använda biblioteken i Skepplanda och 
Surte under meröppet-tid måste du vara registrerad  

meröppet-låntagare på respektive bibliotek. Du 
registrerar dig på bemannade öppettider.

Grundskolorna och grundsärskolan startar  måndag den 19 augusti, gymnasieskolan startar den  
21 augusti. Eleverna har hel skoldag och serveras lunch i skolan. Eventuella undantag framgår av  
respektive skolas information nedan. 
Eventuell inflyttning eller utflyttning ska anmälas snarast till respektive rektorsexpedition

Grundsärskolan
Telefonnummer till skolexpeditionen: 0303-33 04 73.
Grundsärskolans grupper i Älvängen börjar kl 08.20 
och skolskjuts går enligt schema. 

Surteskolan
Telefonnummer till skolexpeditionen:  0303-33 06 54
Samling för alla elever kl 09.00 på skolgården (vid regn 
i idrottshallen), därefter går alla till sina klassrum.

Bohusskolan
Telefonnummer till skolexpeditionen: 0303-33 01 35
F-3 startar kl 08.00 skoldag enligt schema.
4-9 startar kl 08.30 skoldag enligt schema.
Alla elever får schema  för höstterminen första skol-
dagen! 

Nödingeskolan 
Telefonnummer till skolexpeditionen:  0303-33 02 04
Nödingeskolan F-6 börjar kl 08.10 med gemensam 
samling på skolgården. Därefter går alla till sina klass-
rum. Alla elever slutar kl 13.30 första dagen.
Årskurs 1-3 slutar enligt schema från och med tisdag.
Årskurs 4-6 har uppstartsvecka, kl 08.10-13.30 hela 
veckan.

Kyrkbyskolan 
Telefonnummer till skolexpeditionen:  0303-33 01 91
Kyrkbyskolan börjar kl 09:00 och slutar kl 14:00.
Samling i teatern på Ale Gymnasium.

Nolskolan
I samband med skolstarten firar Nolskolan 90 år. 
Telefonnummer till skolexpeditionen: 0303-33 04 40. 
Rektor: 0303- 33 04 13
Nolskolan börjar kl. 08.30. Skoldag enligt schema.

Himlaskolan
Telefonnummer till skolexpeditionen: 0303-33 03 69, 
Himlaskolan startar kl. 08.30 och slutar kl 13.30.

Aroseniusskolan 
Telefonnummer till skolexpeditionen: 0303-33 04 47 
Aroseniusskolan börjar kl. 08.30 och slutar kl. 13.00.

Madenskolan 
Telefonnummer: 0303-33 04 63
Madenskolan börjar kl 08.20 och slutar kl 13.00. Från 
och med 20 augusti skoldag enligt schema. Fritidshem-
men har öppet mellan 06.00-18.00.

Älvängenskolan 
Telefonnummer: 0303-33 07 76
Förskoleklass kl. 09.00–10.00. Årskurs 1 och 2 kl. 
08.20–13.20.
Alla föräldrar bjuds på fika på skolgården från kl. 09.00. 
Fritidhemmen är öppet som vanligt.

Garnvindeskolan
Telefonnummer till skolexpeditionen: 0303-33 04 97
Förskoleklass och årskurs 1-3 har skoldag kl. 08.00-11.50
Fritidshemmen är öppna som vanligt.

Alboskolan
Telefonnummer till skolexpeditionen:  0303-33 04 97. 
Alboskolan börjar kl 08.10 och alla elever slutar kl 13.40. 
Alla elever samlas på skolgården kl 08.00 därefter går 
alla till sina klassrum.

Upprop för Ale gymnasium  
Onsdag 21 augusti 2013
Telefonnummer till skolexpeditionen: 0303-33 09 54
Uppropsdagen börjar i teatern kl. 10.30 och slutar efter 
lunch ca kl.13.00 
En lättare lunch serveras.
De gamla skolkorten från förra läsåret gäller till den 
13/9 2013.

Skolskjuts och skolkort för grundskolan 
Inför det nya skolåret
Från och med höstterminen 2013 upphör de tidigare 
subventionerade skolkorten att gälla och ersätts istället 
med ett nytt skolkort – vinterskolkort till kommunalt 
självkostnadspris. Kortet gäller från den 1 november 
till 31 mars och kostar 1 947 kronor. Elever som går i 
skola utanför Ale kommun kan inte köpa vinterskolkort 
(de kan bara användas inom Ale kommun och kan inte 
uppgraderas). Dessa elever hänvisas istället till Väst-
trafiks ordinarie utbud av periodkort för ungdom.

En annan förändring är att kortaste avståndet till skolan 
för att beviljas kostnadsfri skolskjuts har sänkts från  
5 till 4 km för elever i årskurs 7-9.

Förra skolårets skolkort gäller fram till och med den  
13 september. Nya skolskjutsberättigade elever åker 
utan skolkort första skoldagen (19 augusti).

Ansökan om skolskjuts och skolkort
Blanketter för ansökan om olika former av skolskjuts, 
kostnadsfria skolkort och vinterskolkort till kommu-
nalt självkostnadspris finns på Ale kommuns hemsida 
(www.ale.se/utbildning-och-barnomsorg/blanketter-).

Ansökan om skolskjuts och kostnadsfria skolkort gäller 
bara för ett skolår i taget och måste sökas på nytt inför 
varje skolår.

Upplysningar
Från och med den 5 augusti besvarar kommunens skol-
skjutshandläggare frågor om skolskjuts och skolkort på 
telefon 0303-33 00 92 mellan kl. 09:00 och 14:30.

Skolstart höstterminen 2013  
i Ale kommuns skolor



alekuriren  |   nummer 27  |   vecka 32  |   20136

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

GRATTIS
ÄLVÄNGEN!
DEN 1 NOVEMBER ÖPPNAR VI 1500 TOPPFRÄSCHA KVM
PÅ HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN!

12 MÅN AG

ALLA AKTIVITETER 249 KR 12 MÅN AG
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TECKNA KORT REDAN IDAG
TRÄNA FRITT PÅ VALFRI NORDIC WELLNESS

I SVERIGE FRAM TILLS ÖPPNINGEN!

GYMKORT NÅGON

ANNANSTANS?

VI LÖSER IN DET!
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FRIA VIKTER
GRUPPTRÄNING

PERSONLIG TRÄNING
REHAB & SJUKGYMNASTIK

FÖRETAGSFRISKVÅRD
KIDZCLUB & BARNDANS

VIKTMINSKNING
UNGDOMSKORT
SENIORKLUBB
SOL & RELAX

MASSAGE
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 SÄKERT BÄST I TEST!     STÖRST I VÄST, SÄKERT BÄST I
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!

INVESTERA

I DIG SJÄLV!

GÖTEBORG/SKEPP-
LANDA. Den 19 juli hade 
sommarens svenska 
storfi lm ”Känn ingen 
sorg” premiär, med 
skepplandasonen Adam 
Lundgren i huvudrollen.

– Det har varit skitkul 
att spela in den här 
fi lmen, säger han till 
lokaltidningen över 
telefon från Italien.

Premiärerna har under det 
senaste året avlöst varan-
dra för skådespelaren Adam 
Lundgren 27 från Skepp-
landa. 

Förra hösten sågs han i en 
av huvudrollerna i Svt:s kriti-
kerrosade dramaserie ”Torka 
aldrig tårar utan handskar”, 
som blev hans stora genom-
brott.

Nu är han bioaktuell med 
filmen ”Känn ingen sorg”, 
som bygger på Håkan Hell-
ströms musik och texter, 
där han spelar den skruvade 
karaktären Pål som dröm-
mer om att lyckas som musi-
ker men hindras av sig själv. 

Att filmen utspelar sig i 
Göteborg var bara en av alla 
anledningar till att Adam 

Lundgren kände sig som 
klippt och skuren för rollen, 
något som kritikerna varit 
rörande överens om. Att 
han dessutom både sjunger 
och spelar själv i Hellströms 
låtar har gett guldskimmer åt 
recensionerna. 

– Jag har fått mycket posi-
tiv respons och det är väldigt 
roligt, men det har väl varit 
lite negativt också, men så är 
det ju. Det har varit skitkul 
att spela in den här filmen.

Stadsteatern nästa
Filmen spelades in under 
hösten 2012 i Göteborg 
och platser som Älvsborgs-

bron, Andra Långgatan, 
Feskekôrka och Järntorget 
har alla stor betydelse för 
skapandet av den göteborg-
ska miljön, om än något för-
skönande. 

– Det är en av få filmer där 
Göteborg får vara med och 
spela sig själv. Annars tycker 
jag ofta att man försöker att 
mörka var det är inspelat 

någonstans. Självklart är det 
en romantiserande bild, men 
det är också tanken, menar 
Adam, som själv är bosatt på 
Hisingen.

Han har ännu inte hunnit 
möta så många personliga 
reaktioner efter premiären 
eftersom han passat på att ta 
lite semester.

– Jag har först varit i som-

marstugan och sedan drog 
jag hit till Italien så jag har 
inte hört så mycket efter pre-
miären.  

Nu laddar han batterierna 
inför höstens stora utmaning 
då han tar steget till Göte-
borgs Stadsteater där han 
ska medverka i ”Frun från 
havet”. 

– Det blir första gången 

jag spelar på en institutions-
teater och det känns bra att 
bredda min yrkesbana. Sist 
jag stod på en teaterscen var 
på Pelarteatern i Alafors, 
säger Adam Lundgren.

– Adam Lundgren bioaktuell 
i ”Känn ingen sorg”

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Bioaktuell. Filmen ”Känn ingen sorg” med Adam Lundgren från Skepplanda i huvudrollen hade premiär den 19 juli.

Adam Lundgren.

Göteborgaren från Ale
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Förra hösten sågs han i en 
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kerrosade dramaserie ”Torka 
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som blev hans stora genom-
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som bygger på Håkan Hell-
ströms musik och texter, 
där han spelar den skruvade 
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mer om att lyckas som musi-
ker men hindras av sig själv. 

Att filmen utspelar sig i 
Göteborg var bara en av alla 
anledningar till att Adam 

Lundgren kände sig som 
klippt och skuren för rollen, 
något som kritikerna varit 
rörande överens om. Att 
han dessutom både sjunger 
och spelar själv i Hellströms 
låtar har gett guldskimmer åt 
recensionerna. 

– Jag har fått mycket posi-
tiv respons och det är väldigt 
roligt, men det har väl varit 
lite negativt också, men så är 
det ju. Det har varit skitkul 
att spela in den här filmen.
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Filmen spelades in under 
hösten 2012 i Göteborg 
och platser som Älvsborgs-

bron, Andra Långgatan, 
Feskekôrka och Järntorget 
har alla stor betydelse för 
skapandet av den göteborg-
ska miljön, om än något för-
skönande. 

– Det är en av få filmer där 
Göteborg får vara med och 
spela sig själv. Annars tycker 
jag ofta att man försöker att 
mörka var det är inspelat 

någonstans. Självklart är det 
en romantiserande bild, men 
det är också tanken, menar 
Adam, som själv är bosatt på 
Hisingen.

Han har ännu inte hunnit 
möta så många personliga 
reaktioner efter premiären 
eftersom han passat på att ta 
lite semester.
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inte hört så mycket efter pre-
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Nu laddar han batterierna 
inför höstens stora utmaning 
då han tar steget till Göte-
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ska medverka i ”Frun från 
havet”. 
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jag spelar på en institutions-
teater och det känns bra att 
bredda min yrkesbana. Sist 
jag stod på en teaterscen var 
på Pelarteatern i Alafors, 
säger Adam Lundgren.

– Adam Lundgren bioaktuell 
i ”Känn ingen sorg”

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Bioaktuell. Filmen ”Känn ingen sorg” med Adam Lundgren från Skepplanda i huvudrollen hade premiär den 19 juli.

Adam Lundgren.

Göteborgaren från Ale
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Drivhuset Högskolan Väst – Komvux Ale – erbjuder utbildning i

ENTREPRENÖRIELLT 
FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Att ha ett entreprenöriellt förhållningssätt innebär att vara nyfi ken och 
lösningsfokuserad och att ta vara på de möjligheter man ser och omsätta dessa 
till värdeskapande och genomförbara idéer. 
Målet med kursen är att deltagarna ska utveckla förståelse och 
erfarenheter för vad ett entreprenöriellt förhållningssätt är och vad det kan 
innebära för individen. Man skall också utveckla teoretiska och 
erfarenhetsbaserade kunskaper i hur man startar och driver ett företag.

Utbildningen
Den bygger på kurserna Entreprenörskap samt
Personlig försäljning 1 och är på heltid.

Målgrupp
Utbildningen är en grundkurs och inga förkunskaper krävs.

Omfattning
Kursen startar 26/8 2013 och består av 10 veckors studier med
2 kursträffar i veckan (en dag i Ale och en dag i Trollhättan) och
övrig tid i veckan ”ute i fält” för att söka information genom till
exempel intervjuer, observationer och annan typ av testning.  

Kostnader
Deltagandet  är kostnadsfritt. Kostnader för litteratur tillkommer. 

Utbildningsansvariga  
Drivhuset Högskolan Väst Trollhättan – Komvux Ale

Anmälan 
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GÖTEBORG. Ännu en 
fi lm med Alesignatur 
rullar snart upp på 
internationella fi lmfes-
tivaler.

Det är kortfi lmen 
”Ett sista farväl”, 
producerad av David 
Färdmar, som ska tävla 
i både Tyskland och 
Grekland.

– Det är mer på gång. 
Flera fi lmfestivaler har 
visat stort intresse, 
säger producenten som 
ursprungligen är från 
Färdsle i Skepplanda.

Det är Casper Andreas som 
står för manus och regi till 
kortfilmen ”Ett sista farväl”, 
där Tomas von Brömsen 
spelar huvudrollen. Filmen 
är ett både stilla och omska-
kande porträtt av en åld-
rande författares sorg över 
sin långvarige partners död. 
Hemsökt av syner av sin för-
lorade make och i strid med 
sin dotter som försöker åter-
knyta banden dem emellan, 

måste han möta den omöjliga 
uppgiften att gå vidare och 
finna frid i kölvattnet av en 
förödande förlust.

Filmen är producerad av 
David Färdmar på Rolands 
Hörna Film i samproduk-
tion med Film i Väst och 
med stöd från Svenska film-
institutet. Inspelningen ägde 
rum i Göteborg tidigare i 
våras. Nu väntar världspre-
miär på International Short 
Film Festival in Drama i 
Grekland i mitten av sep-
temeber, där den också är 
uttagen till tävlan om Bästa 
kortfilm. ”Ett sista farväl” 
tävlar i samma kategori på 
Hamburgs filmfestival 15-20 
oktober.

Förutom Tomas von 
Brömsen medverkar Iwar 
Wiklander och Liv Mjönes 
i filmen.

– Vi lyckades med cas-
tingen och det är självklart 
väldigt viktigt. Att få med 
tre etablerade och kanonbra 
skådespelare skapar enorma 
förutsättningar. Det har 
också varit en ära att få jobba 

ihop med en trygg regissör 
som kan sitt manus. Casper 
Andreas har tidigare regisse-
rat sex långfilmer i USA, men 
det här är hans första film i 
Sverige och på sitt moders-
mål. Men för att bli en riktigt 
bra kortfilm krävs alltid att 
det finns en viktig historia att 
berätta, som helst inte är för-
medlad tusen gånger förut. 
Filmen är bara 13 minuter 
och det är en stor utmaning 
att på så kort tid hinna ge 
publiken en trovärdig bild 
av karaktärerna, engagera 
dem i deras problematik och 
komma till någon form av 
avslut. Jag tycker vi har lyck-
ats bra med detta i ”Ett sista 
farväl”, säger en förhopp-
ningsfull David Färdmar.

Den svenska biopubliken 
får ge sig till tåls. Rolands 
Hörna Film hoppas att ”Ett 
sista farväl” ska visas på Göte-
borgs filmfestival nästa år.

Tomas von Brömsen spelar huvudrollen i kortfi lmen ”Ett sista farväl” som producerats av 
tidigare alebon David Färdmar.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Snart väntar världspremiär
för ”Ett sista farväl”

Brömsen i huvudrollen i 
David Färdmars senaste produktion

Hej, har din man slutat 
lyssna på dig?
Det kan bero på att han börjar höra dåligt.
Ring Hörsellinjen 0771-888000. www.horsellinjen.se Hörselskadades Riksförbund

Utbildningen

för dig?



alekuriren  |   nummer 27  |   vecka 32  |   20138

Vigerne Invest

Brf Säteriet 2 vid Backa Säteri Golf

Kontakta Mäklare: Camilla Christander Tel 0725 - 60 11 33 www.ccfast.se

Vindslägenhet 

Pris kr 

med balkong i  
västerläge   

Pris kr 

FÖRSÄLJNING 

PÅGÅR
Visning

söndag 11 aug
Kl 11-12

i Backa Säteri
Säterivägen 2

Nödinge

ALE. Sommaren är en 
tid då sjukhusen riske-
rar att få brist på blod.

Sahlgrenska vädjade i 
slutet av juli till blod-
givare att komma in 
och lämna blod, men på 
Kungälvs sjukhus har 
det varit stabilare.

När blodgivarna åker på 
semester riskerar lagret att 
sina. Även om situationen på 
Kungälvs sjukhus i sommar 
inte varit lika akut som på 
Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset är behovet av blod 
alltid stort.

– Sommaren är tuffare, 
inte minst eftersom vi inte 
har lika många tappningsti-
der. I akuta situationer kan 
det gå åt stora mängder blod, 
så vi är tacksamma för alla 
som ställer upp och kommer 
och lämnar. Den här somma-
ren har det, peppar peppar, 
gått åt ungefär så mycket 
som vi räknat med, men man 
vet aldrig vad som händer, 
säger Kristina Josefsson, 
biträdande verksamhetschef 
på Laboratoriemedicin på 
Kungälvs sjukhus. 

Nu behöver man fylla på 
lagret inför höstens inplane-

rade operationer och därför 
är varje droppe värdefull. 

– Vi kommer att ha en 
monter på Kungälvsfesti-
valen den 10 augusti där de 
som är intresserade av att 
bli blodgivare kan fylla i en 
blankett.

Var tolfte vecka kommer 
blodbussen till Ale Torg i 
Nödinge och står då upp-
ställd tre dagar i rad för den 
som vill lämna blod. Nästa 
tillfälle är den 21, 22 och 23 
oktober. 

– Men blodgivare behövs året om

Lugnt på blodfronten i Kungälv

Stabilt. Kristina Josefsson, biträdande verksamhetschef på Laboratoriemedicin på Kungälvs 
sjukhus, menar att det under sommaren gått åt ungefär så mycket blod som man räknat 
med, men behovet av blodgivare är alltid stort.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

NÖDINGE. Sommaren 
på Mötesplats ungdom 
rivstartade med en 
rekordkväll när ungdo-
marna själva ordnade 
fotbollsturnering.

Nu fortsätter rolig-
heterna i två veckor till 
innan skolan börjar.

Sommarverksamheten på 
Mötesplats ungdom stod 
i år inför en ny utmaning. 
På grund av ombyggnad i 
gymnasielokalerna har man 
istället fått hålla till i NSK:s 
kansli i Nödinge. 

– Det har inte varit det 
mest ideala, men vi är tack-
samma för att vi fått låna 
lokalerna och har inte sett 
att intresset minskat för det. 
Vi har haft lite fotbollsturne-
ringar, spelkvällar och andra 
aktiviteter, säger Christina 
Magnusson Wallöe på Ale 
fritid.

Ännu är inte sommaren 
förbi och både denna och 
nästa vecka kommer Mötes-
plats ungdom att sjuda av 
liv, även om budgeten inte 
tillåter alltför stora utsväng-
ningar.

– Vi har fått lite pengar 
från Vakna och några ungdo-
mar sökte pengar från Leader 
Göta älv. Vi har försökt hitta 
på saker som inte behöver 
kosta så 
mycket. 

På onsdag 
blir det 
graffitimål-
ning och till 
helgen drar 
ett gäng 
u n g d o m a r 
iväg på ett miniläger i Vättle-
fjäll med Trimo Huskaj och 
Ahmed Bayati i spetsen.

– Nyckeln är att låta de 
unga själva ta ansvar och 
arrangera. Vi såg bara hur 
uppskattad fotbollskvällen i 
början av sommaren var, då 
vi slog rekord i antal besö-
kare, säger Christina.

Näridrottsplats 
Ledare för de sista som-
marlovsveckorna kommer 
att vara Saman Fattah och 
Rami. 

– MPU har öppet tisdag, 
onsdag och torsdag den här 
veckan och samma gäller för 
vecka 33. Vi kommer att hitta 

på lite av varje och det är 
mycket upp till ungdomarna 
själva vad de vill göra. De får 
komma med förslag så ser 
vi vad som är rimligt, säger 

Saman, som 
är projektan-
ställd på Ale 
fritid.

Han har 
även ett 
digert upp-
drag som 
väntar i höst. 

Tillsammans med frivilliga 
ungdomar i Ale kommun ska 
han vara med och bygga en 
näridrottsplats bakom Kyrk-
byskolan i Nödinge. Alebyg-
gen är med och finansierar 
projektet, som har flera olika 
syften.

– Dels är tanken att näri-
drottsplatsen ska bidra till 
ökad gemenskap, men det 
finns också ett hälsoperspek-
tiv. Man vill få ungdomar att 
röra på sig mer, säger Chris-
tina.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Stort engagemang bland ungdomarna

Sommaren fortsätter 
på Mötesplats Ungdom

Sommarskoj. Fotbollskvällen som ungdomar själva arrangerade i början av sommaren satte 
rekord i antal besökare. Mötesplats ungdom håller nu öppet tre dagar i vecka 32 och 33.

ALVHEM. Årets som-
marutställning på 
Magasinet har lockat 
många besökare.

Än återstår några 
veckor innan portarna 
slås igen.

– Vi har öppet fram 
till den 25 augusti, 
hälsar Lisbeth Karl-
berg, ordförande i Ale 
Slöjdare.

Ale Slöjdares traditionella 
sommarutställning, som 
arrangeras för sjätte året, 
invigdes i mitten av juni. 
Magasinsbyggnaden på 
Kungsgården är öppen tis-
dag-söndag.

– Tillströmningen av 
besökare har varit bättre än 
tidigare år, det är åtmins-
tone den uppfattningen som 
vi utställare har. Det ska bli 
intressant att se om upple-
velsen är rätt när vi gör den 
totala sammanräkningen i 
slutet av månaden. På något 
sätt känns det som att folk 
nu har fått in i sitt medve-
tande att vi finns här under 
sommarperioden, säger Lis-
beth Karlberg.

Det är Ale Slöjdares med-
lemmar som gör en gemen-
sam utställning där olika 
hantverksprodukter finns 
till försäljning, alltifrån trä 
och keramik till tenn och 

textil.
– Vi har också bestämt oss 

för att finnas representerade 
i Alvhem i samband med 
Destination Ale-Lilla Edet 
den 7 september. Kommu-
nerna bjuder då in till vis-
ning av vad som är på gång 
i Göta älvdalen, förklarar 
Lisbeth Karlberg.

Noterbart är också att 
Ale Slöjdare åter har öppnat 
sin föreningslokal i Nol. 
Säsongspremiären ägde rum 
i lördags.

– Vi kommer att ha öppet 
lokalen för allmänheten 
varje lördag fram till jul, 
avslutar Lisbeth Karlberg.

JONAS ANDERSSON

– Lyckad utställning i Alvhem
Många besökare till Magasinet

Sommarutställningen på Magasinet i Alvhem pågår ytterligare några veckor, närmare 
bestämt till och med den 25 augusti.                                  Arkivbild: Jonas Andersson

Nyckeln är att låta de 
unga själva ta ansvar 

och arrangera.
Christina Magnusson Wallöe
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Dags att flytta ut?
Vi har många som 

vill flytta in.

Fr vänster: Danijela Todorovic – mäklarassistent, Lars-Erik Eriksson – mäklare/franchisetagare,
Marie Engström – mäklare, Monica Carlsson - mäklare, Sebastian Krigholm – mäklare,  

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

www.svenskfast.se

ÄLVÄNGEN. En melodi-
festivalvinnare gästar 
Älvängen.

Simon Ådahl uppträ-
der i Smyrnaparken nu 
på söndag.

– Det är en öppen 
samling och alla som 
vill är välkomna. Vi 
hoppas naturligtvis på 
fi nt väder så att vi kan 
genomföra arrange-
manget utomhus, säger 
pastor Marie Nordvall.

Simon Ådahl var med och 
vann den svenska Melodi-
festivalen 1990 med gruppen 
Edin-Ådahl. Tillsammans 
med bröderna Edin blev 
Simon och Frank Ådahl 
under 1980-talet ett begrepp 
i kristna sångsammanhang. 
De har under flera decennier 
producerat förstklassig sång 
och musik.

På senare år har bröderna 
Ådahl upplevt en nytänd-
ning och givit ut flera nya 
produktioner med egna 
sånger. Roots, Dags att leva, 
Det friska vattnet är några 
exempel på det. I februari i år 
släpptes cd:n Big Bang.

– Vi är mycket glada över 
att ha lyckats knyta kontakt 
med Simon Ådahl. Han har 
varit med på en resa genom 
livet och landat i en tro som 
har fördjupats. Det är en 
duktig musiker, sångare och 
låtskrivare som definitivt har 
något att förmedla till sin 

publik, säger Marie Nord-
vall.

Söndagens konsert är 
gratis, men det kommer att 
tas upp kollekt till förmån för 
tidningen Dagen. Tidningen 
vill på kristen grund prägla 
och påverka. Dagen beteck-
nar sig som partipolitiskt 
obunden på kristen grund.

– Vi kommer också att ha 
en kortare information från 
församlingen, resterande tid 

är vikt åt Simon Ådahl. Vår 
förhoppning är att detta ska 
bli en familjehögtid där vi 
sätter gemenskapen i första 
rummet. Grillmöjligheter 
kommer att erbjudas, såvida 
det inte regnar och vi tvingas 
flytta in i kyrkan, avslutar 
Marie Nordvall.

Simon Ådahl var med och vann den svenska Melodifestivalen 
1990. Bidraget ”Som en vind” framfördes av gruppen Edin-
Ådahl. Nu på söndag gästar Simon Ådahl Smyrnaparken i 
Älvängen.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Simon Ådahl uppträder i Smyrnaparken
Melodifestivalvinnare till Älvängen

Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik

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

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!

Hög klass på ett plan!

Här har vi förmånen att få erbjuda denna välplanerade 
villa fr 2004 med hög klass och kvalité! Här bor du 
enkelt och praktiskt med allt bekvämt samlat på ett 

162 kvm. 

Pris 2.995.000:- som utgångspris. 
Visas 11/8. Ring för tidsbokning.
Adress Skönningared 391.
Henrik Kjellberg  0727-316 360.

Renoveringschans!

Trivsam och välplanerad lägenhet högst upp i huset 
med underbar utsikt från balkong och loftgång. Hiss 
från markplan. Lägenheten är välvårdad men har ädre 
standard. Perfekt för dig som vill sätta din egen prägel 
på boendet. Hushållselen ingår i avgiften. Ett bra 
boende med närhet till både Gbg och Kungälv. Ska ses!  
Vån. 6/6, hiss. 62 kvm. Avg. 4.204:-

Pris 650.000:- som utgångspris.
Visas 10/8. Ring för tidsbokning.
Adress Prilyckegatan 65.
Henrik Kjellberg 0727-316 360.

Unik 60-talsvilla!

Vi har fått förmånen att få förmedla en av Lödöses mest 

om totalt 270 kvm som är välskött och ändå lämnar 

pendlingsmöjligheter till Gbg. Undervåning som passar 
som tonårsrum/kontor med egen ingång. Ska ses! 
190 kvm. 

Pris 1.995.000:- som utgångspris.
Visas 10/8. Ring för tidsbokning.
Adress Heden 200.
Henrik Kjellberg 0727-316 360.

Älvä
ngen Hisin

gs 

Kärr
a

Lödöse
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Gissa vilken bank och vilket 
försäkringsbolag som har 
Sveriges mest nöjda kunder?

Välkommen in på ett av våra kontor eller ring 
oss på 0303-33 16 30 så berättar vi mer om 
utmärkelsen (SKI 2012).

lansforsakringar.se/alvsborg

VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

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

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
ÖPPET: MÅN-TORS 14-18,  FRE 14-16PL
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ALE. År efter år är 
Trosa kommun topp tre 
på Svenskt näringslivs 
ranking av närings-
livsklimatet i landets 
kommuner.

Därför bestämde sig 
Ales näringslivsråd för 
att åka dit och hämta 
inspiration.

Nu vill man skapa ett 
ännu bättre samarbete 
mellan kommunen och 
företagen i Ale.

Det var den 15 maj som sex 
företagare från Ale, kommu-
nalrådet Mikael Berglund, 
stadsarkitekten Magnus 
Blombergsson och närings-
livschefen Jannike Åhlgren 
satte sig på en buss och åkte 
till kommunhuset i Trosa, 
en kommun som år efter 
år placerar sig topp tre på 
svenskt näringslivs ranking 
av näringslivsklimatet.

– Det blev en bra diskus-
sion där vi fick chans att 
utbyta erfarenheter med en 
kommun som gjort en fan-
tastisk resa när det gäller 
näringslivsklimat. Trosa 
kommun har jobbat mycket 

på att se sig som en myn-
dighet med ett tydligt ser-
viceperspektiv. Vi pratade 
om hur man prioriterar och 
bygger upp en bra relation 
mellan politiker, tjänstemän 
och företagare. Det var själva 
kärnpunkten, att bygga upp 
en förståelse, berättar Stefan 
Brandt, vd för Ale El och 
ordförande i näringslivsrå-
det.

Kunskapsutbyte
Även Christian Kjellberg, 
vd för nordisk rörmärkning 
i Älvängen tyckte att resan 
gav flera nya perspektiv och 
inspiration. 

– Trosa kommun har 
verkligen tagit rankingarna 
till sig och analyserat vilka 
förbättringar som kan göras. 
Bland annat har man gjort en 
tiopunktslista med åtgärder. 
Vi håller just nu på att sam-
manställa en liknande för 
Ale som beskriver vad vi vill 
jobba vidare med.

På hemvägen passade 
gruppen även på att besöka 
Gnesta kommun.

Kunskapsutbytet gick 
båda vägar och på en del 
områden är det istället Ale 
som ligger i framkant.

– Varken Trosa eller 
Gnesta hade något närings-
livsråd och det var något som 
vi kunde inspirera dem till. 
Det är roligt att se att vi är 
på rätt spår, säger Christian 
Kjellberg.

Kunskapsutbyte. För att hämta inspiration till att ytterligare stärka näringslivsklimatet i 
Ale åkte en grupp bestående av företagare, politiker och tjänstemän till Trosa kommun, som 
år efter år placerar sig topp tre på Svenskt näringslivs ranking. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Lät sig inspireras i arbetet 
med näringslivsklimatet

Lärorik tripp till Trosa Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Söndag 28 juli

Balkongtjuv
En okänd gärningsman klättrar 
via stupröret upp på målsägan-
des balkong i Nödinge. Lägen-
hetsinnehavaren bor på tredje 
våningen. Med ett lakan firar 
sig inkräktaren ner igen. Det är 
okänt om något tillgripits.

Måndag 29 juli

Rån i Nödinge
En person tar sig in i målsä-
gandes lägenhet i Nödinge. 
Lägenhetsinnehavaren utsätts 
för våld och hot. Ärendet rubri-
ceras som grovt rån alternativt 
rån. 

Torsdag 1 augusti 

Välkänd gärningsman
På Gamla Kilandavägen i 
Nödinge påträffar en polispa-
trull en misstänkt person i ett 
tillgripet fordon. Mannen beter 
sig underligt och det visar sig 
att han är narkotikapåverkad. 
Dessutom visar det sig att 
bilen försetts med falska 
registeringsskyltar. Mannen, 
som är välkänd av polisen, är 
misstänkt för narkotikabrott, 
brott mot knivlagen och mär-
kesförfalskning.

Lördag 3 augusti

Brand
Tidigt på morgonen uppstår en 
brand utanför Legaletts lokaler 
i Älvängen. Någon sätter eld 
på en pall frigolit med hjälp 
av ett pyrotekniskt föremål. 
Räddningstjänsten rycker ut. 
Ärendet rubriceras som mord-
brand.

Polisen griper en inbrotts-
tjuv som tagit sig in i en villa i 
Älvängen. Gärningsmannen är 
på väg att fly från bostaden när 
patrullen dyker upp.

Ladda ner GRATIS designprogram på www.fotoklok.seLadda ner GRATIS designprogram på www.fotoklok.se

LÄ
SV

ÄRDE!

Ange koden:  “alekuriren”
i kassan när du betalar.

fotoklok i samarbete med alekuriren ger dig 20% rabatt

20%
RABATT

ger dig

GÖR DIN EGEN 
FOTOBOK

Skapa enkelt din egen fotobok med
dina egna bilder och  texter. 
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ranking av närings-
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Nu vill man skapa ett 
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mellan kommunen och 
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Det var den 15 maj som sex 
företagare från Ale, kommu-
nalrådet Mikael Berglund, 
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satte sig på en buss och åkte 
till kommunhuset i Trosa, 
en kommun som år efter 
år placerar sig topp tre på 
svenskt näringslivs ranking 
av näringslivsklimatet.

– Det blev en bra diskus-
sion där vi fick chans att 
utbyta erfarenheter med en 
kommun som gjort en fan-
tastisk resa när det gäller 
näringslivsklimat. Trosa 
kommun har jobbat mycket 

på att se sig som en myn-
dighet med ett tydligt ser-
viceperspektiv. Vi pratade 
om hur man prioriterar och 
bygger upp en bra relation 
mellan politiker, tjänstemän 
och företagare. Det var själva 
kärnpunkten, att bygga upp 
en förståelse, berättar Stefan 
Brandt, vd för Ale El och 
ordförande i näringslivsrå-
det.

Kunskapsutbyte
Även Christian Kjellberg, 
vd för nordisk rörmärkning 
i Älvängen tyckte att resan 
gav flera nya perspektiv och 
inspiration. 

– Trosa kommun har 
verkligen tagit rankingarna 
till sig och analyserat vilka 
förbättringar som kan göras. 
Bland annat har man gjort en 
tiopunktslista med åtgärder. 
Vi håller just nu på att sam-
manställa en liknande för 
Ale som beskriver vad vi vill 
jobba vidare med.

På hemvägen passade 
gruppen även på att besöka 
Gnesta kommun.

Kunskapsutbytet gick 
båda vägar och på en del 
områden är det istället Ale 
som ligger i framkant.

– Varken Trosa eller 
Gnesta hade något närings-
livsråd och det var något som 
vi kunde inspirera dem till. 
Det är roligt att se att vi är 
på rätt spår, säger Christian 
Kjellberg.

Kunskapsutbyte. För att hämta inspiration till att ytterligare stärka näringslivsklimatet i 
Ale åkte en grupp bestående av företagare, politiker och tjänstemän till Trosa kommun, som 
år efter år placerar sig topp tre på Svenskt näringslivs ranking. 
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En okänd gärningsman klättrar 
via stupröret upp på målsägan-
des balkong i Nödinge. Lägen-
hetsinnehavaren bor på tredje 
våningen. Med ett lakan firar 
sig inkräktaren ner igen. Det är 
okänt om något tillgripits.
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En person tar sig in i målsä-
gandes lägenhet i Nödinge. 
Lägenhetsinnehavaren utsätts 
för våld och hot. Ärendet rubri-
ceras som grovt rån alternativt 
rån. 
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Välkänd gärningsman
På Gamla Kilandavägen i 
Nödinge påträffar en polispa-
trull en misstänkt person i ett 
tillgripet fordon. Mannen beter 
sig underligt och det visar sig 
att han är narkotikapåverkad. 
Dessutom visar det sig att 
bilen försetts med falska 
registeringsskyltar. Mannen, 
som är välkänd av polisen, är 
misstänkt för narkotikabrott, 
brott mot knivlagen och mär-
kesförfalskning.

Lördag 3 augusti

Brand
Tidigt på morgonen uppstår en 
brand utanför Legaletts lokaler 
i Älvängen. Någon sätter eld 
på en pall frigolit med hjälp 
av ett pyrotekniskt föremål. 
Räddningstjänsten rycker ut. 
Ärendet rubriceras som mord-
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Flytta med Länsförsäkringar Länsdeklarerad betyder att
bostaden är besiktigad
innan försäljning.

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

ADRESS GRÖNNÄS 265 BOAREA CA 141 M² / 6 ROK ENERGIPRESTANDA 99 KWH/M² ÅR TOMTAREA 1823 M²
ACCEPTERAT PRIS 2 195 000 KR VISAS SÖ 11/8 15.00-15.45 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE LASSE KNAVING
TELEFON 0303-33 16 41

FRILIGGANDE VILLA - SKEPPLANDA
Med fantastiskt läge strax väster om Skepplanda finner ni detta välskötta enplanshus. Underbar trädgård med fruktträd och
trädgårdsland, ramas in av en rad vackra björkar. Härligt, inglasat uterum som förlänger sommaren långt in på hösten.
Fristående garage och friggebod. Välkomna!

ADRESS GARVERIVÄGEN 11 TOMTYTA 889 M²
ACCEPTERAT PRIS 650 000 KR MÄKLARE LASSE KNAVING
TELEFON 0303-33 16 41

TOMT - ÄLVÄNGEN - CENTRALT
Vi kan nu erbjuda er en byggklar tomt med mycket bra läge i
centrala Älvängen. Plan trädgårdstomt med uppväxta björkar
m.m. Lämplig byggnation på tomten är en fastighet med
lägenheter eller en fastighet för verksamhet såsom, handel,
kontor eller liknande med eller utan tillhörande bostadsdel.

ADRESS BÖRSAGÅRDSVÄGEN 59 BOAREA CA 120 M² / 5
ROK TOMTAREA 265 M² ACCEPTERAT PRIS 1 950 000 KR
VISAS TO 8/8 17.30-18.30, SÖ 11/8 14.00-15.00
RING/MAILA FÖR ANMÄLAN
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42

FRISTÅENDE VILLA - NÖDINGE
Med ett bra läge i ett omtyckt och barnvänligt finner ni
detta 1½-planshus. Lagom stor trädgård med grönområde
precis intill. Gångavstånd till skolorna.

En trygg punkt
Saman Fattah gillar att snickra.

Till hösten får han möjlighet att bygga både relationer med ungdomar och en 
ny näridrottsplats i Nödinge. 

Du jobbar sedan en tid 
tillbaka på Ale fritid, men 
är snickare i grunden. 
Vad var det som fick dig 
att vilja arbeta med ung-
domar?
– Det har alltid varit en 
ambition för mig. Förut när 
jag bodde i Angered var jag 
anställd av Lugna gatan i ett 
år, men kände att jag var lite 
för ung då. Många av ung-
domarna man träffade var 
inte mer än ett par år yngre 
än jag själv. 

Vad är det bästa med att 
jobba med ungdomar?
– Den långsiktiga utveck-
lingen, när man ser att det 
går bra för någon och den 
positiva feedback man får 
tillbaka.

Du är även deltids-
brandman på räddnings-
tjänsten i Nol, varifrån 
kommer ditt driv att vilja 
engagera dig?

– Det ligger nog i famil-
jen, farsan har alltid varit 
en driftig person. När det 
gäller arbetet med ungdo-
mar ser jag det som en till-
gång att jag kommer från 
ett annat land, jag är född i 
Irak. Man försöker vara en 
bra förebild och visa att allt 
går om man bara vill. Att jag 
bestämde mig för att utbilda 
mig till deltidsbrandman 
berodde på att jag ändå åkte 
förbi brandstationen varje 
dag och tänkte att jag lika 
gärna kunde passa på att 
hjälpa till.

Till hösten kommer du 
att få användning av dina 
snickarkunskaper när 
en näridrottsplats ska 
byggas i Nödinge. Berätta 
mer om det.
– Ja precis, jag är anställd för 
att tillsammans med ungdo-
mar i kommunen bygga upp 
en näridrottsplats bakom 

Kyrkbyskolan där man nyli-
gen anlagt en ny fotbolls-
plan. Tanken är att det även 
ska bli en liten konstgräs-
plan, löpslinga, grillplats, 
beachvolleybollplan, gym-
ytor och sittplatser. Alebyg-
gen är med och finansierar 
och jag tror att det kommer 
att bli jättebra.

Vad har du gjort i 
sommar?
– Jag har haft semester och 
varit hemma och grejat och 
passat på att umgås med 
familjen. Min bror har gift 
sig så det har varit fullt upp 
med svensexa och bröllop.

Har du någon framtids-
vision?
– Att åka med ett gäng ale-
ungdomar till Kiruna och 
bestiga Kebnekaise. Det 
hade varit riktigt häftigt.

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Saman Fattah
Ålder: 29
Bor: Nol
Gör: Projektanställd på Ale 
fritid, snickare i grunden
Andra engagemang: Deltids-
brandman samt vice ordförande 
för Kampsporthuset i Nol
Familj: Mamma Uosra, pappa 
Awny, lillebror Shewan, stora-
syster Rana, lillasyster Semah 
och sambon Anna.
Intressen: Kampsport, resa, 
fotboll, naturen, spela gitarr, 
jobba med människor och prova 
på nya saker
Lyssnar på: Allt möjligt
Ser helst på tv: Sopranos
Drömresa: Inkastaden Machu 
Picchu i Peru och Kilimanjaro i 
Tanzania 
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Den 9 december förra året invigdes 
nya E45 och den dubbelspåriga 
järnvägen mellan Göteborg och 
Trollhättan.

Satsningen på en helt ny infra-
struktur har satt både Ale och Lilla 
Edet kommun på kartan. Intresset 
för nyetableringar och bostadsex-

ploatering är stort. 
Den 7 september bjuder Ale 

och Lilla Edet kommun in till visning 
av vad som är på gång i Göta älvda-
len. Tillsammans med det lokala 
näringslivet och föreningslivet hop-
pas vi kunna ge alla besökare bästa 
tänkbara intryck. 

Det blir en stor evenemangsdag 
och marknadsföringen sker delvis 
genom en specialupplaga som dist-
ribueras via GP och SDR (söndag 
1 september) till alla hushåll i Ale, 
Lilla Edet, Trollhättan, Kungälv och 
delar av Göteborg.

Se till att synas du också!

Destination Ale - Lilla Edet

– Specialupplaga via GP

Upplaga 

200 000 exManusstopp

fredag 16 augusti!

LILLA EDETS KOMMUN
i samarbete med

ANNONSER
Helsida   34 900:-
Halvsida 19 500:-
Kvartsida 10 900:-
1/8-del      5 900:-  
Produktion ingår, 
Moms 25% tillkommer

LÖDÖSE. Lördagen den 
21 september arrang-
eras Mattismarknad vid 
Lödösehus.

Frågan är vem som 
blir ”Årets Mattis”?

Förslagslådor har 
nu placerats ut på fem 
olika platser i kommu-
nen.

Förberedelserna har pågått 
under en längre tid och i 
början av nästa månad lägger 
arrangörsgruppen sista 
handen vid planeringen.

– Vi ligger väl framme i 

vårt arbete och ser verkligen 
fram emot arrangemanget 
som är höstens stora begi-
venhet i Lödöse, säger Tord 
Andersson.

Mattismarknaden är en 
nygammal tradition som har 
återuppstått som en efterföl-
jare till den Larsmässomark-
nad som arrangerades på 
orten under tolv års tid.

– Fjolårets Mattismarknad 
blev väldigt lyckad även om 
vädret inte var det allra bästa. 
Den här gången hoppas vi att 
det blir en riktigt fin höstdag, 
säger Tord Andersson.

Fram till den sista augusti 
kan kommuninvånarna 
lämna förslag på vem de 
anser ska koras till ”Årets 
Mattis”. Förslagslådor är 
utplacerade på Lödösehus, 
Matkassen, Lilla Edets bib-
liotek, Ica Boström samt 
Preem på Ström.

– ”Årets Mattis” ska vara 
en person som på något sätt 
har gjort en god gärning eller 
utmärkt sig på ett positivt 
sätt för Lilla Edets kommun. 
Han eller hon behöver nöd-
vändigtvis inte bo i kommu-
nen, säger Tord Andersson.

En jury kommer att sam-
manträda och besluta vem 
som får den hedersvärda 
utmärkelsen.

– I fjol föll valet på Hillevi 
Pettersson. Den här gången 
sitter hon med i juryn till-
sammans med Christina 
Färjhage, Ove Gustavs-
son, Graziella Belloni samt 
undertecknad, avslutar Tord 
Andersson.

Graziella Belloni och Tord Andersson visar en av de lådor där 
allmänheten kan lämna förslag på vem som ska bli ”Årets 
Mattis”. Förslagslådor har satts upp på Lödösehus, Matkas-
sen, Ica Boström, Lilla Edets bibliotek samt Preem på Ström. 
Mattismarknaden äger rum i Lödöse den 21 september.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Förslagslådor är utplacerade

Vem blir ”Årets Mattis”?

Annonsmaterial: 
bjorn@alekuriren.se  
Manusstopp fredag 
16 augusti.
Frågor: Kent Hylander
0704-38 52 58 

Unikt till fäll e!
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Utrustad med bland annat:

1

1

VW Passat Variant 
Välj till Metallic

6 500 kr

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

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

SÅLANDA. Det var sista 
chansen att som junior 
knipa ett guld.

Hon tog den!
När SM för islands-

hästar avgjordes i 
Norrköping var det 
ingen av konkurrenter-
na som kunde matcha 
Martina Andreasson 
och hennes Hekla i ka-
tegorin fl ygande pass.

Martina Andreasson, 21 år 
från Sålanda, tävlade med 
två hästar på SM för Islands-
hästar young rider. Förutom 
ett guld i flygande pass, på 
hennes egen Hekla, lyckades 
Sålandatjejen också knipa ett 
brons i femgång.

– Då red jag min syster 
Mikaelas häst – Dimma. Jag 
har ridit henne flera gånger 
tidigare och siktet var inställt 
på topp fem. Att det slutligen 
blev ett brons är jag oerhört 
nöjd med, förklarar Martina 
Andreasson.

Det var mamma och sto-
rasyster Mikaela som fick 
Martina att börja intressera 
sig för ridning i allmänhet 
och islandshästar i synner-
het.

– Första gången som jag 
följde med till stallet och 
beslutade mig för att rida 
var jag sex år. Min första 
häst fick jag två år senare och 
därefter har intresset vuxit 
sig allt starkare. Jag gillar 
att träna unghästar och se 
deras utveckling, men minst 
lika roligt är själva tävlings-
momentet. Jag kan inte säga 
något annat än att jag är en 
tävlingsmänniska.

Vid de senaste SM-täv-
lingarna för två år sedan fick 
Martina Andreasson nöja sig 
med ett brons i femgång. Nu 
kom emellertid fullträffen 
i flygande pass, en disciplin 
där det handlar om snabbhet.

– Man rider passgång 100 
meter, samma sträcka två 
gånger, berättar Martina.

Heklas explosivitet visade 
sig bli avgörande och ingen 
av konkurrenterna kunde 
matcha sluttiden.

– Det känns naturligtvis 
fantastiskt. Hekla är sex år 
gammal och jag fick henne 
när hon var ett halvår. Det 
har inte varit någon enkel 
resa ty hon är bångstyrig och 
en väldigt enveten tjej. För-
modligen är det också dessa 
egenskaper som gjort henne 

till en vinnare.
Nästa år får Martina 

Andreasson räkna med ännu 
tuffare konkurrens då hon 
kliver upp i seniorklassen. 

Vinterträningen med Hekla 
kommer att bli extremt 
viktig.

– Hon måste bli ännu lite 
snabbare och bättre om vi 
ska ha någon chans att mäta 
oss i eliten. Det kommer bli 
mycket kondition, styrka och 
lydnad under uppbyggnads-
träningen, förklarar Martina 
vars dröm är att någon gång 
få representera det svenska 
landslaget.

När Martina inte tränar, 
eller är i stallet och sköter 
om hästarna, så är det skolar-
bete som gäller. Hon läser till 
civilingenjör vid Chalmers 
tekniska högskola.

– Jag återupptar studierna 
i början av september. Det 
känns som om sommaren 
har gått alldeles för fort. När 
skolan kommer igång blir det 
inte mycket tid över till annat 
än pluggande och hästar, 
avslutar Martina Andreas-
son. GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Sålandatjejen Martina Andreasson på Hekla rider här den vinnande sträckan i fl ygande 
pass på SM för islandshästar i Norrköping.

Martina Andreasson tillbringar nästan all sin lediga tid i 
stallet hemma i Sålanda. Här tillsammans med sin storasys-
ter Mikaelas häst Dimma, som hon vann ett SM-brons med i 
disciplinen femgång.

Martina Andreasson med guldmedaljen hängandes runt halsen.

– Martina Andreasson tog sista chansen

SM-guld till Sålanda
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Den 9 december förra året invigdes 
nya E45 och den dubbelspåriga 
järnvägen mellan Göteborg och 
Trollhättan.

Satsningen på en helt ny infra-
struktur har satt både Ale och Lilla 
Edet kommun på kartan. Intresset 
för nyetableringar och bostadsex-

ploatering är stort. 
Den 7 september bjuder Ale 

och Lilla Edet kommun in till visning 
av vad som är på gång i Göta älvda-
len. Tillsammans med det lokala 
näringslivet och föreningslivet hop-
pas vi kunna ge alla besökare bästa 
tänkbara intryck. 

Det blir en stor evenemangsdag 
och marknadsföringen sker delvis 
genom en specialupplaga som dist-
ribueras via GP och SDR (söndag 
1 september) till alla hushåll i Ale, 
Lilla Edet, Trollhättan, Kungälv och 
delar av Göteborg.

Se till att synas du också!

Destination Ale - Lilla Edet

– Specialupplaga via GP

Upplaga 

200 000 exManusstopp

fredag 16 augusti!

LILLA EDETS KOMMUN
i samarbete med

ANNONSER
Helsida   34 900:-
Halvsida 19 500:-
Kvartsida 10 900:-
1/8-del      5 900:-  
Produktion ingår, 
Moms 25% tillkommer

LÖDÖSE. Lördagen den 
21 september arrang-
eras Mattismarknad vid 
Lödösehus.

Frågan är vem som 
blir ”Årets Mattis”?

Förslagslådor har 
nu placerats ut på fem 
olika platser i kommu-
nen.

Förberedelserna har pågått 
under en längre tid och i 
början av nästa månad lägger 
arrangörsgruppen sista 
handen vid planeringen.

– Vi ligger väl framme i 

vårt arbete och ser verkligen 
fram emot arrangemanget 
som är höstens stora begi-
venhet i Lödöse, säger Tord 
Andersson.

Mattismarknaden är en 
nygammal tradition som har 
återuppstått som en efterföl-
jare till den Larsmässomark-
nad som arrangerades på 
orten under tolv års tid.

– Fjolårets Mattismarknad 
blev väldigt lyckad även om 
vädret inte var det allra bästa. 
Den här gången hoppas vi att 
det blir en riktigt fin höstdag, 
säger Tord Andersson.

Fram till den sista augusti 
kan kommuninvånarna 
lämna förslag på vem de 
anser ska koras till ”Årets 
Mattis”. Förslagslådor är 
utplacerade på Lödösehus, 
Matkassen, Lilla Edets bib-
liotek, Ica Boström samt 
Preem på Ström.

– ”Årets Mattis” ska vara 
en person som på något sätt 
har gjort en god gärning eller 
utmärkt sig på ett positivt 
sätt för Lilla Edets kommun. 
Han eller hon behöver nöd-
vändigtvis inte bo i kommu-
nen, säger Tord Andersson.

En jury kommer att sam-
manträda och besluta vem 
som får den hedersvärda 
utmärkelsen.

– I fjol föll valet på Hillevi 
Pettersson. Den här gången 
sitter hon med i juryn till-
sammans med Christina 
Färjhage, Ove Gustavs-
son, Graziella Belloni samt 
undertecknad, avslutar Tord 
Andersson.

Graziella Belloni och Tord Andersson visar en av de lådor där 
allmänheten kan lämna förslag på vem som ska bli ”Årets 
Mattis”. Förslagslådor har satts upp på Lödösehus, Matkas-
sen, Ica Boström, Lilla Edets bibliotek samt Preem på Ström. 
Mattismarknaden äger rum i Lödöse den 21 september.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Förslagslådor är utplacerade

Vem blir ”Årets Mattis”?

Annonsmaterial: 
bjorn@alekuriren.se  
Manusstopp fredag 
16 augusti.
Frågor: Kent Hylander
0704-38 52 58 

Unikt till fäll e!
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SÅLANDA. Det var sista 
chansen att som junior 
knipa ett guld.

Hon tog den!
När SM för islands-

hästar avgjordes i 
Norrköping var det 
ingen av konkurrenter-
na som kunde matcha 
Martina Andreasson 
och hennes Hekla i ka-
tegorin fl ygande pass.

Martina Andreasson, 21 år 
från Sålanda, tävlade med 
två hästar på SM för Islands-
hästar young rider. Förutom 
ett guld i flygande pass, på 
hennes egen Hekla, lyckades 
Sålandatjejen också knipa ett 
brons i femgång.

– Då red jag min syster 
Mikaelas häst – Dimma. Jag 
har ridit henne flera gånger 
tidigare och siktet var inställt 
på topp fem. Att det slutligen 
blev ett brons är jag oerhört 
nöjd med, förklarar Martina 
Andreasson.

Det var mamma och sto-
rasyster Mikaela som fick 
Martina att börja intressera 
sig för ridning i allmänhet 
och islandshästar i synner-
het.

– Första gången som jag 
följde med till stallet och 
beslutade mig för att rida 
var jag sex år. Min första 
häst fick jag två år senare och 
därefter har intresset vuxit 
sig allt starkare. Jag gillar 
att träna unghästar och se 
deras utveckling, men minst 
lika roligt är själva tävlings-
momentet. Jag kan inte säga 
något annat än att jag är en 
tävlingsmänniska.

Vid de senaste SM-täv-
lingarna för två år sedan fick 
Martina Andreasson nöja sig 
med ett brons i femgång. Nu 
kom emellertid fullträffen 
i flygande pass, en disciplin 
där det handlar om snabbhet.

– Man rider passgång 100 
meter, samma sträcka två 
gånger, berättar Martina.

Heklas explosivitet visade 
sig bli avgörande och ingen 
av konkurrenterna kunde 
matcha sluttiden.

– Det känns naturligtvis 
fantastiskt. Hekla är sex år 
gammal och jag fick henne 
när hon var ett halvår. Det 
har inte varit någon enkel 
resa ty hon är bångstyrig och 
en väldigt enveten tjej. För-
modligen är det också dessa 
egenskaper som gjort henne 

till en vinnare.
Nästa år får Martina 

Andreasson räkna med ännu 
tuffare konkurrens då hon 
kliver upp i seniorklassen. 

Vinterträningen med Hekla 
kommer att bli extremt 
viktig.

– Hon måste bli ännu lite 
snabbare och bättre om vi 
ska ha någon chans att mäta 
oss i eliten. Det kommer bli 
mycket kondition, styrka och 
lydnad under uppbyggnads-
träningen, förklarar Martina 
vars dröm är att någon gång 
få representera det svenska 
landslaget.

När Martina inte tränar, 
eller är i stallet och sköter 
om hästarna, så är det skolar-
bete som gäller. Hon läser till 
civilingenjör vid Chalmers 
tekniska högskola.

– Jag återupptar studierna 
i början av september. Det 
känns som om sommaren 
har gått alldeles för fort. När 
skolan kommer igång blir det 
inte mycket tid över till annat 
än pluggande och hästar, 
avslutar Martina Andreas-
son. GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Sålandatjejen Martina Andreasson på Hekla rider här den vinnande sträckan i fl ygande 
pass på SM för islandshästar i Norrköping.

Martina Andreasson tillbringar nästan all sin lediga tid i 
stallet hemma i Sålanda. Här tillsammans med sin storasys-
ter Mikaelas häst Dimma, som hon vann ett SM-brons med i 
disciplinen femgång.

Martina Andreasson med guldmedaljen hängandes runt halsen.

– Martina Andreasson tog sista chansen

SM-guld till Sålanda



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

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

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

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

HJS 
FOTVÅRD

ALE
DJURKLINIK

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

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

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

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

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

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

måndag & onsdag
kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

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

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

TS Mureri AB
• Murning Skorstenar, Kakelugnar
• Öppna spisar
• Spiskassetter, Kaminer
• Tätning rökkanaler, Syrafasta rör
• Inspektion med TV-kamera
• Diverse murningsarbeten

Tobias Sigestrand 
070-984 39 40

www.tsmureri.com

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

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

STURES 
SPISAR AB

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

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

 Eva
Medicinsk fotterapeut
www.wallsfotvard.se

Bohus/Kode
Tel: 0707-144 577

WallsFOTVÅRD
Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen

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

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

www.ale.nu 

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

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

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

Lilla Edets Buss
NÖDINGE 

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se

Vi säljer
Hund- och kattfoder

Friskvård, Fotvård, 
Hudvård & Nagelvård

i Bohus Centrum

Allt inom golv
0760-97 02 39

VÄLKOMMEN TILLBAKS 
- NU BÖRJAR VI IGEN

Pojke eller flicka, ung eller gammal

Vill du
Spela fotboll eller heja fram våra lag?

Bli en av våra duktiga ledare eller en hjälpande hand?

KOM UPP TILL OSS - ALLA BEHÖVS
Vi finns på Vimmervi IP vid Vimmersjön. 

Tider och kontaktpersoner hittar du på våra lags hemsidor

SalesOnNet
“Din lokala IT-partner”

Besök vår Butik och Verkstad i BOHUS

WWW.

.com

Nyhet!
Nu reparerar 

vi även 
mobiltelefoner
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Tor 8 aug kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors – Mellerud

Lör 10 aug kl 14.00
Forsvallen

SBTK dam – 
Ulricehamn

Tis 13 aug kl 19.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Sollebrunn

FOTBOLL I ALE

NÖDINGE. 103 barn i 
åldern 7-13 år deltog i 
fotbollsskolan på Vim-
mervi. 

Bara den begrän-
sade tillgången av 
fotbollsplaner hindrade 
Nödinge SK från att 
ta emot ännu fl er delta-
gare.

– Ett suveränt lagar-
bete av ideella ledare 
i klubben, hjälpsamma 
föräldrar och duktiga 
feriearbetare lade grun-
den för årets succé, 
säger samordnare Jen-
nie Bakkum.

Fotbollsskolor tillhör 
numera ett av sommarlovens 
många höjdpunkter för barn 
i nästan alla kommunens 
samhällen. Nödinge satsade 
i år på landslagets fotbolls-
skola som sanktioneras av 
Svenska fotbollsförbundet. 
På mindre än tre veckor fyll-
des grupperna.

– Och det utan att vi 
annonserat! Hade vi haft fler 
planer så hade vi lätt kunnat 
ta emot fler deltagare, säger 
Jennie Bakkum.

Fotbollsskolan drevs med 
hjälp av ideella krafter i för-
eningen och sex feriearbe-
tande ungdomar.

– De har varit jätteduk-
tiga och väldigt populära 
hos barnen. Vi har också haft 
externa tränare från Gais 
och Göteborgs fotbollsför-
bund. De har föreläst om 

mental träning och kört en 
del fyspass, berättar Jennie 
Bakkum.

Dagarna kryddades med 
lite oväntade inslag. Rädd-
ningstjänsten kom på besök 
och lät barnen få testa brand-
slangen samt övriga funktio-
ner i brandbilen.

– Ett annat uppskat-
tat besök var när glassbilen 
tutade in och bjöd barnen 
på glass! Ett stort tack vill 
vi också rikta till Frukt- och 
Grönsakshuset i Nödinge 
som sponsrades oss med 
frukt varje dag, avslutar 
Jennie Bakkum.

Som final arrangerades 
ett antal fotbollsmatcher på 
Vimmervi, men roligast för 
de små var det nog ändå att 
få kasta vattenballonger som 
tack till sina ledare…

VETLANDA/ALE. Två 
aleryttarinnor skör-
dade framgångar i New 
Forestmästerskapet i 
Vetlanda 19-21 juli. 

Sara Lundbergs pon-
ny utsågs bland annat 
till Bästa valack och 
Emmy Wessberg vann 
SM-klassen i hoppning 
för C-ponnyer. 

New Forestmästerskapen 
är en rastävling för regist-
rerade New Forest-hästar. 
Ungdomar från hela Sverige, 
men även från andra nord-
iska länder, tävlar om vem 
som har den duktigaste och 
finaste New Forest-ponnyn. 

Tävlingen arrangerades av 
Vetlandaortens ryttarfören-
ing och Svenska New Forest-

föreningen i Vetlanda helgen 
den 19-21 juli.

Sara Lundberg från 
Nygårds ryttarsällskap täv-
lade med ponnyn Keimos 
Elliot, som utsågs till Bästa 
valack samt res. Best in 
show, alltså en andraplace-
ring. Emmy Wessberg med 
ponnyn Ämmedie från Ale-
Jennylunds ridklubb vann 
SM-klassen i hoppning för 
C-ponnyer.

Sara kammade även hem 
en andra och tredjeplats i två 
olika dressyrklasser.  

Det var med andra ord 
två nöjda aleryttarinnor som 
lämnade årets New Forest-
mästerskap med fina priser.

Prisade. Sara Lundberg med ponnyn Keimos Elliot och Emmy Wessberg med sin Ämedie 
skördade framgångar på New Forestmästerskapen i Vetlanda 19-21 juli. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Guldmedalj och fi na utmärkelser till aleryttare

Stora framgångar i New Forestmästerskapen

ALAFORS. Ett favorit-
tippat Ahlafors IF fl op-
pade i serieinledningen. 

Avslutningen på 
vårsäsongen var desto 
roligare.

– Sju poäng av nio 
möjliga känns bra att 
ha i ryggen när vi drar 
igång igen, säger AIF-
tränaren Lars-Gunnar 
Hermansson.

Ahlafors IF startar redan 

på torsdag med hemma-
match mot Mellerud som 
jagar revansch efter deback-
let senaste med (1-4).

– Vi har bara ett fråge-
tecken kring Edwin Pear-
son som har ont i hälsenan 
och troligtvis får stå över. 
Kan vi behålla skärpan fram-
för mål och samma solida 

försvarsspel som de senaste 
matcherna blir vi svåra att 
rubba, säger en förväntans-
full Hermansson.

Han gör ingen hemlighet 
av hur han ser på lagupp-
ställningen.

– I lördags testades Shkar 
Nawzad som högerback. 
Det såg stabilt ut. Nu när 

Jonatan Henriksson är 
tillbaka i gammalt gott slag 
vill jag använda honom som 
fältherre i mittförsvaret. 
Henke (Andersson) är som 
alla förstår given. Framåt har 
Moha Abdulrazek visat att 
han ska spela. Han levererar 
varje match. Bakom honom 
kämpar Peter Antonsson 

och Jihad Nashabat om 
platsen som släpande for-
ward, säger Hermansson.

I Edwin Pearsons från-
varo ersätter Jonathan 
Lindström på mittfältet.

Ahlafors har efter Melle-
rud ett derby borta mot Edet 
och vidare Älvsborg hemma.

– Dessa tre matcher avgör 

var i tabellen vi ska hamna. 
Om vi vill vara med och 
bråka med topplagen gör vi 
klokt i att ta full pott, avslu-
tar Lars-Gunnar Hermans-
son.

Ahlafors IF vann lörda-
gens träningsmatch mot 
Öckerö med klara 5-1. Mål-
skyttar var: Moha Abdulra-
zek 2, Jihad Nashabat 2, Ali 
El-refaei. 

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Populär fotbollsskola på Vimmervi i Nödinge. 103 deltagare i åldern 7-13 år medverkade i år.

Nytänt Ahlafors inleder mot Melleruds IF

Populär fotbollsskola i Nödinge

Vattenkrig. Deltagare mot 
ledare. Det var minst lika 
roligt som fotbollen…



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

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

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

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

HJS 
FOTVÅRD

ALE
DJURKLINIK

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

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

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

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

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

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

måndag & onsdag
kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

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

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

TS Mureri AB
• Murning Skorstenar, Kakelugnar
• Öppna spisar
• Spiskassetter, Kaminer
• Tätning rökkanaler, Syrafasta rör
• Inspektion med TV-kamera
• Diverse murningsarbeten

Tobias Sigestrand 
070-984 39 40

www.tsmureri.com

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

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

STURES 
SPISAR AB

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

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

 Eva
Medicinsk fotterapeut
www.wallsfotvard.se

Bohus/Kode
Tel: 0707-144 577

WallsFOTVÅRD
Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen

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

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

www.ale.nu 

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

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

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

Lilla Edets Buss
NÖDINGE 

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se

Vi säljer
Hund- och kattfoder

Friskvård, Fotvård, 
Hudvård & Nagelvård

i Bohus Centrum

Allt inom golv
0760-97 02 39

VÄLKOMMEN TILLBAKS 
- NU BÖRJAR VI IGEN

Pojke eller flicka, ung eller gammal

Vill du
Spela fotboll eller heja fram våra lag?

Bli en av våra duktiga ledare eller en hjälpande hand?

KOM UPP TILL OSS - ALLA BEHÖVS
Vi finns på Vimmervi IP vid Vimmersjön. 

Tider och kontaktpersoner hittar du på våra lags hemsidor

SalesOnNet
“Din lokala IT-partner”

Besök vår Butik och Verkstad i BOHUS

WWW.

.com

Nyhet!
Nu reparerar 

vi även 
mobiltelefoner
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Tor 8 aug kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors – Mellerud

Lör 10 aug kl 14.00
Forsvallen

SBTK dam – 
Ulricehamn

Tis 13 aug kl 19.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Sollebrunn

FOTBOLL I ALE

NÖDINGE. 103 barn i 
åldern 7-13 år deltog i 
fotbollsskolan på Vim-
mervi. 

Bara den begrän-
sade tillgången av 
fotbollsplaner hindrade 
Nödinge SK från att 
ta emot ännu fl er delta-
gare.

– Ett suveränt lagar-
bete av ideella ledare 
i klubben, hjälpsamma 
föräldrar och duktiga 
feriearbetare lade grun-
den för årets succé, 
säger samordnare Jen-
nie Bakkum.

Fotbollsskolor tillhör 
numera ett av sommarlovens 
många höjdpunkter för barn 
i nästan alla kommunens 
samhällen. Nödinge satsade 
i år på landslagets fotbolls-
skola som sanktioneras av 
Svenska fotbollsförbundet. 
På mindre än tre veckor fyll-
des grupperna.

– Och det utan att vi 
annonserat! Hade vi haft fler 
planer så hade vi lätt kunnat 
ta emot fler deltagare, säger 
Jennie Bakkum.

Fotbollsskolan drevs med 
hjälp av ideella krafter i för-
eningen och sex feriearbe-
tande ungdomar.

– De har varit jätteduk-
tiga och väldigt populära 
hos barnen. Vi har också haft 
externa tränare från Gais 
och Göteborgs fotbollsför-
bund. De har föreläst om 

mental träning och kört en 
del fyspass, berättar Jennie 
Bakkum.

Dagarna kryddades med 
lite oväntade inslag. Rädd-
ningstjänsten kom på besök 
och lät barnen få testa brand-
slangen samt övriga funktio-
ner i brandbilen.

– Ett annat uppskat-
tat besök var när glassbilen 
tutade in och bjöd barnen 
på glass! Ett stort tack vill 
vi också rikta till Frukt- och 
Grönsakshuset i Nödinge 
som sponsrades oss med 
frukt varje dag, avslutar 
Jennie Bakkum.

Som final arrangerades 
ett antal fotbollsmatcher på 
Vimmervi, men roligast för 
de små var det nog ändå att 
få kasta vattenballonger som 
tack till sina ledare…

VETLANDA/ALE. Två 
aleryttarinnor skör-
dade framgångar i New 
Forestmästerskapet i 
Vetlanda 19-21 juli. 

Sara Lundbergs pon-
ny utsågs bland annat 
till Bästa valack och 
Emmy Wessberg vann 
SM-klassen i hoppning 
för C-ponnyer. 

New Forestmästerskapen 
är en rastävling för regist-
rerade New Forest-hästar. 
Ungdomar från hela Sverige, 
men även från andra nord-
iska länder, tävlar om vem 
som har den duktigaste och 
finaste New Forest-ponnyn. 

Tävlingen arrangerades av 
Vetlandaortens ryttarfören-
ing och Svenska New Forest-

föreningen i Vetlanda helgen 
den 19-21 juli.

Sara Lundberg från 
Nygårds ryttarsällskap täv-
lade med ponnyn Keimos 
Elliot, som utsågs till Bästa 
valack samt res. Best in 
show, alltså en andraplace-
ring. Emmy Wessberg med 
ponnyn Ämmedie från Ale-
Jennylunds ridklubb vann 
SM-klassen i hoppning för 
C-ponnyer.

Sara kammade även hem 
en andra och tredjeplats i två 
olika dressyrklasser.  

Det var med andra ord 
två nöjda aleryttarinnor som 
lämnade årets New Forest-
mästerskap med fina priser.

Prisade. Sara Lundberg med ponnyn Keimos Elliot och Emmy Wessberg med sin Ämedie 
skördade framgångar på New Forestmästerskapen i Vetlanda 19-21 juli. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Guldmedalj och fi na utmärkelser till aleryttare

Stora framgångar i New Forestmästerskapen

ALAFORS. Ett favorit-
tippat Ahlafors IF fl op-
pade i serieinledningen. 

Avslutningen på 
vårsäsongen var desto 
roligare.

– Sju poäng av nio 
möjliga känns bra att 
ha i ryggen när vi drar 
igång igen, säger AIF-
tränaren Lars-Gunnar 
Hermansson.

Ahlafors IF startar redan 

på torsdag med hemma-
match mot Mellerud som 
jagar revansch efter deback-
let senaste med (1-4).

– Vi har bara ett fråge-
tecken kring Edwin Pear-
son som har ont i hälsenan 
och troligtvis får stå över. 
Kan vi behålla skärpan fram-
för mål och samma solida 

försvarsspel som de senaste 
matcherna blir vi svåra att 
rubba, säger en förväntans-
full Hermansson.

Han gör ingen hemlighet 
av hur han ser på lagupp-
ställningen.

– I lördags testades Shkar 
Nawzad som högerback. 
Det såg stabilt ut. Nu när 

Jonatan Henriksson är 
tillbaka i gammalt gott slag 
vill jag använda honom som 
fältherre i mittförsvaret. 
Henke (Andersson) är som 
alla förstår given. Framåt har 
Moha Abdulrazek visat att 
han ska spela. Han levererar 
varje match. Bakom honom 
kämpar Peter Antonsson 

och Jihad Nashabat om 
platsen som släpande for-
ward, säger Hermansson.

I Edwin Pearsons från-
varo ersätter Jonathan 
Lindström på mittfältet.

Ahlafors har efter Melle-
rud ett derby borta mot Edet 
och vidare Älvsborg hemma.

– Dessa tre matcher avgör 

var i tabellen vi ska hamna. 
Om vi vill vara med och 
bråka med topplagen gör vi 
klokt i att ta full pott, avslu-
tar Lars-Gunnar Hermans-
son.

Ahlafors IF vann lörda-
gens träningsmatch mot 
Öckerö med klara 5-1. Mål-
skyttar var: Moha Abdulra-
zek 2, Jihad Nashabat 2, Ali 
El-refaei. 

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Populär fotbollsskola på Vimmervi i Nödinge. 103 deltagare i åldern 7-13 år medverkade i år.

Nytänt Ahlafors inleder mot Melleruds IF

Populär fotbollsskola i Nödinge

Vattenkrig. Deltagare mot 
ledare. Det var minst lika 
roligt som fotbollen…
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Division 3 NV Götaland

vs
MELLERUDS IF
Torsdag 8 aug kl 19

SJÖVALLEN
SVENSKA STENHUS ARENA

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF

Matchvärd

Roligt lärande!

ALAFORS. Cup Sjöval-
len har bytt namn till 
Zcooly Cup.

Nu till helgen stundar 
Ahlafors IF:s populära 
ungdomsturnering.

115 lag har anmält 
sitt intresse vilket är 
rekord.

Lördag-söndag, 10-11 
augusti, bjuds det ungdoms-
fotboll från tidig morgon 
till sen eftermiddag. Samt-
liga planer kommer att tas i 
anspråk varför det blir spel 
på både natur- och konstgräs.

– Det innebär att par-
keringen kommer att bli 
förlagd till en åker bortom 
idrottsplatsen. Vi är mycket 
tacksamma över att markä-

garen tillåter det, säger 
Cäthrin Wadström.

– Vi uppmanar närboende 
att ställa bilen hemma och 
istället ta en promenad eller 
cykeltur till Sjövallen.

Turneringen vänder sig 
till flickor och pojkar i åldern 
8-12 år. Aleklubbar finns 
representerade i samtliga 
klasser liksom diverse olika 
Göteborgsföreningar.

– Cupkommittén har 
svarat för ett fantastiskt 
arbete och nu hoppas vi 
att väderleken är med oss. 
Vi hoppas på en riktig fot-
bollsfest i dagarna två, säger 
Cäthrin Wadström som 
utöver sitt engagemang i 
Ahlafors IF också tjänstgör 
på Zcooly och därför kan 

redogöra för namnbytet.
– Vi vill sprida vårt bud-

skap, att fler ska få upp 
ögonen för Zcooly. Zcooly 
ett nytt pedagogiskt verktyg 
för lärande i grundskolan, 
där spelets kraft används för 
att inspirera och locka barn 
till att vilja lära sig mera. 
På cupen når vi helt rätt 
målgrupp. Vi kommer att 
ha ett tält med datorer och 
Ipads så att besökarna kan 
testa de spel och appar som 
vi hittills har lanserat. Våra 
spelutvecklare och designers 
kommer också att finnas på 
plats för att svara på frågor, 
avslutar Cäthrin Wadström.

ALE. Ranrike är en 
förening som utgörs av 
spelare från Göta älv-
dalen med omnejd.

Tjejerna är födda 
1996 och några en-
staka 97:or fi nns också 
med i truppen.

Under sommaren har 
laget spelat tre stora 
turneringar varvid 
man lyckades ta guld i 
Spanien.

Skepplanda BTK, Lödöse/
Nygård, Edet FK, Alingsås 
KIK, Holmalunds IF, Sol-
lebrunns AIK och Vallens IF 
bidrar alla med spelare till 
Ranrike ALS.

– Ranrike är ett gammalt 
namn för Göta älvdalen, 
därav namnet på vår fören-
ing, förklarar Tomas Lillsjö 

som tillsammans med Jonas 
Brattlöf, Henrik Persson 
och Bernt Johansson bildat 
ledarkvartett.

– Truppen sammankal-
lades förra hösten, deltog i 
några inomhusturneringar 
och spelade även några trä-
ningsmatcher under vintern, 
berättar Lillsjö.

I början av juli samlades 
tjejerna för att medverka i 
den första av tre interna-
tionella turneringar. En ort 
utanför Barcelona var målet 
för resan.

– Vi medverkade i dam-
klassen och tjejerna gjorde 
fantastiskt bra ifrån sig. Det 
blev guld efter att ha vunnit 
finalen med 2-1 mot ett 
norskt division 1-lag, berät-
tar Lillsjö.

Tillbaka i Sverige, efter 34 
timmar i buss, blev det till att 

ladda om inför Gothia Cup. 
Här blev det seger i B-fina-
len efter straffavgörande mot 
Lillån FK från Örebro.

I den avslutande turne-
ringen, Dana Cup, gick Ran-
rike förvisso till A-slutspel, 
men tyvärr tog det stopp i 
åttondelsfinalen.

– Vi fick uppleva ett rik-
tigt häftigt fotbollsäventyr 
tillsammans. Jag är verkligen 
imponerad över hur tjejerna 
genomförde turneringarna. 
Det blev 18 matcher på 17 
dagar.

Blir det någon fortsätt-
ning?

– Det återstår att se. Det 
är väl inte omöjligt att vi 
ställer upp i någon inomhus-
turnering när serierna är fär-
digspelade, avslutar Tomas 
Lillsjö.

JONAS ANDERSSON

– Och gick till B-fi nal i Gothia Cup
Ranrike tog guld i Spanien
Spelarna i Ranrike ALS skriker ut sin glädje efter cuptriumfen i Spanien.

Nu till helgen bjuds det cupfotboll i Alafors. Cup Sjövallen, som har bytt namn till Zcooly 
Cup, avgörs 10-11 augusti.                Arkivbild: Jonas Andersson

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Över 100 lag anmälda

Dukat för cupfest på Sjövallen

Stora framgångar för 
Älvbygdens MK

SOTENÄS. Älvbygdens 
motorklubb skördade 
nya framgångar i som-
mar.

Det traditionella Rä-
kracet som Sotenäs MK 
arrangerar årligen tre 
pallplatser.

Nathalie Wilhelmsson 
fi ck kliva överst efter 
att ha segrat i dam-
klassens A-fi nal.

Räkracet är en fristående 
folkracetävling som Sotenäs 
MK arrangerar i början av 
juli varje år. Det visade sig 
denna gång var rena skör-
detiden för Älvbygdens MK. 
Förutom att Nathalie Wil-
helmsson körde hem segern 
i damklassen fick Tobias 
Svenrot ta emot silver-
pengen efter stark körning i 
seniorernas A-final.

Daniel Klasson slutade 
fyra i B-finalen för herrsenio-
rerna, medan Anders Klass-
son fick ta emot segerpoka-
len i veteranernas A-final.

Ny seger för Nathalie Wilhelmsson i Räkracet som Sotenäs MK arrangerade 6-7 juli.              
Arkivbild: Allan Karlsson

GRATTIS!

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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vs
MELLERUDS IF
Torsdag 8 aug kl 19

SJÖVALLEN
SVENSKA STENHUS ARENA

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF

Matchvärd

Roligt lärande!

ALAFORS. Cup Sjöval-
len har bytt namn till 
Zcooly Cup.

Nu till helgen stundar 
Ahlafors IF:s populära 
ungdomsturnering.

115 lag har anmält 
sitt intresse vilket är 
rekord.

Lördag-söndag, 10-11 
augusti, bjuds det ungdoms-
fotboll från tidig morgon 
till sen eftermiddag. Samt-
liga planer kommer att tas i 
anspråk varför det blir spel 
på både natur- och konstgräs.

– Det innebär att par-
keringen kommer att bli 
förlagd till en åker bortom 
idrottsplatsen. Vi är mycket 
tacksamma över att markä-

garen tillåter det, säger 
Cäthrin Wadström.

– Vi uppmanar närboende 
att ställa bilen hemma och 
istället ta en promenad eller 
cykeltur till Sjövallen.

Turneringen vänder sig 
till flickor och pojkar i åldern 
8-12 år. Aleklubbar finns 
representerade i samtliga 
klasser liksom diverse olika 
Göteborgsföreningar.

– Cupkommittén har 
svarat för ett fantastiskt 
arbete och nu hoppas vi 
att väderleken är med oss. 
Vi hoppas på en riktig fot-
bollsfest i dagarna två, säger 
Cäthrin Wadström som 
utöver sitt engagemang i 
Ahlafors IF också tjänstgör 
på Zcooly och därför kan 

redogöra för namnbytet.
– Vi vill sprida vårt bud-

skap, att fler ska få upp 
ögonen för Zcooly. Zcooly 
ett nytt pedagogiskt verktyg 
för lärande i grundskolan, 
där spelets kraft används för 
att inspirera och locka barn 
till att vilja lära sig mera. 
På cupen når vi helt rätt 
målgrupp. Vi kommer att 
ha ett tält med datorer och 
Ipads så att besökarna kan 
testa de spel och appar som 
vi hittills har lanserat. Våra 
spelutvecklare och designers 
kommer också att finnas på 
plats för att svara på frågor, 
avslutar Cäthrin Wadström.

ALE. Ranrike är en 
förening som utgörs av 
spelare från Göta älv-
dalen med omnejd.

Tjejerna är födda 
1996 och några en-
staka 97:or fi nns också 
med i truppen.

Under sommaren har 
laget spelat tre stora 
turneringar varvid 
man lyckades ta guld i 
Spanien.

Skepplanda BTK, Lödöse/
Nygård, Edet FK, Alingsås 
KIK, Holmalunds IF, Sol-
lebrunns AIK och Vallens IF 
bidrar alla med spelare till 
Ranrike ALS.

– Ranrike är ett gammalt 
namn för Göta älvdalen, 
därav namnet på vår fören-
ing, förklarar Tomas Lillsjö 

som tillsammans med Jonas 
Brattlöf, Henrik Persson 
och Bernt Johansson bildat 
ledarkvartett.

– Truppen sammankal-
lades förra hösten, deltog i 
några inomhusturneringar 
och spelade även några trä-
ningsmatcher under vintern, 
berättar Lillsjö.

I början av juli samlades 
tjejerna för att medverka i 
den första av tre interna-
tionella turneringar. En ort 
utanför Barcelona var målet 
för resan.

– Vi medverkade i dam-
klassen och tjejerna gjorde 
fantastiskt bra ifrån sig. Det 
blev guld efter att ha vunnit 
finalen med 2-1 mot ett 
norskt division 1-lag, berät-
tar Lillsjö.

Tillbaka i Sverige, efter 34 
timmar i buss, blev det till att 

ladda om inför Gothia Cup. 
Här blev det seger i B-fina-
len efter straffavgörande mot 
Lillån FK från Örebro.

I den avslutande turne-
ringen, Dana Cup, gick Ran-
rike förvisso till A-slutspel, 
men tyvärr tog det stopp i 
åttondelsfinalen.

– Vi fick uppleva ett rik-
tigt häftigt fotbollsäventyr 
tillsammans. Jag är verkligen 
imponerad över hur tjejerna 
genomförde turneringarna. 
Det blev 18 matcher på 17 
dagar.

Blir det någon fortsätt-
ning?

– Det återstår att se. Det 
är väl inte omöjligt att vi 
ställer upp i någon inomhus-
turnering när serierna är fär-
digspelade, avslutar Tomas 
Lillsjö.

JONAS ANDERSSON

– Och gick till B-fi nal i Gothia Cup
Ranrike tog guld i Spanien
Spelarna i Ranrike ALS skriker ut sin glädje efter cuptriumfen i Spanien.

Nu till helgen bjuds det cupfotboll i Alafors. Cup Sjövallen, som har bytt namn till Zcooly 
Cup, avgörs 10-11 augusti.                Arkivbild: Jonas Andersson

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Över 100 lag anmälda

Dukat för cupfest på Sjövallen

Stora framgångar för 
Älvbygdens MK

SOTENÄS. Älvbygdens 
motorklubb skördade 
nya framgångar i som-
mar.

Det traditionella Rä-
kracet som Sotenäs MK 
arrangerar årligen tre 
pallplatser.

Nathalie Wilhelmsson 
fi ck kliva överst efter 
att ha segrat i dam-
klassens A-fi nal.

Räkracet är en fristående 
folkracetävling som Sotenäs 
MK arrangerar i början av 
juli varje år. Det visade sig 
denna gång var rena skör-
detiden för Älvbygdens MK. 
Förutom att Nathalie Wil-
helmsson körde hem segern 
i damklassen fick Tobias 
Svenrot ta emot silver-
pengen efter stark körning i 
seniorernas A-final.

Daniel Klasson slutade 
fyra i B-finalen för herrsenio-
rerna, medan Anders Klass-
son fick ta emot segerpoka-
len i veteranernas A-final.

Ny seger för Nathalie Wilhelmsson i Räkracet som Sotenäs MK arrangerade 6-7 juli.              
Arkivbild: Allan Karlsson

GRATTIS!

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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BOHUS. Surte Bandy-
klubb tog sig tillbaka 
till allsvenskan på re-
kordtid.

Nu ska laget försöka 
hämta andan och stabi-
lisera sig.

Årsfärske tränaren 
Johan Ekängen tror 
att rollen som "under-
dog" passar Surte och 
utesluter inte ett roligt 
bandyår...

Förväntningarna ska själv-
klart inte vara för högt ställda 
på en nykomling i bandyall-

svenskan, men med åtta rik-
tigt bra nyförvärv är det svårt 
att inte fundera kring hur 
långt detta kan bära.

– Gripen är solklara serie-
favoriter. De har värvat brö-
derna Henrik och Fredrik 
Korén samtidigt som Lasse 
Karlsson fortsätter. Surte 
har precis börjat en resa, där 
vi försöker bygga upp något 
helt nytt. Våra killar spelar 
bandy för att det är så fan-
tastiskt kul. Vi har en härlig 
mix i truppen. Ung talang 
tillsammans med rutinerade 
bandyrävar gör att det ser 
lovande ut, dessutom har 
vi bästa tänkbara förutsätt-
ningar med Ale Arena, säger 
Johan Ekängen.

Kort betänketid
Han erkänner att han inte 
behövde särskilt lång betän-
ketid när Surte tog kontakt 
tidigt i våras.

– Jag har haft ett litet 
break från det att vår son 
Oscar föddes, men passionen 
för bandyn är oemotståndlig. 
Taktik har alltid intresserat 
mig och bandy är en sport 
som innehåller såväl stora 
som mindre taktiska drag. 
Det går att förändra match-
bilden som tränare. Jag 
kände tidigt att jag ville bli 

ledare och säsongen 2011-12 
fick jag förtroendet att träna 
Mölndal i allsvenskan, säger 
Ekängen.

Mitt i säsongen blev han 
pappa och trots att Mölndal 
gjorde en bra säsong under 
Ekängens ledning valde han 
att hoppa av.

Förstående hustru
– Det var bäst då, men jag 
har en förstående hustru och 
hon vet att jag vill tillbaka. 
Uppdraget i Surte påminner 
mycket om när jag tränade 
Mölndal. Ingen tror att vi ska 
rosa den här serien, men utan 
att måla upp för stora för-
väntningar så ser jag en stor 
potential i laget. En redan 
solid trupp har kompletterats 
med spetskompetens och en 
del utvecklingsbart material. 
Två frågetecken återstår 
och det är kring vår libero 
Nils Sigurd och målskyt-
ten Henrik Jönsson. Vi vill 
självklart gärna behålla båda. 
I veckan får vi svar, berättar 
Ekängen.

Fyra av åtta nyförvärv 
kommer inte helt oväntat 
från Mölndals bandy.

– Det blir lätt så, men 
det har inte bara med mitt 
kontaktnät att göra. För 
det första åkte Mölndal ur 

allsvenskan och då brukar 
de som känner att de vill 
spela på en högre nivå alltid 
flytta på sig. Det var lika-
dant för Surte när de valde 
att kliva ner i seriesystemet. 
Dessutom lockar Ale Arena 
många av spelarna. Det är en 
enorm styrka att alltid kunna 
erbjuda bra träningsförhål-
landen. Det lockade även 
mig, säger Ekängen.

Sin bandyfilosofi har han 
byggt upp under sin karriär 
som aktiv och självklart har 
den präglats starkt av åren 
i Gais, där Kent Hultqvist 
och Magnus Nordin härs-
kade.

Egen idé
– De är så kunniga att det 
självklart blir lätt att ta efter, 
men jag har ändå lyckats 
forma min egen idé och den 
hoppas jag kunna förmedla. 
Jag vill att vi ska vara ett 
spelförande lag. Vi ska äga 
bollen i så stor utsträckning 
som möjligt. Många tror 
kanske att det är en övermäk-
tig uppgift för en nykomling, 
men det tror inte jag, säger 
Ekängen.

Träningen är i full gång. 
Två tuffa barmarkspass i 
veckan kompletteras med ett 
spinningpass i Göteborg. I 

början av september ska isen 
vara spolad och då tänker 
inte Johan Ekängen låta kil-
larna få vänta.

Stor fördel
– Det är vår stora fördel och 
så fort det är möjligt kliver vi 
in på stor is.

Första träningsmatchen 
går mot IFK Kungälv den 
12 september. Koza Cup 
arrangeras första helgen i 
oktober med bland andra 
nämnda Kungälv och elitse-
riesatsande Vetlanda.

– Det är en härlig utma-
ning att få rodda Surte som 
är ett klassiskt bandynäste. 
Jag tror vi har något bra på 
gång här. Det kan bli riktigt 
kul. Vi har fått en bra serie-
inledning med tre raka hem-
mamatcher mot beskedligt 
motstånd. Premiär 2 novem-
ber mot Åtvidaberg, avslutar 
Johan Ekängen innan mån-
dagens spelarmöte.

På minussidan i Surte BK 
finns fjolårets skyttekung 
Christoffer Ohlsson som 
har valt att tacka ja till upp-
draget som spelande tränare 
i Sunvära.

EKÄNGEN OM 
NYFÖRVÄRVEN 

Magnus Karlsson, 29, Nässjö
"Har elitseriemeriter från spel 
i både Vetlanda och Gais. Vårt 
tyngsta nyförvärv. En komplett 
bandyspelare som kan spela på 
alla positioner".

Ante Grip, 28, Frillesås
"Fostrad i Bollnäs, spelade i Gais 
2005-2006, närmast från Frillesås. 
Är användbar både som halv och 
mittfältare. Bra karaktär och vet 
vad som krävs. Kommer även att 
assistera mig".

Mattias Wenstedt, 25, Mölndal
"En fruktad målskytt som till skill-
nad från många andra anfallare 
också jobbar mycket hårt".

Robin Wang, 25, Mölndal
"En mittfältare som är duktig på 
skridskorna och har en utvecklad 
fysik. Bra karaktär och en bra 
kille".

Jonas Trysberg, 24, Mölndal
"En skridskoskicklig playmaker 
med en enorm potential. En bra 
spelare som med rätt förutsätt-
ningar kan bli ännu bättre".

Karl-Oscar Bridholm, 25, Mölndal
"En stor stark försvarare med ett 
bra skott och som är tuff att möta".

Linus Karlström, 21, Kareby
"En talangfull spelare med bra fysik 
och en teknisk klubba".

Pär Hermansson, 21, Kungälvs SK
"En ung målvakt som vi tror mycket 
på. Kommer att utvecklas positivt 
tillsammans med rutinerade 
Alexander Wetterberg".

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

JOHAN EKÄNGEN
Ålder: 32
Yrke: Snickare
Familj: Gift med Maria, sonen 
Oscar, snart 2 år.
Moderklubb: IF Boltic
Klubbar som spelare: Boltic, 
Sarpsborg (Norge), Slottsbron, 
Mosserud, Kållered, GAIS, Mölndal 
och SK Höjden.
Klubbar som tränare: Mölndal 
(allsvenskan), SK Höjden (as-
sisterande).
Förebild som tränare: "Kent 
Hultqvist och Magnus Nordin i Gais 
är två profeter i bandysverige, 
självklart har de lärt mig mycket".
Sveriges bäste bandyspelare: 
"Per Hellmyrs alla dagar i veckan".

Ekängen ska få bandyn att blomstra i Surte
– Återkomsten i allsvenskan ser ut att bli intressant...

Johan Ekängen är ny tränare i Surte BK som 
i år gör comeback i bandyallsvenskan efter 
två års frånvaro.
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Spahotell i Österrike

 

8 dagar i Bad Hof gastein
Hotel Alte Post Bad 
Hofgastein ★★★★

Gasteinerdalen i de österrikiska 
Alperna erbjuder ett pärlband 
av celebra kurorter som upp-
stått runt de hälsobringande 
termalkällor. Mitt i dalen omrin-
gat av höga bergstoppar ligger 
Bad Hofgastein som har dalens 
största kurbadland med utom- 
och inomhus bassänger fyllda 
med vatten från byns källor. På 
kyrktorget ligger ert hotell som 
följer upp kurtraditionerna på 
bästa vis och bjuder er välkomna 
till en österrikisk sommaridyll lika 
blomstrande som hotellets fasad.

Pris per person i dubbelrum

3.299:-
Pris utan reskod 3.599:-

samt gratis transport med 

2 barn 
0-9 år 
gratis 

Ankomst: Valfri 17/8-12/10 2013.     Kuravgift 2 EUR per person/dygn.

Hotel Alte Post Bad Hofgastein

Dagar i Kvänum
3 dagar i Västra Göt aland

★★★★  
Mellan sjöarna Vänern och Vättern, 
i centrum av Kvänum, ligger ert 
vackra hotell, som kan bli en god 
bas för en välbehövd minisemester 
från vardagens alla måsten. 

Pris per person i dubbelrum

1.399:-

med kaffe

Ankomst: 
Fredagar 16/8-
15/11 2013. 

1 barn 
6-14 år 

½ priset 

inkl. frukost 
449:- 

Sagoomspunna Barth
3 dagar i Nordtyskland

Pommernhotel Barth ★★★ 
Hotellet ligger i utkanten av den lilla staden Barth vid Östersjöns kust 
med ett välbevarat centrum från medeltiden och havspromenad.

Ankomst: 13/9, 22/9 och 6/10 samt valfri 16/10-26/11 och 
1-18/12 2013.  

Pris per person i dubbelrum

899:-

museum

 
1.199:- 

1.549:- 

eller ring  

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

– så får du automatiskt rabattpriset.

Alekuriren

SPF Alebygdens fre-
dagsvandrare har inte haft 
semester. Vi har avverkat 
följande promenader under 
sommaren:

Besök vid Iglekärr. Arton 
vandrare tog tåg och buss 
till Skepplanda. Här gick 
vi genom samhället och 
tog vägen mot Kvarnabo. 
En skylt Sålanda 1 visar 
vägen till denna idylliska 
by. Vi följer första vägen 
till vänster och efter cirka 
500 meter slutar den och 
vi går en km på en stig. Då 
kommer vi till en stuga 
som skollärare Karl Nils-
son lät uppföra på 40-talet. 
Nedanför glittrar Stora 
Iglekärr. Skogen här har 
inte avverkats på 150 år. Här 
finns både löv- och barrträd 
och en hel del ovanliga växt- 
och djurarter. Stiftelsen 
Naturarvet försöker rädda 
denna gammelskog. Du kan 
gå in på deras hemsida och 
klicka för skogen. Sponsorer 
skänker då en slant för varje 
klick. Du kan också köpa ett 
träd eller ett markområde. 
Det behövs drygt fyra mil-
joner för att friköpa skogen 
och lägga samman den med 
Eklidens naturreservat. 
Lennart som ledde pro-
menaden fick beröm för en 
lyckad vandring. Samman-
lagt var den drygt 6,5 km.

Från Surte till Bohus. Ett 
tjugotal tar tåget till Surte. 
Under Arne Boges ledning 

går vi söderut först för att 
få en lättare vandring upp 
till baddammen. Tveksamt 
om detta stämde. Stigen var 
brant och stenig men alla 
kände sig nöjda med att ha 
klarat av strapatsen. Mat-
säcken intogs vid Surtesjöns 
badplats som var nystädad 
och prydlig. Vi följer norra 
Surtesjön på den nygjorda 
bekväma stigen. Träffar på 
den nya Pilgrimsleden som 
kyrkan håller på att anlägga. 
I våra trakter går den från 
Nylöse kyrka via Nödinge 
kyrka till Lödöse och Skara. 
Från Lödöse skall en annan 
led gå ända till Trondheim 
(Nidaros).

På oss väntade en buss 
vid Jennylund efter en 
lyckad vandring i vackert 
väder.

Nödinge – Hältorp – Ala-
fors. I strålande sommar-
väder gick vi från Nödinge 
via Hallbacken efter ”dam-
madiket” till Hältorp. Vi 
skrämde upp två tranor som 
gjorde en mäktig lov över 
oss. Vi kunde konstatera att 
Starrkärrs hembygdsfören-
ing försett torpruinen med 
en skylt i hållbart material. 
Efter fika vid jaktstugan 
följde vi Hältorpssjöns östra 
strand och fortsatte ner till 
Alafors för bussfärd tillbaka 
till Nödinge. Curt Svens-
son fick en eloge för sitt 
förslag till vandring.

Skepplanda. Tretton 
vandrare tog tåg och buss 
till Skepplanda. Vi gick 
upp kyrka och fortsatte ner 
till gravfältet. Det är från 
senare stenåldern. Platsen 
är dåligt markerad. Fortsät-
ter upp till Stugåsberget 
och konstaterar att hällrist-
ningen behöver fyllas i. Vid 
Skepplanda hemvärns- och 
kulturförening har ordföran-
den Gunnar Ringholm och 
två kompisar mött upp och 
vi guidas i det fina museet. 
Lennart tackas för en fin 
vandring.

Nödinge – Stora Viken. 
Elva vandrare trotsar 
värmen och går efter järn-
vägen till Stora Vikens 
naturskyddsområde. Bra 
framkomlighet tack vare 
nygjorda upphöjda stigar. 
Söder om detta område har 
en vall av sand anlagts. Här 
finns en gammal stenbrygga 
där fraktbåtar förr lade till. 
Denna hade en norrman 
utnyttjat. Han tältade här 
och skulle fortsätta med sin 
kajak längs Göta kanal. Vi 
återvänder till hemorten.

Rödbo. Elva vandrare tar 
tåget till Bohus och går över 
Jordfallsbron. Vi kommer 
över precis när bron öppnas. 
Går förbi Rödbo gamla 
kyrkogård som anlades 
1822. Här har legat en kyrka 
som brändes av danskarna 
på 1600-talet. Går genom 
idylliska marker omgivna 
av motorvägar ner till Göd-
dereds gård. Här möter oss 
ägaren Leif Samuelsson 
som vi hälsade på hos för ett 
år sedan. Vi är välkomna i 
april nästa år när fåren har 
lammat.

❐❐❐

Sommarvandringar med SPF

BACKAMO. Lördag-sön-
dag, 10-11 augusti, är 
det åter dags för Hälso-
mässan på Backamo 
lägerplats.

Det är fjärde året i 
rad som Gunilla Funke, 
certifi erad livscoach 
med sitt företag And-
hämtning, välkomnar 
till en helg fylld av 
aktiviteter. 

Det blir försäljning av 
hudvårds- och hälso-
produkter, te, smycken, 
kläder, ljushantverk, 
rökelse och böcker.

Hälsomässan serverar också 
på föreläsningar om bland 
annat mindfulness, vedic art, 
hjärnskada på grund stress, 
självkänsla med mera.

– På utställningslokalens 

övervåning finns prova på-
behandlingar så som klassisk 
massage, taktil massage, kra-
niosakral terapi, horstmann, 
medicinsk laser och olika 
former av healing, berättar 
Gunilla Funke.

Ute på grönområdet kan 
du uppleva en trumresa, 
prova på Power Qigong, 
röstyoga eller testa slagruta 
och pekare med Svenska 
Slagruteförbundet.

Mässcaféet erbjuder mat 
och fika, ekologiskt och när-
producerat, för den som blir 
hungrig. Lördagskvällen 
bjuder på Shamansk afton, 
det blir sång och dans med 
Kjell Haglund – själens kri-
gare.

– Missa inte detta tillfälle, 
avslutar Gunilla Funke.

JONAS ANDERSSON

GLAD 
SOMMAR!

VI HAR SEMESTERSTÄNGT 
FRÅN 15 JULI OCH ÖPPNAR 

ÅTER 12 AUGUSTI

 

Vi hälsar då gamla och nya         
gäster välkomna! 

Hälsomässa på
Backamo lägerplats

Gunilla Funke, som driver företaget Andhämtning, hälsar 
välkommen till Hälsomässan på Backamo lägerplats, 10-11 
augusti.
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ter upp till Stugåsberget 
och konstaterar att hällrist-
ningen behöver fyllas i. Vid 
Skepplanda hemvärns- och 
kulturförening har ordföran-
den Gunnar Ringholm och 
två kompisar mött upp och 
vi guidas i det fina museet. 
Lennart tackas för en fin 
vandring.

Nödinge – Stora Viken. 
Elva vandrare trotsar 
värmen och går efter järn-
vägen till Stora Vikens 
naturskyddsområde. Bra 
framkomlighet tack vare 
nygjorda upphöjda stigar. 
Söder om detta område har 
en vall av sand anlagts. Här 
finns en gammal stenbrygga 
där fraktbåtar förr lade till. 
Denna hade en norrman 
utnyttjat. Han tältade här 
och skulle fortsätta med sin 
kajak längs Göta kanal. Vi 
återvänder till hemorten.

Rödbo. Elva vandrare tar 
tåget till Bohus och går över 
Jordfallsbron. Vi kommer 
över precis när bron öppnas. 
Går förbi Rödbo gamla 
kyrkogård som anlades 
1822. Här har legat en kyrka 
som brändes av danskarna 
på 1600-talet. Går genom 
idylliska marker omgivna 
av motorvägar ner till Göd-
dereds gård. Här möter oss 
ägaren Leif Samuelsson 
som vi hälsade på hos för ett 
år sedan. Vi är välkomna i 
april nästa år när fåren har 
lammat.

❐❐❐

Sommarvandringar med SPF

BACKAMO. Lördag-sön-
dag, 10-11 augusti, är 
det åter dags för Hälso-
mässan på Backamo 
lägerplats.

Det är fjärde året i 
rad som Gunilla Funke, 
certifi erad livscoach 
med sitt företag And-
hämtning, välkomnar 
till en helg fylld av 
aktiviteter. 

Det blir försäljning av 
hudvårds- och hälso-
produkter, te, smycken, 
kläder, ljushantverk, 
rökelse och böcker.

Hälsomässan serverar också 
på föreläsningar om bland 
annat mindfulness, vedic art, 
hjärnskada på grund stress, 
självkänsla med mera.

– På utställningslokalens 

övervåning finns prova på-
behandlingar så som klassisk 
massage, taktil massage, kra-
niosakral terapi, horstmann, 
medicinsk laser och olika 
former av healing, berättar 
Gunilla Funke.

Ute på grönområdet kan 
du uppleva en trumresa, 
prova på Power Qigong, 
röstyoga eller testa slagruta 
och pekare med Svenska 
Slagruteförbundet.

Mässcaféet erbjuder mat 
och fika, ekologiskt och när-
producerat, för den som blir 
hungrig. Lördagskvällen 
bjuder på Shamansk afton, 
det blir sång och dans med 
Kjell Haglund – själens kri-
gare.

– Missa inte detta tillfälle, 
avslutar Gunilla Funke.

JONAS ANDERSSON

GLAD 
SOMMAR!

VI HAR SEMESTERSTÄNGT 
FRÅN 15 JULI OCH ÖPPNAR 

ÅTER 12 AUGUSTI

 

Vi hälsar då gamla och nya         
gäster välkomna! 

Hälsomässa på
Backamo lägerplats

Gunilla Funke, som driver företaget Andhämtning, hälsar 
välkommen till Hälsomässan på Backamo lägerplats, 10-11 
augusti.
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Sommarhatt: 

Punsch

Torget 2, 442 31 Kungälv   
0303-109 70, www.farshatt.se

Torsdagen den 8 augusti 
Mat, dryck, musik och hög stämning. 

DJ: Tompa.

Boka bord för att försäkra dig om de 
bästa platserna vid älvkanten!

Åldersgräns: 18 år.

Öppettider
Månd-torsd kl 09-19

Fred kl 09 – After Work
Lörd-sönd kl 10-16

Vardagar kl  11-15

LEE  THOMAS

Restaurang & Catering 

Backa Säteri

ALAFORS. Vårens suc-
céföreställning ”Dan-
sen på Furulund” går i 
repris.

Nypremiär blir det 
söndagen den 18 au-
gusti.

– Nu är vi rejält tag-
gade för en ny omgång, 
säger Kent Carlsson 
som svarat för manus 
och regi tillsammans 
med Christel Olsson-
Lindstrand.

Det blev en lyckad vår för 
Teatervinden och deras 
rosade föreställning ”Dansen 
på Furulund”. Tolv speltill-
fällen hanns med under peri-
oden 18 maj-9 juni.

– Vi fick en väldigt posi-
tivt respons från publiken, 
vi hade många besökare som 
kom fram och tackade för en 
bra föreställning, berättar 
Kent Carlsson.

Pjäsen är sprungen ur ett 
samarbete mellan Teatervin-
den och Ahlafors IF. Före-
ställningen tar upp händelser 
ur AIF:s 100-åriga historia, 
men återger också berättel-
ser och episoder ur ett sam-
hällsperspektiv.

– Furulundsparken som 
spelplats är helt suverän med 
sin vackra omgivning. Såväl 
skådespelare som publik har 

tak över huvudet varför man 
inte behöver bekymra sig så 
mycket över vädret, säger 
Kent.

Tanken var att nypremiä-
ren skulle äga rum den 17 
augusti, men då en av huvud-
rollsinnehavarna var uppta-
gen på annat håll blev det till 
att ställa in.

– Det fanns inget annat att 
göra. De som redan köpt bil-
jett får använda den på någon 
av de andra föreställning-

arna, förklarar Kent.
Repetitionerna tar vid på 

måndag och sedan är det full 
fart hela veckan.

– Det var skönt att få vila 
huvudet lite grann under 
semestern, men nu ska det 
bli riktigt roligt att få komma 
igång igen och träffa gänget, 
avslutar Kent Carlsson.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Nypremiär för ”Dansen på Furulund”

Teaterspel återupptas i Alafors

Teaterföreställningen ”Dansen på Furulund” har nypremiär 
söndagen den 18 augusti.                 Arkivbild: Allan Karlsson

Christel Olsson-Lindstrand och Kent Carlsson har gjort ma-
nus och regi till den kritikerrosade föreställningen ”Dansen 
på Furulund”, som är ett samarbete mellan Teatervinden och 
Ahlafors IF.

A
rk

iv
b
il
d
: 
P

er
-A

n
d
er

s 
K

lö
v
er

sj
ö

BOHUS. Strålande sol var 
det när PRO Surte-Bohus 
för tredje året i rad bjöd in 
sina medlemmar till frilufts-
dag på Jennylund torsdagen 
den 1 augusti. Tävlingar som 
poängpromenad, pilkast-
ning, boule och paraplygolf 
stod på programmet.

Närmare 70 medlemmar 
gick med liv och lust in för 
tävlingarna och kämpade 
sammanbitet för att få bra 
resultat likt vilka ”idrottsut-
övare” som helst. Kämpaglö-
den var det inget fel på. Den 
var samma som i ungdomens 
dagar.

Doris Hellman körde 
ett välbesökt gympapass 
och man kunde se att ännu 
finns det krut i våra åldrande 
lemmar.

Det bjöds på kaffe, ost-
fralla och kanelbulle. Det var 
ett glatt tjattrande runt om 
och man kan konstatera att 
det finns mycket humor i de 
gamla brukssamhällena i Ale 
där många känner varandra 
nästan sedan barnsben. Som 
”invandrad” göteborgare 
sedan 1976 känner man sig 
välkommen i gänget.

Vi vill tacka våra lokala 
sponsorer som ställde upp 
med priser till våra tävlingar 
och lotterier: Coop Konsum 
i Surte, Sven Blomma i 
Surte, Netto i Bohus samt 
Doris och Elli.

Traditionen går vidare så 
vi ses nästa år igen!

Gunilla Carlson
PRO Surte-Bohus

Friluftsdag i 
vackert väder
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Välkomna till
Sommarkvällar  

inför Ordet
Skepplanda

församlingshem  
kl 19.00

Tisdag 13 augusti
Åke Reinholdsson, fd kyrkoherde

”Det Gud har berett”

Onsdag 14 augusti
Liselotte J Andersson, evangelist 

och författare
” Vårt enda hem är kärleken”

Torsdag 15 augusti
Stefan Nordlander, ungdomspräst i

Rommele pastorat
”Högmässan i Bibeln”

Varje kväll: Lovsång, bön och kaffe.

NYGÅRD. I början av juli 
ordnade SPF Götaälvdals-
bygden en träff speciellt för 
föreningens medlemmar 
som är 85 år eller äldre. Ett 
femtontal hade hörsammat 
inbjudan tillsammans med 
cirka 20 yngre medlemmar. 
Träffen var förlagd till Lock-
torps festplats i Nygård.

Till kaffet serverades ett 
stort antal hembakade kakor 
och flera utsökta tårtor. Elof 
Svantesson från Sjuntorp 
och Ulf Wigelius från Upp-
härad underhöll med drag-
spelsmusik. Spontan sång 
och dans uppstod.         ❐❐❐

Elof Svantesson och Ulf Wigelius underhöll SPF-medlemmarna.

SPF Götaälvdalsbygden ordnade en träff speciellt för för-
eningens medlemmar som är 85 år eller äldre på Locktorps 
festplats i Nygård.

Trivsam träff på Locktorps festplats

VÄSTERLANDA. Ett 70-tal medlemmar 
avnjöt den traditionella sillsexan i SPF 
Göta Älvdalsbygdens regi. Trots det strå-
lande vädret hittade de till Västerlanda 
bygdegård. Där serverades ett flertal 
sillsorter med tillbehör. Till kaffet serve-
rades bland annat några gigantiska jord-
gubbstårtor.

Dagens underhållning stod ett par 
talangfulla elever från musikskolan i Lilla 
Edet; Ida Dahlgren och Joel Jonsson. 
Även SPF-kören bidrog med några som-
marsånger. Eftermiddagen avslutades med 
lotteri .

❐❐❐

Sillsexa i 
Västerlanda bygdegård

Elvy Carlsson, Hålanda har 
avlidit. Född 1927 och efter-
lämnar maken Sven samt barn 
med familjer som närmast 
sörjande.

Barbro Wigeborn, Nödinge 
har avlidit. Född 1938 och 
efterlämnar barnen Torbjörn, 
Marie och Anders med famil-
jer som närmast sörjande.

Paavo Paakkonen, Nödinge 
har avlidit. Född 1945 och ef-
terlämnar makan Ann-Chris-
tin samt barn med familjer 
som närmast sörjande.

Gunvor Andersson, Skepp-
landa har avlidit. Född 1925 
och efterlämnar sonen Ronny 
med familj som närmast 
sörjande.

Rosa Lindegren, Alafors 
har avlidit. Född 1933 och 
efterlämnar barn med familjer 
som närmast sörjande.

Astrid Oskarsson, Älvängen 
har avlidit. Född 1933 och 
efterlämnar Stig, 
Britt och Robert, Ingela och 
Mattias, Mikael, Alf, Irene 
och Lennart, Brita med familj, 
Bert och Cathrine, syskon-
barn samt syskonbarnbarn.

Rune Nilsson, Nödinge 
har avlidit. Född 1924 och 
efterlämnar makan Marita 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Torbjörn Gulbrandsen, 
Älvängen har avlidit. Född 
1921 och efterlämnar barnen 
Marita och Ronny med famil-
jer som närmast sörjande.

Inga Claesson, Älvängen 
har avlidit. Född 1928 och 
efterlämnar barnen Håkan 
och Helen med familjer som 
närmast sörjande.

Gösta Schäfer, Alafors har 
avlidit. Född 1922 och efter-
lämnar sönerna Hasse, Ronny 
och Keith med familjer som 
närmast sörjande.

Wally Hansson, Alafors har 
avlidit. Född 1920 och efter-
lämnar barnbarn med familjer 
som närmast sörjande.

Åke Andersson, Trollevik, 
Nödinge har avlidit. Född 
1941 och efterlämnar sönerna 
Per och Ulf med familjer 
samt Inga-Lill som närmast 
sörjande.

Sture Lindberg, Nol har avlidit. Född 1934 och efterlämnar 
makan Gull samt barn med familjer som närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Ingvar Svensson. I Starrkärrs 
kyrka hölls onsdagen 26  juni 
begravningsgudstjänst för Ingvar 
Svensson, Nödinge. Offi ciant var 
komminister Per-Martin Anders-
son.

Bianca Garvetti. I Starrkärrs kyrka 
hölls fredagen 28 juni begravnings-
gudstjänst för Bianca Garvetti, Nol. 
Offi ciant var Daniel Brattgård.

Tuula Kaukola. I Surte kyrka hölls 
onsdagen 3 juli begravningsguds-
tjänst för Tuula Kaukola, Surte. 
Offi ciant var komminister Lisa 
Sorvoja.

Eva Rydén. I Skepplanda kyrka 
hölls torsdagen 4 juli begravnings-
gudstjänst för Eva Rydén, Skepp-

landa. Offi ciant var komminister 
Magnus Skredsvik.

Elvy Carlsson. I Skepplanda kyrka 
hölls torsdagen 11 juli begrav-
ningsgudstjänst för Elvy Carlsson, 
Hålanda. Offi ciant var kyrkoherde 
Vivianne Wetterling.

Ulla Berg. I Skepplanda kyrka 
hölls fredagen 12 juli begravnings-
gudstjänst för Ulla Berg, Skepp-
landa. Offi ciant var kyrkoherde 
Vivianne Wetterling.

Barbro Wigeborn. I Starrkärrs 
kapell hölls onsdagen 24 juli 
begravningsgudstjänst för Barbro 
Wigeborn, Nödinge. Offi ciant var 
komminister Per-Martin Anders-
son.

Paavo Paakkonen. I Nödinge 
kyrka hölls onsdagen 24 juli 
begravningsgudstjänst för Paavo 
Paakkonen, Nödinge. Offi ciant var 
Per Hammarström.

Gunvor Andersson. I Starrkärrs 
kapell hölls torsdagen 25 juli 
begravningsgudstjänst för Gunvor 
Andersson, Skepplanda. Offi ci-
ant var komminister Per-Martin 
Andersson.

Rosa Lindegren. I Starrkärrs 
kyrka hölls fredagen 26 juli 
begravningsgudstjänst för Rosa 
Lindegren, Alafors. Offi ciant var 
komminister Per-Martin Anders-
son.

Döda

Tack
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Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 7

DYGNET RUNT

TRYGGHET  •  OMSORG  •  KOMPETENS 
Med anor från 1932

Predikoturer

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Guntorps missionskyrka
Tisd, Onsd, Torsd 13-15/8 kl 
19, Sommarkvällar inför Or-
det i Skepplanda Församlings-
hem.  Onsd 14/8 kl 18.30, 
Tonår Terminsstart. Sönd 
18/8 kl 18, Sommarkväll Lars 
Gunther Aftonbön Mattias 
Larsson Sång.

Älvängens missionskyrka
11/8 kl 11, Gudstjänst Inga-
Britt Holgersson  sång: Anni-
ka Wahllöf.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 11/8 kl 10, 
Gudstjänst Broman. Som-
markvällar inför Ordet kl 19 i 
Skepplanda församlingshem. 
Tisd 13/8 Åke Reinholdsson 
fd kyrkoherde. Onsd 14/8 Li-
selotte J Andersson, evange-
list och författare. Torsd 14/8 
Stefan Nordlander, ungdoms-
präst. Hålanda sönd 11/8 kl 
12, Mässa Broman. S.t Peder 
sönd 11/8 kl 17, Mässa Bro-
man. Ale-Skövde sönd 11/8, 
se övriga. Tunge sönd 11/8, 
se övriga.

Nödinge församling
11/8 11:e ef Trefaldighet kl 11, 
Surte Mässa  H Hultén. Kl 15, 
Bohus Servicehus Gudstjänst 
H Hultén.

Smyrnaförsamlingen i Älv-
ängen
Sönd 11/8 kl 17, ”Sommar i 
Smyrnaparken” med sång och 
tal av Simon Ådahl. Ta gärna 
med en filt att sitta på. Något 
ätbart serveras. Inomhus vid 
dåligt väder.

Surte missionsförsamling
Sönd 11/8 kl 11, Gudstjänst. 
Per Kjellberg. Lisen och 
Karin. Enkelt fika. 13/8 kl 18, 
Sommaraktiviteter och fika vid 
boulebanan. Vid regn är vi i 
kyrkan. Sena ändringar i detta 
program kan ske.

På www.surtemissionskyrka.
se finns ett aktuellt program. 
Anmäl dig till höstens Till-
sammansläger!

Fuxerna - Åsbräcka
församling
Sönd kl 10, Högmässa, Nord-
blom. Onsd kl 18.30, Mässa, 
Kristensson.

Döda

Vår älskade Mamma,
Svärmor, Farmor

Mormor
Gammelmormor

Rosa Lindegren
* 10 januari 1933

har idag stilla insomnat.

Mossen, Alafors
4 juli 2013

ROGER och ROSMERI
Sofia, Petronella

KERSTIN
och INGEMAR

Bodil och Mathias
Simon, Malte

Emma och Johan
Tilda, William

Erik
BERIT och HENRIK

Johanna, Malin
Släkt och vänner

Mitt i livet händer att
döden kommer och tar
måttet på människan

Det besöket glöms
och livet fortsätter
Men kostymen sys

i det tysta.
Tomas Tranströmmer

Jag vill tacka livet för allt 
som det gett mig

Begravningen ägde rum 
fredagen den 26 juli i 

Starrkärrs Kyrka.

Tack
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.
tel. 0736-47 85 01 Stefan

Bilar och husvagnar köpes.
Fr. 500-50000 kr. Allt av 
intresse, även def. Hämtas kont.
tel. 0737-61 44 78
el. 0737-42 90 92
el. 0303-127 621

Hjulhacka köpes.
tel. 031-22 73 27

SÄLJES

Mopeder årsm 59-60. Monark 
& Crescent i bra körbart skick. 
Styckpris 3200:-. Motordriven 
gräsklippare 450:-.
tel. 031-98 18 43

Vinglas + likörglas. 12st av 
varje + karaff av orrefors hel-
kristall. Carl von Linne serie 
säljes till högstbjudande. Lägsta 
bud 10 000:-
tel. 0707-15 31 48

Elektrisk höj & sänkbar säng 
105x200 m. bäddmadras, massa-
gestol svart skinn m. fotpall helt 
ny, höj & sänkbar snurr datastol. 
Finns i Nol. Gert
tel. 0704-77 18 56

UTHYRES

Byggnadsställningar uthyres & 
monteras.
tel. 0703-40 74 52

Ö HYRA

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

Hus önskas hyra tillsvidare i 
Ale med omnejd, lantligt, gärna 
vid skog, av familj med två ton-
åringar och två hundar. Minst 
tre rum o kök, maxhyra 7000 kr
tel. 0704-82 02 81

ÖVRIGT

Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser. 
Peter Bergqvist
tel. 0761 - 74 30 99

Hälsomässa den 10-11 aug.
Backamo Lägerplats, Ljungskile.
Lörd. 10-22. Sönd. 10-16.
Info: www.andhämtning.se

Loppisprylar till Damme-
kärrs marknad mottages tack-
samt torsd 22/8 på Dammekärr 
mellan kl 17-20 eller enligt ök
tel. 0730-35 33 94
el. 0303-33 86 13

Texta tydligt:
Familj – Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett 
adresserat och frankerat kuvert. 

Prylbörs – För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. 

Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställ-
ningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag kl 12, till...
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen, Märk kuvertet "Familj"
Vi tar inte emot privatannonser på telefon, 
fax eller e-mail.
Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni 
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.
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Prylbörsen (40:-)

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska med en annons!
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Hyr65plus.se - Använd 
rotavdraget - 50% på arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, golv,  
mur & putsarbeten, el-behörighet, 
städ & trädgård. Anlita en senior 
hos oss! Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57

Bygga och renovera inomhus 
eller utomhus. 
Använd rotavdraget, 50% 
på arbetskostnaden. 
Momsregistrerad, F-skatt sedel 
och försäkringar finns.
Gå in på vår hemsida för att läsa 
en del av vad vi erbjuder.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44

Madsen & Partners erbjuder 
juridiskrådgivning inom bland 
annat familjerätt, affärsjuridik 
och fastighetsrätt.
just nu erbjuder vi en första 
rådgivningstimme på vårt kontor 
för 500 kronor inklusive moms. 
För mer information besök
www.madsenpartners.se eller
tel. 031 - 799 61 59
Vi erbjuder en första 
kostnadsfri rådgivning per 
telefon / e-post.

Utbyte av köksluckor.
Marknadens bästa priser.
Västkustkök
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, vykort, 
prydnadssaker m.m. samt 
dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
stenspräckning med Simplex. 
Anläggning och skötsel samt 
mossrivning av gräsmattor. 
Trädfällning, beskärning av träd 
och buskar. Våra fordon och 
maskiner håller hög standar för 
miljöns skull.
tel. 0768-81 60 10

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja rotavdraget. 
Vi utför allt inom branchen. 
I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel i 
Älvängen. Öppettider: Mån-Fre: 
16-18, Lörd: 10-13.  Återförsäljare 
för Interkakel, Stigs kakel & FF's 
Kakel. Har flyttat till Garveriv. 10. 
Kör lokalkörbanan vid nya Coop. 
Skepplanda - Älvängen.
Tel. 0303-74 60 41
el. 0706-36 78 41

Sprutlack av kök
Fräsning: dekorspår, 
nytillverkning av köksluckor. 
F-skatt finnes.
tel. 076-07 48 695

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. Över 
15 års erfarenhet inom branschen.

Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

Vi utför service / 
reparationer på din bil.
Montering & balansering – 
Hjulskifte – Däckförvaring - 
Kamremsbyte/kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 Alvhem
tel. 0520-655 181

Vi fixar allt inom trädfällning, 
undanröjning, trädgårdsarbete 
och snöröjning. Stort som smått.  
Låga priser. Använd ROT/RUT 
avdrag 50%. F-skatt & försäkring 
finns.
tel. 0765-76 17 29

Seniorbolaget.se
RUT-/ROT-avdrag direkt på 
fakturan. Vi hjälper dig med 
städning, hemtjänst, snickerier, 
målning, bokföring, läxhjälp mm
tel. 0303-103 60
Ulf Österman

Van skogshuggare
Allt från buskar till träd. 
Låga priser. F-skatt. Försäkrad.
tel. 0705-77 27 81
gunnar@skogsuggare.se

Excellent Tak
Boka ditt tak nu och måleri. 
Få 15% rabatt, fri offert, fri 
besiktning.
tel. 0708-65 50 21
el. 0739-92 42 99

Marias hemtjänst
Hemstäd, Fönsterputs, Flyttstäd 
och förekommande, sysslor 
i hemmet. RUT tar halva 
kostnaden. F-skatt finns. 
Ring Maria
tel. 0736-67 30 17

Välkomna till Hundfixarn
Vi tar emot hundar på dagis, även 
pensionat. Passa på att klippa/
trimma er hund samtidigt då 
hunden är hos oss. Vi har trim 
med utbildad personal. Alltid bra 
priser och bra service.
tel. 0701-52 21 96
el. 0760-46 63 34
www.hundfixarn.se

Älvdalens bil köper nyare bilar 
kontant.
tel. 031-98 08 90

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

Valpkurs med start i aug/sept
Utbildad och erfaren instruktör.
Inhägnat område ca 3 minuter 
från Ale Torg. Kursen är 6 ggr på 
vardera 2 timmar.Vi grundlägger 
en god relation mellan nund och 
förare, tränar inkallningar, provar 
på att spåra mm.
Mer info www.rapports.net 
eller 073-5007078
Godkänd för F-skatt.
Monica Henriksson

Hundpromenad i Ale & Kungälv.
Jag kommer hem till er och
rastar er hund. Ring Stina för 
priser på
tel. 0709-56 26 56
www.doggiedog.n.nu

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.

tjänstertjännnssstttteeeerrrrrrrtttjäntjänjjjjtttt äääääääännnnnnnnnnnäääääät äääätjänn

alekuriren.se

Grattis
Nathalie

på 3-årsdagen
önskar

Mamma, Pappa & Emilia

Guldbröllop
Boris & Margareta 

Lämned
1 december 2012
Yvonne & Bosse 

Andersson
3 augusti 2013

Laila & Lennart
Hall

21 december 2013
Grattis!

Tänk vad tiden går, nu fyller även lille
Pinnen 40 år

och hans meritlista är det få som klår:
Ahlafors IF, Kilanda IF, Nödinge-Nol, Skepplanda BTK, 
Lilla Edets IF, Ale Innebandy, Skår IBK, Europas Flugor
– och inte minst Alekurirens förstauppställning i 15 år,

där det blivit många "guldmedaljer" genom åren...
Stort grattis!

Kurrarna

Grattis
Anna Karlsson

i Alafors på
13-årsdagen 29 juli önskar

Mormor och Morfar

Stort grattis till
mina föräldrar Rolf och 
Britt- Marie Hultman 

som firade 50-årig
bröllopsdag den 14 juli!

Kram Christine

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Pia i Uspastorp

Födda 
Välkommen

Vidar
29 juni 2013

Alva & Stinas lillebror,
vår son.

Matthias & Monica Skånberg

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

Arnold Thomsen, Skepplanda

Ni underbara i Alafors 
hemsjukvård, på rehab och 
kommun som fanns till för 
min man Håkan Hallgren 
med fru, utan er alla hade 
vi/jag aldrig klarat av det. Så 
tusen tack och många varma 
kramar till er alla ni är fan-
tastiska, det är så här vården 
ska fungera, jag vill även 
sända ett tack till räddnings-
tjänsten. Trevlig sommar till 
er alla. Kram

Rose-Marie

Tack

Veckans ros 
Veckans ros till Markus, 
Jessica, Elin, Julia som bjöd 
hem oss. Vi hade en jätte-
trevlig dag med traktorerna, 
fåren och mycket mer. Väl-
digt uppskattat av dagbar-
nen & dagbarn.

"Vårdarna i Skepplanda"

Till min helt underbara 
fästmö Ryneé Råhult på 
Netto i Älvängen. Vad 
skulle jag gjort utan dig? 
Älskar dig jättemycket.

Lamar

Veckans ris 
Mycket dåligt bemötande av 
personalen i kiosken Bohus 
Centrum. Andra gången jag 
blir illa bemött av Er, har 
hört många fler som blivit 
dåligt bemötta, fått tykna 
svar av Er. Antingen tycker 
man om sitt jobb eller så får 
man byta. Om ingen bätt-
ring sker får Vi hoppas på 
ny personal som värnar om 
sina kunder!
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.
tel. 0736-47 85 01 Stefan

Bilar och husvagnar köpes.
Fr. 500-50000 kr. Allt av 
intresse, även def. Hämtas kont.
tel. 0737-61 44 78
el. 0737-42 90 92
el. 0303-127 621

Hjulhacka köpes.
tel. 031-22 73 27

SÄLJES

Mopeder årsm 59-60. Monark 
& Crescent i bra körbart skick. 
Styckpris 3200:-. Motordriven 
gräsklippare 450:-.
tel. 031-98 18 43

Vinglas + likörglas. 12st av 
varje + karaff av orrefors hel-
kristall. Carl von Linne serie 
säljes till högstbjudande. Lägsta 
bud 10 000:-
tel. 0707-15 31 48

Elektrisk höj & sänkbar säng 
105x200 m. bäddmadras, massa-
gestol svart skinn m. fotpall helt 
ny, höj & sänkbar snurr datastol. 
Finns i Nol. Gert
tel. 0704-77 18 56

UTHYRES

Byggnadsställningar uthyres & 
monteras.
tel. 0703-40 74 52

Ö HYRA

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

Hus önskas hyra tillsvidare i 
Ale med omnejd, lantligt, gärna 
vid skog, av familj med två ton-
åringar och två hundar. Minst 
tre rum o kök, maxhyra 7000 kr
tel. 0704-82 02 81

ÖVRIGT

Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser. 
Peter Bergqvist
tel. 0761 - 74 30 99

Hälsomässa den 10-11 aug.
Backamo Lägerplats, Ljungskile.
Lörd. 10-22. Sönd. 10-16.
Info: www.andhämtning.se

Loppisprylar till Damme-
kärrs marknad mottages tack-
samt torsd 22/8 på Dammekärr 
mellan kl 17-20 eller enligt ök
tel. 0730-35 33 94
el. 0303-33 86 13

Texta tydligt:
Familj – Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett 
adresserat och frankerat kuvert. 

Prylbörs – För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. 

Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställ-
ningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag kl 12, till...
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen, Märk kuvertet "Familj"
Vi tar inte emot privatannonser på telefon, 
fax eller e-mail.
Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni 
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.
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Prylbörsen (40:-)

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska med en annons!

ÖKÖPESS

pryl prylpryl 
börsenrsensenbbbbböööööörrrrrsssseeeennnnn

lllllllllllllllllllyylllllllllllllllll
bör

p yprylprylpryl
b
y

bb
yy

börö
y

bbbbbbörööööörrbbbööööörrrrrs

 

Hyr65plus.se - Använd 
rotavdraget - 50% på arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, golv,  
mur & putsarbeten, el-behörighet, 
städ & trädgård. Anlita en senior 
hos oss! Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57

Bygga och renovera inomhus 
eller utomhus. 
Använd rotavdraget, 50% 
på arbetskostnaden. 
Momsregistrerad, F-skatt sedel 
och försäkringar finns.
Gå in på vår hemsida för att läsa 
en del av vad vi erbjuder.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44

Madsen & Partners erbjuder 
juridiskrådgivning inom bland 
annat familjerätt, affärsjuridik 
och fastighetsrätt.
just nu erbjuder vi en första 
rådgivningstimme på vårt kontor 
för 500 kronor inklusive moms. 
För mer information besök
www.madsenpartners.se eller
tel. 031 - 799 61 59
Vi erbjuder en första 
kostnadsfri rådgivning per 
telefon / e-post.

Utbyte av köksluckor.
Marknadens bästa priser.
Västkustkök
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, vykort, 
prydnadssaker m.m. samt 
dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
stenspräckning med Simplex. 
Anläggning och skötsel samt 
mossrivning av gräsmattor. 
Trädfällning, beskärning av träd 
och buskar. Våra fordon och 
maskiner håller hög standar för 
miljöns skull.
tel. 0768-81 60 10

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja rotavdraget. 
Vi utför allt inom branchen. 
I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel i 
Älvängen. Öppettider: Mån-Fre: 
16-18, Lörd: 10-13.  Återförsäljare 
för Interkakel, Stigs kakel & FF's 
Kakel. Har flyttat till Garveriv. 10. 
Kör lokalkörbanan vid nya Coop. 
Skepplanda - Älvängen.
Tel. 0303-74 60 41
el. 0706-36 78 41

Sprutlack av kök
Fräsning: dekorspår, 
nytillverkning av köksluckor. 
F-skatt finnes.
tel. 076-07 48 695

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. Över 
15 års erfarenhet inom branschen.

Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

Vi utför service / 
reparationer på din bil.
Montering & balansering – 
Hjulskifte – Däckförvaring - 
Kamremsbyte/kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 Alvhem
tel. 0520-655 181

Vi fixar allt inom trädfällning, 
undanröjning, trädgårdsarbete 
och snöröjning. Stort som smått.  
Låga priser. Använd ROT/RUT 
avdrag 50%. F-skatt & försäkring 
finns.
tel. 0765-76 17 29

Seniorbolaget.se
RUT-/ROT-avdrag direkt på 
fakturan. Vi hjälper dig med 
städning, hemtjänst, snickerier, 
målning, bokföring, läxhjälp mm
tel. 0303-103 60
Ulf Österman

Van skogshuggare
Allt från buskar till träd. 
Låga priser. F-skatt. Försäkrad.
tel. 0705-77 27 81
gunnar@skogsuggare.se

Excellent Tak
Boka ditt tak nu och måleri. 
Få 15% rabatt, fri offert, fri 
besiktning.
tel. 0708-65 50 21
el. 0739-92 42 99

Marias hemtjänst
Hemstäd, Fönsterputs, Flyttstäd 
och förekommande, sysslor 
i hemmet. RUT tar halva 
kostnaden. F-skatt finns. 
Ring Maria
tel. 0736-67 30 17

Välkomna till Hundfixarn
Vi tar emot hundar på dagis, även 
pensionat. Passa på att klippa/
trimma er hund samtidigt då 
hunden är hos oss. Vi har trim 
med utbildad personal. Alltid bra 
priser och bra service.
tel. 0701-52 21 96
el. 0760-46 63 34
www.hundfixarn.se

Älvdalens bil köper nyare bilar 
kontant.
tel. 031-98 08 90

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

Valpkurs med start i aug/sept
Utbildad och erfaren instruktör.
Inhägnat område ca 3 minuter 
från Ale Torg. Kursen är 6 ggr på 
vardera 2 timmar.Vi grundlägger 
en god relation mellan nund och 
förare, tränar inkallningar, provar 
på att spåra mm.
Mer info www.rapports.net 
eller 073-5007078
Godkänd för F-skatt.
Monica Henriksson

Hundpromenad i Ale & Kungälv.
Jag kommer hem till er och
rastar er hund. Ring Stina för 
priser på
tel. 0709-56 26 56
www.doggiedog.n.nu

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.

tjänstertjännnssstttteeeerrrrrrrtttjäntjänjjjjtttt äääääääännnnnnnnnnnäääääät äääätjänn

alekuriren.se

Grattis
Nathalie

på 3-årsdagen
önskar

Mamma, Pappa & Emilia

Guldbröllop
Boris & Margareta 

Lämned
1 december 2012
Yvonne & Bosse 

Andersson
3 augusti 2013

Laila & Lennart
Hall

21 december 2013
Grattis!

Tänk vad tiden går, nu fyller även lille
Pinnen 40 år

och hans meritlista är det få som klår:
Ahlafors IF, Kilanda IF, Nödinge-Nol, Skepplanda BTK, 
Lilla Edets IF, Ale Innebandy, Skår IBK, Europas Flugor
– och inte minst Alekurirens förstauppställning i 15 år,

där det blivit många "guldmedaljer" genom åren...
Stort grattis!

Kurrarna

Grattis
Anna Karlsson

i Alafors på
13-årsdagen 29 juli önskar

Mormor och Morfar

Stort grattis till
mina föräldrar Rolf och 
Britt- Marie Hultman 

som firade 50-årig
bröllopsdag den 14 juli!

Kram Christine

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Pia i Uspastorp

Födda 
Välkommen

Vidar
29 juni 2013

Alva & Stinas lillebror,
vår son.

Matthias & Monica Skånberg

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

Arnold Thomsen, Skepplanda

Ni underbara i Alafors 
hemsjukvård, på rehab och 
kommun som fanns till för 
min man Håkan Hallgren 
med fru, utan er alla hade 
vi/jag aldrig klarat av det. Så 
tusen tack och många varma 
kramar till er alla ni är fan-
tastiska, det är så här vården 
ska fungera, jag vill även 
sända ett tack till räddnings-
tjänsten. Trevlig sommar till 
er alla. Kram

Rose-Marie

Tack

Veckans ros 
Veckans ros till Markus, 
Jessica, Elin, Julia som bjöd 
hem oss. Vi hade en jätte-
trevlig dag med traktorerna, 
fåren och mycket mer. Väl-
digt uppskattat av dagbar-
nen & dagbarn.

"Vårdarna i Skepplanda"

Till min helt underbara 
fästmö Ryneé Råhult på 
Netto i Älvängen. Vad 
skulle jag gjort utan dig? 
Älskar dig jättemycket.

Lamar

Veckans ris 
Mycket dåligt bemötande av 
personalen i kiosken Bohus 
Centrum. Andra gången jag 
blir illa bemött av Er, har 
hört många fler som blivit 
dåligt bemötta, fått tykna 
svar av Er. Antingen tycker 
man om sitt jobb eller så får 
man byta. Om ingen bätt-
ring sker får Vi hoppas på 
ny personal som värnar om 
sina kunder!
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL
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3 1 7

6 8 4

4 7 5 1
9 1 2 8 5

4 8

9 2 4
5 9 2

3 6 4 2 5

6
9 4 3 8

1 4 5 9 2

9 8 2 1
6 7
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1 3 4 9 8
2 5

6 2 8 4 1

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

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

PENGARNA TILLBAKA
Formgjutna sulor fr 599:-
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GYMKORT

199KR/MÅN

GYMKORT

249KR/MÅN

GÄLLER PÅ 3 KLUBBAR I ALE
FRÅN

V A R M T  V Ä L K O M N A  T I L L

SPORTLIFE 
ÄLVÄNGEN

Nya

TR
ÄN

A 
PÅ 140 KLUBBAR I SVERIGE! ALLA MÄNNISKOR, ALLA
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INGÅR!

NYA DUSCHAR  NY BASTU  NYA MASKINER  FRÄSCHA OMKLÄDNINGSRUM  
EASY CIRKELTRÄNING  FRIVIKT  GRUPPTRÄNINGSSALAR I VÄRLDSKLASS


