
Lars-Ove Hellman och Sune 
Rydén.

Alebyggen 
satsar
ÄLVÄNGEN. Alebyggen 
utökar sitt bestånd 
med hyresrätter. 
Det blir 36 nya lägen-
heter i Kronogården, 
Älvängen.
Bostäderna ska vara klara för infl ytt-
ning i maj nästa år.

– Ett väldigt roligt besked att 
kunna lämna, säger Sune Rydén, 
ordförande i Alebyggen. 

                      Läs sid 3

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Älvängen

Nr 28  |  vecka 33  |  2013  |  År 18  |  100% täckning  |

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

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

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

 

  

Lödöse 0520-66 00 10
/st

Haga-Petters
lilla rökta korv
Gäller mot kupong, t o m 18/8-13

Jakobsdals pålägg

30 skivor

ERBJUDANDE 
SPORTKLUBBEN

Gäller fr o m ons 14/8 t o m sönd 18/8

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

Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15
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CONVERSE
ORD. PRIS 699 KR

Finns även i High Junior
ORD. PRIS 549-599 KR 

NU 399 KR

NU
499KR

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla 
dagar 7-23

Ale Torg

Tillbaka
till vardagen!

FALUKORV
Ica 800g ring.

Jfr. pris 24,88/kg

/st

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

Öppet 
alla dagar

Hos oss hittar du allt 
för skolstarten

Välkommen!

Succé för
Zcooly Cup
I helgen avgjordes Zcooly Cup, den ungdomsturnering som tidigare gick under namnet Cup Sjövallen. 110 lag kom till spel och bjöd på sevärd fotboll i 
dagarna två. På bilden fi rar Älvängens IK guldet i klass F01.               Läs sid 19
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Har du varit ute på 
den där ön igen? 
För många ale-

ungdomar är Krokholmen 
mer än bara en ö, så även 
för många av personalen 
på Ale Fritid. Krokholmen 
har utgjort en viktig kärna 
i sommarlovsverksamheten 
under mer än 20 års tid och 
väl där är det inte svårt att 
förstå varför. I en förförisk 
skärgård fritt från det mesta 
blir Krokholmen ett härligt 
avbrott från vardagen för 
många ungdomar i Ale. 

Under de senaste åtta 
åren har även den interna-
tionella entreprenörsut-
bildningen YEE förlagts 
till lägergården på Krok-
holmen. En bättre plats att 
för främmande gäster visa 
upp västkusten och Sveri-
ges bästa sidor på har jag 
svårt att tänka mig. Sen att 
någon väljer att upptäcka 
just brännmaneter får man 
kanske räkna med… Men 
visst har jag varit ute på ön 
igen! Det är en förmån att få 
dokumentera denna entre-
prenörsutbildning varje år, 
att få möta ungdomar från 
sju olika länder berikar på 
många sätt. 

I år var det trettonde året 
i följd som Ale kommun 
arrangerade YEE, konsten 
att tänka kreativt, men det 
var första gången som Bot-
swana skickade deltagare. 
Avsikten var självklart att få 
en tydligare bild av utbild-

ningen som Ale kommun 
genom ett miljonbidrag 
från SIDA fått uppdraget 
att genomföra i Botswana. 
Det blev en lärorik vecka för 
de exotiska vännerna, men 
även om vi tror oss leva i den 
bästa av världar upplevde 
jag inte att våra nya vänner 
imponerades i den utsträck-
ning som jag förväntat mig. 
Istället var det deras egen 
stolthet över att representera 
Botswana som imponerade 
på mig. Jodå, infrastrukturen 
med stora fina vägar, rena 
gator och en vacker skärgård 
gick inte obemärkt förbi, 
men maten och – hör och 
häpna med tanke på den för 
oss sköna temperaturen – 
kylan överraskade dem. Vi 
har inte riktigt samma refe-
rensramar, men det är när 
man vågar bland kulturer, 
förväntningar och erfaren-
heter som det blir en 
spännande och givande 
mix. Det tror jag alla 
deltagare i YEE genom 
åren kan skriva under. 
Sedan  exakt vad vi kan 
ha för utbyte med Bot-
swana, vad vi kan lära, 
blir en senare fråga. Den 
känns inte helt glasklar 
att besvara!

Alebyggens besked 
om 36 nya hyresrätter 
i Älvängen är avgö-
rande för kommunens 
utveckling. 
Vi måste 

skapa nyproduktion för att 
dels locka nya alebor dels 
få till stånd en omflyttning. 
Nya bostäder attraherar 
inte bara de som inte bor 
här, utan också alebor som 
kanske sitter kvar i ett för 
stort hus eller lägenhet. 
Nyproduktion som Alebyg-
gen nu bidrar till även om 
de inte bygger själva öppnar 
dörrar för expansion. Att 
den sker i Kronogården 
som länge varit en vision är 
särskilt positivt. Nu tar det 
ordentlig fart och kommer 
att bidra till att området 
börjar ta visuell form. Att en 
tvåa på drygt 52 kvm sedan 
kostar 6800 kr/månaden 
ligger tyvärr utanför Ale-
byggens inflytande, men det 
är en fråga som måste lyftas 
och analyseras politiskt en 
gång för alla. 

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Krokholmen en förmån

alekuriren  |   nummer 28  |   vecka 33  |   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

Hembygdsdag
Backa Säteri, Nödinge

Lördag 17 augusti  kl 11-15
Slöjd-&hantverk | Lotteri 

Fiskdamm | Försäljning av böcker
Brödbak | Kaffeservering

Nödinge Sockens Hembygdsförening
tillsammans med

Studieförbundet vuxenskolan

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder & 
mattor till Alelampan 

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

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

Invigning av Naturstigen 
Vinningsbodalar, Bohus 

Sönd 18 aug kl. 10.00 -12.00
Alla naturvänner Välkomna

Guidning: Pelle Dalberg ~10.30
Plats Bäckvägens vändplats Bohus

www.naturait.se/vinningsbodalar

Gitarrkurs
Älvängen start  
i september.

Kurs för nybörjare eller för Dig som vill 
lära Dig lite mera. Alla stilar från  

Akustisk Gitarr till Elgitarr och Rock

12 v Enskild underv  2.000:-
12 veckors i grupp om 3 kostar 1.200:-

Kurslokal: Smyrnakyrkan i Älvängen. 
Kursdagar: måndagar och lördagar 

Maila intresseförfrågan till:  
wundertunemusic@hotmail.com

Eller ring 0705-483635 och lämna medd. så 
hör vi av oss inom kort!  

Välkomna till Gitarrkurs med spelglädje!

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

- Älska handboll

www.laget.se/alehf

SNART ÄR 
HANDBOLLEN 

IGÅNG!
För mer information 

se vår hemsida:

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA



Har du varit ute på 
den där ön igen? 
För många ale-

ungdomar är Krokholmen 
mer än bara en ö, så även 
för många av personalen 
på Ale Fritid. Krokholmen 
har utgjort en viktig kärna 
i sommarlovsverksamheten 
under mer än 20 års tid och 
väl där är det inte svårt att 
förstå varför. I en förförisk 
skärgård fritt från det mesta 
blir Krokholmen ett härligt 
avbrott från vardagen för 
många ungdomar i Ale. 

Under de senaste åtta 
åren har även den interna-
tionella entreprenörsut-
bildningen YEE förlagts 
till lägergården på Krok-
holmen. En bättre plats att 
för främmande gäster visa 
upp västkusten och Sveri-
ges bästa sidor på har jag 
svårt att tänka mig. Sen att 
någon väljer att upptäcka 
just brännmaneter får man 
kanske räkna med… Men 
visst har jag varit ute på ön 
igen! Det är en förmån att få 
dokumentera denna entre-
prenörsutbildning varje år, 
att få möta ungdomar från 
sju olika länder berikar på 
många sätt. 

I år var det trettonde året 
i följd som Ale kommun 
arrangerade YEE, konsten 
att tänka kreativt, men det 
var första gången som Bot-
swana skickade deltagare. 
Avsikten var självklart att få 
en tydligare bild av utbild-

ningen som Ale kommun 
genom ett miljonbidrag 
från SIDA fått uppdraget 
att genomföra i Botswana. 
Det blev en lärorik vecka för 
de exotiska vännerna, men 
även om vi tror oss leva i den 
bästa av världar upplevde 
jag inte att våra nya vänner 
imponerades i den utsträck-
ning som jag förväntat mig. 
Istället var det deras egen 
stolthet över att representera 
Botswana som imponerade 
på mig. Jodå, infrastrukturen 
med stora fina vägar, rena 
gator och en vacker skärgård 
gick inte obemärkt förbi, 
men maten och – hör och 
häpna med tanke på den för 
oss sköna temperaturen – 
kylan överraskade dem. Vi 
har inte riktigt samma refe-
rensramar, men det är när 
man vågar bland kulturer, 
förväntningar och erfaren-
heter som det blir en 
spännande och givande 
mix. Det tror jag alla 
deltagare i YEE genom 
åren kan skriva under. 
Sedan  exakt vad vi kan 
ha för utbyte med Bot-
swana, vad vi kan lära, 
blir en senare fråga. Den 
känns inte helt glasklar 
att besvara!

Alebyggens besked 
om 36 nya hyresrätter 
i Älvängen är avgö-
rande för kommunens 
utveckling. 
Vi måste 

skapa nyproduktion för att 
dels locka nya alebor dels 
få till stånd en omflyttning. 
Nya bostäder attraherar 
inte bara de som inte bor 
här, utan också alebor som 
kanske sitter kvar i ett för 
stort hus eller lägenhet. 
Nyproduktion som Alebyg-
gen nu bidrar till även om 
de inte bygger själva öppnar 
dörrar för expansion. Att 
den sker i Kronogården 
som länge varit en vision är 
särskilt positivt. Nu tar det 
ordentlig fart och kommer 
att bidra till att området 
börjar ta visuell form. Att en 
tvåa på drygt 52 kvm sedan 
kostar 6800 kr/månaden 
ligger tyvärr utanför Ale-
byggens inflytande, men det 
är en fråga som måste lyftas 
och analyseras politiskt en 
gång för alla. 

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Krokholmen en förmån

alekuriren  |   nummer 28  |   vecka 33  |   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

Hembygdsdag
Backa Säteri, Nödinge

Lördag 17 augusti  kl 11-15
Slöjd-&hantverk | Lotteri 

Fiskdamm | Försäljning av böcker
Brödbak | Kaffeservering

Nödinge Sockens Hembygdsförening
tillsammans med

Studieförbundet vuxenskolan

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder & 
mattor till Alelampan 

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

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

Invigning av Naturstigen 
Vinningsbodalar, Bohus 

Sönd 18 aug kl. 10.00 -12.00
Alla naturvänner Välkomna

Guidning: Pelle Dalberg ~10.30
Plats Bäckvägens vändplats Bohus

www.naturait.se/vinningsbodalar

Gitarrkurs
Älvängen start  
i september.

Kurs för nybörjare eller för Dig som vill 
lära Dig lite mera. Alla stilar från  

Akustisk Gitarr till Elgitarr och Rock

12 v Enskild underv  2.000:-
12 veckors i grupp om 3 kostar 1.200:-

Kurslokal: Smyrnakyrkan i Älvängen. 
Kursdagar: måndagar och lördagar 

Maila intresseförfrågan till:  
wundertunemusic@hotmail.com

Eller ring 0705-483635 och lämna medd. så 
hör vi av oss inom kort!  

Välkomna till Gitarrkurs med spelglädje!

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

- Älska handboll

www.laget.se/alehf

SNART ÄR 
HANDBOLLEN 

IGÅNG!
För mer information 

se vår hemsida:

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA
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Välkommen in och se våra 

HÖSTNYHETER!

Ale Torg 7, Nödinge

LYKTA
vit och sand, H: 34cm

59:-

Blockljus från 19,90

Middagsservis 99:-  
(ord pris 199:-)

ÄLVÄNGEN. Trycket på 
hyresrätter hos Ale-
byggen är stort.

Nu utökas beståndet 
med 36 nya lägenheter 
i Kronogården, Älv-
ängen.

– Et väldigt roligt 
besked att kunna 
lämna, konstaterar 
Sune Rydén (KD) ordfö-
rande i det kommunala 
bostadsbolaget Alebyg-
gen.

Kronogården i östra Älv-
ängen tillhör ett av Ale 
kommuns största planerade 
bostadsområden. Det är 
Skanska Nya Hem och Vei-
dekke som fått i uppdrag 
att exploatera, men det blir 
också utrymme för privata 

tomtköp. Ett av kraven från 
Ale kommun har varit att 
exploatörerna ska kunna 
erbjuda ett varierat utbud 
av upplåtelseformer. En viss 
andel ska till exempel vara 
avsett för hyresrätt.

– Det medförde att vi tidigt 
fick frågan om Alebyggen 
var intresserade att köpa och 
förvalta ett antal objekt som 
hyresrätt. I sommar har vi 
kommit överens om en affär 
med Skanska som kommer 
att bygga ett standardpro-
jekt enligt BoKlokkonceptet 
(IKEA) som intresserade kan 
beskåda vid Klockarvägen i 
Nödinge. Det är hög stan-
dard, men ingen överdriven 
lyx. Med tanke på att det är 
nyproduktion har det varit 
viktigt för oss att lyckas hålla 
nere hyresnivån. Det är svårt, 
men tack vare BoKlokkon-
ceptet blir det enligt oss en 
rimlig hyra. Det är genom-
tänkta lägenheter, där du 
bara behöver betala för ytor 
du använder. Det finns inga 
långa korridorer eller utrym-
men som inte används. Det 
är effektivt och välplanerat, 
säger Alebyggens vd Lars-
Ove Hellman.

Objektet är placerat nära 

den planerade skolan, men 
också Starrkärrsvägen där 
kollektivtrafiken löper förbi 
är inom synhåll.

– Vi upplever att de som 
är intresserade av hyresrät-
ter ofta reser mer kollektivt 
och därför gör närheten till 
kollektivtrafiken att lägenhe-
terna bör bli attraktiva, säger 

Sune Rydén.
Beskedet om nya hyresrät-

ter i Ale i allmänhet och Älv-
ängen i synnerhet är viktigt 
både politiskt och kommer-
siellt för Alebyggen.

– Det är för många som 
idag har stora problem att 
hitta en bostad och därför 
har vi i Alebyggen ett särskilt 

stort ansvar att försöka få till 
stånd en nyproduktion, men 
det är svårt då de höga entre-
prenadkostnaderna gör att 
hyrorna blir orimliga, menar 
Sune Rydén och Lars-Ove 
Hellman fyller i:

– Att vi kan utöka antalet 
hyresrätter i just Älvängen 
känns väldigt bra, då det är 

störst efterfrågan här och i 
Nol södra.

Av de 36 nya lägenheterna 
blir det 12 tvåor, 12 treor och 
12 fyror.

– 36 nya hyresrätter klara 
för infl yttning i maj 2014

Alebyggen satsar i Älvängen

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Glädjande besked om tillökning. Alebyggen köper ett färdigt standardprojekt av Skanska enligt BoKlokkonceptet. 36 nya 
hyresrätter ska vara infl yttningsklara i maj nästa år. Alebyggens vd Lars-Ove Hellman och styrelseordförande, Sune Rydén 
(KD), inspekterade området i fredags.HYRESNIVÅER 

KRONOGÅRDEN
12 st 2 rok, 52,5 kvm, 6 800 kr/mån
12 st 3 rok, 69,5 kvm, 8 250 kr/mån
12 st 4 rok, 81 kvm, 9 300 kr/mån
Hyrorna är preliminära i 2013-års 
hyresnivå och inkluderar värme 
och vatten. Lägenheterna kommer 
att ha fjärrvärme och bredband 
indraget.
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Välkomna!

Vår närhet till en storstad 
är på många sätt posi-
tiv. Närheten och goda 

kommunikationer till storstaden 
innebär också att vissa negativa 
företeelser ökar i omfattning.  
Exempelvis en ökad kriminali-
tet, otrygghet samt företeelsen 
tiggeri. Något som tyvärr blivit 
allt vanligare i svenska städer är 
offentligt tiggeri, på senare tid 
har vi tyvärr även fått se det i 
vår kommun främst på Ale torg. 
Både affärsidkare och allmänhe-
ten drabbas av tiggeriet, de står 
utanför butiker och hoppar på 
folk med olika metoder . Vi kan 
inte tolerera sådana negativa och 

tråkiga inslag i den offentliga 
miljön som det faktiskt utgör. 
Den fria rörligheten inom EU, 
genom de tandlösa Schengen-
reglerna är en direkt konsekvens 
till tiggeriet i Sverige. Tiggeriet 
hjälper inte heller de verkligt 
drabbade utan är ofta ett cyniskt 
sätt för ligor att utnyttja utsatta 
människor. Ligorna är ofta in-
blandade i människohandel och 
andra kriminella aktiviteter. 
Även minderåriga utnyttjas i 
dessa syften. Det är en inte minst 
viktigt ur ett kriminalpreventivt 
perspektiv att vi stävjar det orga-
niserade tiggeriet både i Ale och 
övriga Sverige.

Sverigedemokraternas åsikt på 
både lokal och rikstäckande nivå 
är att ett förbud mot offentligt 
tiggeri måste till snarast möjligt. 
Vi anser att denna verksamhet 
skall motarbetas så kraftfullt 
som möjligt av kommunen och 
berörda myndigheter. För detta 
krävs bland annat att kommu-
nens samarbete med Polismyn-
digheten utökas och förbättras 
och att det i den kommunala ord-
ningsstadgan införs ett förbud 
mot offentligt tiggeri. För Ale-
bornas trivsel, välbefinnande och 
trygghet anser vi Sverigedemo-
krater att offentligt tiggeri skall 
förbjudas, men det skall självklart 

göras på ett sätt som är förenligt 
med rikets lagar där själva utfor-
mandet får utredas noggrant. Vi 
kommer till första kommunfull-
mäktigemötet efter sommaren 
att lämna in en motion där vi 
vill ändra i den kommunala 
ordningsstadgan så att det blir 
förbjudet med offentligt tiggeri 
i Ale kommun. Även gatumusik 
används som metod för att 
tigga pengar, därför föreslår vi 
att kommunen fortsättningsvis 
kräver tillstånd för insamling 
av pengar i samband med 
framförande av gatumusik.

Sverigedemokraternas
kommunfullmäktigegrupp i Ale

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

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

Unikt till fäll e!

Sverigedemokraterna vill sätta stopp 
för det offentliga tiggeriet i Ale
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både lokal och rikstäckande nivå 
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ALE KOMMUN, TELEFON 0303 33 00 00  www.ale.se

Augusti

Aktiviteter för företagare och 
entreprenörer i Ale hösten 2013 
- ett smörgåsbord för nystartade och etablerade, välj och vraka efter intresse och behov.
Fler aktiviteter kan tillkomma. 

SEPTEMBER
3/9 08.00-09.30 Star for Life frukostmöte med Triple & Touch, Ale gymnasium
4/9 12.00-14.00 Nätverksträff för kvinnliga företagare, Klädkällaren
10/9  13.00-15.00  Starta eget företag som pensionär, Biblioteket Ale gymnasium
11/9  17.30-19.30 Starta eget introduktion, Nols företagscenter
23/9 17.30-19.30 Seminarium om säkerhet – fysisk och digital!, Ale gymnasium
24/9  17.00-19.00 Kunskapskväll personlig försäljning för nyföretagare, Nols företagscenter
26/9  15.00-19.00 Starta eget-mässa,  Ale gymnasium

OKTOBER
2/10 18.00-21.00  Skatteverket information för Nya företagare i Ale, Nols företagscenter
2/10 12.00-14.00  Nätverksträff kvinnliga företagare, Klädkällaren
3/10 17.30-19.30 Mentorprogram för företagsledare med ALMI, Nols företagscenter
8/10 Kvällstid Star for life – Galakväll på Ale gymnasium
9/10 17.30-19.30 Starta eget introduktion, Nols företagscenter
15/10 16.00-18.00 Afternoon Tea med tema Storytelling
22/10 17.00-19.00 Bokförings-/ekonomikurs med Wingbro Företagsutveckling, Nols företagscenter
23/10 08.00-09.30  Frukostmöte, värd Handelsbanken
30/10 18.00-21.00 Grundkurs i moms med Skatteverket, Nols företagscenter

NOVEMBER
5/11 17.30-19.30 Hur får jag lönsamhet och tillväxt i mitt företag?, Nols företagscenter
6/11 12.00-14.00 Nätverksträff kvinnliga företagare, Klädkällaren
12/11 17.30-19.30 Hur finansierar jag mitt bolag?, Nols företagscenter 
13/11 17.30-19.30 Starta eget introduktion, Nols företagscenter
19/11 16.00-18.00 Afternoon Tea med tema balans och harmoni som företagsledare
26/11 17.30-19.30 Att exportera tjänster och produkter, Business Sweden, Nol företagscenter

DECEMBER
4/12 11.30-13.30 Sopplunch och ölsläpp, värd Swedbank

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Vid frågor kontakta Jannike Åhlgren, Ale kommun, jannike.ahlgren@ale.se
Mer information kommer på Ale kommuns hemsida och i Alekuriren. Med reservation för ändringar.

Frukostmöte med 
Star for life och  
Triple & Touch!
Den 3 september kl 8-9.30 bjuder vi till frukostmöte på 
Ale gymnasium där Triple & Touch tillsammans med 
kommunen berättar om det fantastiska konceptet där 
du som företagare kan vara delaktig i att stärka barns 
självkänsla och stötta dem i att förverkliga sina dröm-
mar. Det behövs både i Ale och i Afrika! 

Star for Life är ett utbildningsprogram som syftar till att 
stärka ungdomars självkänsla. I Afrika används  
programmet till att bekämpa spridningen av hiv/aids.
Star for Life startades 2005. Idag når vi mer 100 000 ung-
domar och deras familjer i Sydafrika, Namibia och  
Sri Lanka.

Anmälan sker senast den 2 september till  
jannike.ahlgren@ale.se

Välkommen till ett nytt nätverk för
kvinnliga företagare i Ale
Nätverket är gratis och ger dig chans att få inspiration av 
andra kloka och färgstarka kvinnor. Vi träffas en gång i 
månaden under lunchtid. Du betalar din egen lunch, det 
är hela kostnaden för att vara med.
Till den första träffen har vi anlitat Maj Rriksson-Rahm 
som inspiratör.
Vi träffas i klädkällarens lokaler, i den trivsamma  
herrgården, där vi äter lunch, minglar och lyssnar på maj. 

Ta med många visitkort!
Tid: onsdag den 4 september kl 12–14.

Anmäl dig nu!
Kontakta Lena Wingbro, NyföretagarCentrum i Ale, via 
tel 0704-800 444 eller mail lena.wingbro@ 
nyforetagarcentrum senast den 31/8.

Hämta din Natur-  
och kulturguide på
 
•  Biblioteken i Surte, Nödinge, Älvängen och  

Skepplanda
•  Vårdcentralerna i Bohus, Nödinge, Nol, Älvängen 

och Skepplanda
• Apoteken i Bohus, Nödinge och Älvängen
• Medborgarkontoret i Nödinge, Ale Torg 7
• Glasbruksmuseet i Surte
• Ale Vikingagård
• Repslagarmuseet i Älvängen

Förtydligande  
skolstartsinformation 
för Himlaskolan  
måndagen 19 augusti:
Telefonnummer till skolexpeditionen: 0303-33 03 69
Förskoleklass har skoldag kl 08.30-12.00
Skolår 1-9  har skoldag kl 08.30-13.30
Öppet hus torsdagen 15 augusti kl 15.00–18.00
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Upplev Ale
Vandra i vildmark och vikingaspår 

www.ale.se
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RISVEDEN. ”Ormakläm-
ma”, ”Kaffepôsen” och 
”Kinesans hav”. 

Det är platser som 
den som färdats på 
grusvägen mellan 
Skogstorp och Anten i 
Risveden förmodligen 
har passerat, kanske 
utan att veta om det.

Bröderna Alf och Bo 
Andersson har gett 
nytt liv åt platsnamn 
som för länge sedan 
fallit i glömska.

En familj hade varit i affären 
och handlat, ett bestyr som 
för hundra år sedan kunde ta 
hel dag. När de till slut burit 
hem alla kassarna upptäckte 
de att en påse med kaffe sak-
nades och gick tillbaka för 
att leta. Mycket riktigt låg 
kaffepåsen kvar på marken. 
Sedan dess har fyndplatsen 
i folkmun kallats för ”Kaf-
fepôsen”. 

Många platsnamn har 
kommit till på liknande sätt, 

men det är få som kan berät-
telserna. 

Alf och Bo Andersson 
är uppväxta i Skönninga-
red, men har sitt ursprung i 

Risveden, närmare bestämt i 
Ljusevatten, eller ”Lysevan” 
som de säger.

Idén om att väcka liv i 
de gamla platsnamnen som 

endast den lokala befolk-
ningen kände till har de haft 
länge, men det var först förra 
året som hela 52 permanenta 
skyltar sattes upp längs grus-
vägen mellan Skogstorp och 
Anten i Risveden. 

– Alf kom ihåg några 
namn och jag några. De är 
dessutom skrivna på dia-
lekt, så som ”Komôsen” och 
”Bockasjölia”. De kommer 
ofta från gamla ord. ”Lia” till 
exempel betyder lid, alltså 
backe, berättar Bo.

Avslöjande namn
Innan de nya skyltarna kom 
hade Alf tillverkat några egna 
i trä och satt upp längs vägen 
och några av dem sitter kvar 
än idag.

Vägen vi färdas på är inte 
ens 60 år gammal, men desto 
äldre är sommar- och vinter-
vägarna som bröderna som 
barn otaliga gånger cyklat, 
promenerat och åkt skidor 
på. Det är också längs dessa 
forna stigar som de mest för-

underliga platsnamnen tagit 
form och med tiden blivit 
till självklarheter för de som 
levde och brukade i trakten. 

De vita skyltarna i väg-
kanten talar om att vi pas-
serar ”Vässlamôsen”, ”Stör-
tebrinken”, ”Komôsen” och 
”Ormklämma”. ”Störtebrin-
ken” är ett brant stup förenat 
med livsfara om man inte är 
försiktig, men det är knap-
past ormar som gett namn åt 
det sistnämnda utan en smal 
slingrande väg.

– Det är inte alla namn vi 
vet historien bakom, men i 
många fall går det att utläsa 
genom namnet. ”Kavlamô-
sen” till exempel, det var den 
enda mossen som var kavel-
lagd hela vägen, vilket inne-
bär att man förstärkt marken 
så att den blir stadigare. 

Bottenlös mark
”Hästskovat” kommer tro-
ligtvis från att hästarnas 
ben sjönk ner i den sankta 
marken så att de fick vada 

fram och ännu djupare 
sanktmark sades det vara vid 
”Kinesans hav”.

– Man sa att marken där 
var bottenlös och släppte 
man ner en sten landade den 
i Kina. Faktum är att när 
man skulle till att bygga den 
nya vägen på 50-talet visade 
det sig att man inte hittade 
någon botten. Invånarna 
menade då att ”det visste vi 
ju redan”, säger Bo.

När historiens diffusa 
fotsteg suddas ut av tiden 
som rusar fram ska bröderna 
Anderssons skyltar finnas 
kvar – som en påminnelse om 
att sommarväg och vinterväg 
inte alltid varit densamma, 
att det förr kunde ta en hel 
dag att handla och att deras 
far, snickaren Otto ”Lys-
Otto” Andersson, gått över 
både ”Brändalikärr” och 
”Rävasjölia”. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Alf och 
Bo Andersson 
låter namnen 
leva vidare

Skyltat till historien

I hemtrakterna. Bröderna Bo och Alf Andersson, som har sitt ursprung i Lysevatten i Risveden, har märkt ut hela 52 platser i trakten med namn från historien.

Ansök till Komvux nu!

Besök vår hemsida www.ale.se/komvux för att få information
om utbildningar och kontaktuppgifter. Är du intresserad av 
yrkesutbildningar besök www.grvux.se

Är du intresserad av utbildning till hösten 2013 kontakta 
studievägledaren Kenneth Widell på komvux 0303-33 01 39 
eller kenneth.widell@ale.se

Vi startar en lärlingsutbildning i Väg- och anläggning vecka 35
Vid frågor kontakta studievägledare
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Vill du få programmet 
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Ale, Kungälv, Lerum, Mölndal, Orust, Partille, Stenungsund, Tjörn, Öckerö
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RISVEDEN. ”Ormakläm-
ma”, ”Kaffepôsen” och 
”Kinesans hav”. 

Det är platser som 
den som färdats på 
grusvägen mellan 
Skogstorp och Anten i 
Risveden förmodligen 
har passerat, kanske 
utan att veta om det.

Bröderna Alf och Bo 
Andersson har gett 
nytt liv åt platsnamn 
som för länge sedan 
fallit i glömska.

En familj hade varit i affären 
och handlat, ett bestyr som 
för hundra år sedan kunde ta 
hel dag. När de till slut burit 
hem alla kassarna upptäckte 
de att en påse med kaffe sak-
nades och gick tillbaka för 
att leta. Mycket riktigt låg 
kaffepåsen kvar på marken. 
Sedan dess har fyndplatsen 
i folkmun kallats för ”Kaf-
fepôsen”. 

Många platsnamn har 
kommit till på liknande sätt, 

men det är få som kan berät-
telserna. 

Alf och Bo Andersson 
är uppväxta i Skönninga-
red, men har sitt ursprung i 

Risveden, närmare bestämt i 
Ljusevatten, eller ”Lysevan” 
som de säger.

Idén om att väcka liv i 
de gamla platsnamnen som 

endast den lokala befolk-
ningen kände till har de haft 
länge, men det var först förra 
året som hela 52 permanenta 
skyltar sattes upp längs grus-
vägen mellan Skogstorp och 
Anten i Risveden. 

– Alf kom ihåg några 
namn och jag några. De är 
dessutom skrivna på dia-
lekt, så som ”Komôsen” och 
”Bockasjölia”. De kommer 
ofta från gamla ord. ”Lia” till 
exempel betyder lid, alltså 
backe, berättar Bo.

Avslöjande namn
Innan de nya skyltarna kom 
hade Alf tillverkat några egna 
i trä och satt upp längs vägen 
och några av dem sitter kvar 
än idag.

Vägen vi färdas på är inte 
ens 60 år gammal, men desto 
äldre är sommar- och vinter-
vägarna som bröderna som 
barn otaliga gånger cyklat, 
promenerat och åkt skidor 
på. Det är också längs dessa 
forna stigar som de mest för-

underliga platsnamnen tagit 
form och med tiden blivit 
till självklarheter för de som 
levde och brukade i trakten. 

De vita skyltarna i väg-
kanten talar om att vi pas-
serar ”Vässlamôsen”, ”Stör-
tebrinken”, ”Komôsen” och 
”Ormklämma”. ”Störtebrin-
ken” är ett brant stup förenat 
med livsfara om man inte är 
försiktig, men det är knap-
past ormar som gett namn åt 
det sistnämnda utan en smal 
slingrande väg.

– Det är inte alla namn vi 
vet historien bakom, men i 
många fall går det att utläsa 
genom namnet. ”Kavlamô-
sen” till exempel, det var den 
enda mossen som var kavel-
lagd hela vägen, vilket inne-
bär att man förstärkt marken 
så att den blir stadigare. 

Bottenlös mark
”Hästskovat” kommer tro-
ligtvis från att hästarnas 
ben sjönk ner i den sankta 
marken så att de fick vada 

fram och ännu djupare 
sanktmark sades det vara vid 
”Kinesans hav”.

– Man sa att marken där 
var bottenlös och släppte 
man ner en sten landade den 
i Kina. Faktum är att när 
man skulle till att bygga den 
nya vägen på 50-talet visade 
det sig att man inte hittade 
någon botten. Invånarna 
menade då att ”det visste vi 
ju redan”, säger Bo.

När historiens diffusa 
fotsteg suddas ut av tiden 
som rusar fram ska bröderna 
Anderssons skyltar finnas 
kvar – som en påminnelse om 
att sommarväg och vinterväg 
inte alltid varit densamma, 
att det förr kunde ta en hel 
dag att handla och att deras 
far, snickaren Otto ”Lys-
Otto” Andersson, gått över 
både ”Brändalikärr” och 
”Rävasjölia”. 
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johanna@alekuriren.se

– Alf och 
Bo Andersson 
låter namnen 
leva vidare
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Ansök till Komvux nu!

Besök vår hemsida www.ale.se/komvux för att få information
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HERR • DAM

UNGDOMSKLÄDER

Älvängen • Tel. 0303-74 60 12

ALAFORS. Som en av 
tolv kommuner i landet 
låter Ale sina lokalvår-
dare genomgå utbild-
ningen PRYL – Projekt, 
Yrkesbevis och Lokal-
vård.

PRYL är en grund-
läggande och mycket 
omfattande lokalvårds-
utbildning som syftar 
till att ge såväl den 
erfarne lokalvårdaren, 
men även den som är 
ny i branschen, en gedi-
gen grund att stå på.

– Jag har fått en helt 
annan förståelse för 
arbetet och de produk-
ter som vi använder 
oss av, säger Ann-Sofi e 
Råneby Johannesson 
som också genomgått 
en handledarutbildning.

64 lokalvårdare inom olika 
sektorer i Ale kommun berörs 
av projektet.

– Alla ska genomgå utbild-
ningen och bli certifierade 
inom PRYL, säger Susanne 
Vehmanen enhetschef ser-
vice.

PRYL-utbildningen vidrör 
alla de specifika områden som 
lokalvårdarna kommer i kon-
takt med, alltifrån mopptek-
nik och olika slags städmaski-
ner till golvvård och hygien.

– Det ligger ett politiskt 
beslut till grund för den här 
satsningen. Förhoppningsvis 
innebär certifikatet att våra 
anställda lokalvårdare kan 
känna en annan stolthet för 
sitt arbete. Vi jobbar ständigt 
med att höja statusen för just 
den här yrkesgruppen, säger 
Susanne Vehmanen.

– Samtidigt som utbild-
ningen innebär att vi kan ge 
en ännu bättre service till våra 
kunder så ger det oss också 
ett kvitto på att personalen 
jobbar ergonomiskt riktigt. 
Arbetsmiljön är en viktig del 
i det hela. Förutom teknisk 
lokalvård omfattas utbild-
ningen av bemötande och 
tillgänglighet.

Ann-Sofie Råneby Johan-
nesson har arbetat nio år som 
lokalvårdare i kommunens 
tjänst. Hon har hela tiden 
utfört sitt jobb så som hon 
blivit lärd, men PRYL har 
tillfört en ny dimension åt 
arbetet.

– Nu har man fått en för-
djupad inblick i varför man 
behandlar golv på ett visst 
sätt. Det är bara ett exempel. 
I och med utbildningen har 
också gemenskapen stärkts 
i gruppen, säger Ann-Sofie 
som tjänstgör på Himlaskolan 
i Alafors.

– Vi jobbar alltid utifrån 

barnens bästa. Det är för dem 
vi gör arbetet. Vårt arbete 
ska bidra till att barnen är på 
plats i skolan och inte ligger 
hemma och är sjuka. Det görs 
genom att vårda lokalerna på 
rätt sätt. Här finns också en 
ekonomisk aspekt att väga 
in även om det i första hand 
handlar om säkerhet, säger 
Ann-Sofie.

Är det inte ett otacksamt 
arbete som ni har?

– Jo, på sätt och vis. Tio 
minuter efter att vi har städat 
så kan det vara skräpigt och 
stökigt igen. Huvudsaken 
är ändå att man vet med sig 
att det är rent i rummet. Jag 
tycker emellertid att situatio-
nen har blivit bättre än vad 
den var tidigare. Det gäller 
också samarbetet med skol-
personalen.

Får ni den uppskattning 
som ni förtjänar?

– Både ja och nej. Vår roll 
i skolans vardag är procentu-
ellt sätt ganska liten, men vi 
utför ändå en betydelsefull 
arbetsuppgift. Skulle vi inte 
städa toaletterna så hade man 
behövt stänga skolan efter två 
dagar.

– Som lokalvårdare är man 
också något mer än en städer-
ska som ser till att hålla rent 
och fint. Vi är vuxna i skolan 
och extra ögon i korridoren, 

en extra resurs helt enkelt. 
Vi är bra för barnen och bra 
för kommunen, avslutar Ann-
Sofie Råneby Johannesson.

FOTNOT. PRYL drivs av sektor 
Utbildning, kultur och fritid i Ale 
kommun och ingår i EU-projekten 
SKY och ESF.

REA REA REA

Göteborgsvägen 58, Älvängen 0303-74 68 73 
Öppet: mån - fre 9.30-18.00 lör, 9.30-14.00

ÄLVÄNGENS CYKEL  

Se fl er erbjudanden på 
www.alvangenscykel.se

MONARK 3-VXL 28”DAM
MODELL KARIN
Aluram, godkänt lås, korg, belysning, 
kjolskydd. Ramhöjd 47cm och 51cm
Färg gammelrosa. Rek pris 4.995:-

CRESCENT 24” FLICK 3-VXL
MODELL RAN
Alu ram, godkänt lås, belysning,
Färger rosa, svart eller blå. 
Rek pris 4.495:-

SCOTT SCALE 950
29” MTB
Alu ram, 30-vxl shimano xt,
fox framgaffel, ramhöjd M eller L. 
Rek pris 15.995:-

RRREEEAAAA

RRREEEAAAA
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Liljana Tuzinovic, Elisabeth Stolt, Ann-Sofi e Råneby Johannesson och Lillvor Eklund är 
fyra lokalvårdare i Ale kommun som genomgått PRYL-utbildningen (Projekt, Yrkesbevis och 
Lokalvård) och handledarutbildning.  Utbildningen omfattar allt från rätt val av kemiska 
produkter till skötsel av olika golvmaterial. Denna kvartett kommer att utbilda och handleda 
kommunens lokalvårdare i Skyprojektet.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– PRYL-utbildning ger gedigen grund

Satsning på kommunens lokalvårdare
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Måndag 5 augusti

Inbrott
Bostadsinbrott rapporteras 
från Ramstorp. Gärningsmän-
nen tar sig in via ett fönster 
och tillgriper diverse gods.

Onsdag 7 augusti

Villainbrott
Villainbrott i Kollanda. Diverse 
gods tillgrips.

Torsdag 8 augusti

Skadegörelse
Fyra återvinningscontainrar 
sätts i brand i Bohus. Stor 
spridningsrisk enligt tjänstgö-
rande brandförman.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

SKEPPLANDA. Nästa år 
är det 40-årsjubileum 
i dubbel bemärkelse – 
för Albotorget och Ale 
kommun.

Tillfället anses därför 
vara det rätta för att 
blåsa nytt liv i Skepp-
landadagen.

– Vi har redan startat 
en arbetsgrupp och alla 
som jag pratar med är 
positivt inställda, säger 
Jonas Molin, ägare till 
Café Molin.

Lokaltidningen träffar Jonas 
och Rakel Molin, som till-
sammans med Kent Carls-
son, håller på att dra upp 
riktlinjerna för Skepplan-
dadagen 2014. Senast som 
arrangemanget ägde rum var 
2009.

– Jag var med och arrange- rade Skepplandadagen under 
en lång följd av år. Syftet var 
att samla invånarna till något 
roligt och att de lokala fören-
ingarna och övriga verksam-
heter på orten skulle få chan-
sen att visa upp sig, berättar 
Kent Carlsson som hyllar 
Jonas Molins initiativ.

– Det är jättebra! Jag är 
alldeles övertygad om att 
nästa års Skepplandadag blir 

en succé, säger Kent.
Ett preliminärt datum är 

satt till lördagen den 17 maj. 
Fram till dess ska arbetsgrup-
pen jobba med planeringen 
inför jubileet.

– I början av juli hade vi 
en så kallad brainstorming 
här på caféet där vi spånade 
på olika idéer. Jag hade sam-
mankallat 14 personer som 
jag visste var engagerade i 

samhället på något sätt, för-
klarar Jonas Molin.

– Nästa möte kommer 
vi att ha den 20 augusti och 
är det fler som önskar att 
ansluta, så är det bara att 
säga till mig. Vi kommer att 
behöva många ideella krafter 
för att kunna ro projektet i 
land på det sätt som vi vill.

Speakers corner
Eftersom det är valår kommer 
politiker att bjudas in till en 
speakers corner. Vidare pla-
neras det för musikunder-
hållning av lokala förmågor, 
ponnyridning, uppträdanden 
med mera.

– Vi är ännu så länge bara 
på idéstadiet, det finns inget 
som är spikat. Förhopp-
ningen är att bolla in Ale 
kommun då vi behöver eko-
nomisk stöttning. Det borde 
ligga i deras intresse efter-
som både Albotorget och 
kommunen firar 40 år.

Albotorget upplevde sina 
glansdagar i slutet av 70- 
och början av 80-talet. Då 
fanns det gott om affärer i 
Skepplanda, men utbudet 
har minskat under de senaste 
decennierna.

– Jonas och Rakel Molin 
har tillfört nya krafter. 

Skepplanda har också beri-
kats med en hel del nyinflyt-
tade, unga människor som 
värnar den service som Albo-
torget trots allt kan erbjuda, 
säger Kent Carlsson.

Jonas Molin är av samma 
uppfattning. Jonas har drivit 
caféet i fem månader, men 
är mycket nöjd med den 
respons som han hittills har 
fått.

– Folk är tacksamma för 
att vi finns. Jag ser gärna att 
Skepplanda utvecklas. Vi ska 
inte bli något nytt Älvängen 
eller Nödinge, det är inte det 
jag säger. Dock är det viktigt 
att vi tar vara på de möjlighe-
ter som finns och inte minst 
erbjuder våra barn och ung-
domar en positiv närmiljö. 
Jag ser gärna att tennisba-
norna restaureras och att vi 
får en skateramp i närheten 
av torget. Skepplandadagen 
kan förhoppningsvis utgöra 
startskottet på en ny era, 
avslutar Jonas Molin.

Ett ras inträffade i förra veckan på lokalkörbanan mellan 
Bohus och Klädkällaren. Det var i samband med spräng-
ningsarbeten som något gick snett. Ingen person skadades 
vid raset.               Foto: Christer Grändevik

Stenras på
lokalkörbana

Rakel Molin, Kent Carlsson och Jonas Molin bollar idéer inför Skepplandadagen som är tänkt att äga rum lördagen den 17 
maj nästa år. 2014 fi rar nämligen Ale kommun och Albotorget 40 år.

PÅ ALBOTORGET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Skepplanda-
dagen får nytt 
liv

Albotorget och Ale kommun fyller 40 år

BOBUTIKEN ALE TORG, 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

VI HAR KÖPARNA

Dags att flytta?
Varför inte ringa 
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Fr vänster: Daniel Eriksson – mäklare/butikschef, Cecilia Alfredsson - mäklarassistent,  
Danijela Todorovic – mäklarassistent, Monica Carlsson - mäklare, Nadia Largo Westin - mäklare, 

Marie Engström – mäklare, Lars-Erik Eriksson – mäklare/franchisetagare

www.svenskfast.se

LÄSVÄRDE! 20% RABATT

www.fotoklok.se

Dina egna bilder i en 
professionell fotobok

PÅ ALLA PRODUKTER!
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fotoklok.se i samarbete med

ger dig

Ange koden: “alekuriren”
när du betalar.

Din bok skickas inom 4 arbetsdagar!
Snabbast i Sverige!?

Skapa enkelt din egen fotobok med dina
egna bilder och  texter. Resultatet blir 
precis som en riktig bok som du köper  
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din hobby, favoritdrinkar m.m.
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hårdinbunden 

fotobok 
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från Ramstorp. Gärningsmän-
nen tar sig in via ett fönster 
och tillgriper diverse gods.

Onsdag 7 augusti

Villainbrott
Villainbrott i Kollanda. Diverse 
gods tillgrips.

Torsdag 8 augusti

Skadegörelse
Fyra återvinningscontainrar 
sätts i brand i Bohus. Stor 
spridningsrisk enligt tjänstgö-
rande brandförman.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

SKEPPLANDA. Nästa år 
är det 40-årsjubileum 
i dubbel bemärkelse – 
för Albotorget och Ale 
kommun.

Tillfället anses därför 
vara det rätta för att 
blåsa nytt liv i Skepp-
landadagen.

– Vi har redan startat 
en arbetsgrupp och alla 
som jag pratar med är 
positivt inställda, säger 
Jonas Molin, ägare till 
Café Molin.

Lokaltidningen träffar Jonas 
och Rakel Molin, som till-
sammans med Kent Carls-
son, håller på att dra upp 
riktlinjerna för Skepplan-
dadagen 2014. Senast som 
arrangemanget ägde rum var 
2009.

– Jag var med och arrange- rade Skepplandadagen under 
en lång följd av år. Syftet var 
att samla invånarna till något 
roligt och att de lokala fören-
ingarna och övriga verksam-
heter på orten skulle få chan-
sen att visa upp sig, berättar 
Kent Carlsson som hyllar 
Jonas Molins initiativ.

– Det är jättebra! Jag är 
alldeles övertygad om att 
nästa års Skepplandadag blir 

en succé, säger Kent.
Ett preliminärt datum är 

satt till lördagen den 17 maj. 
Fram till dess ska arbetsgrup-
pen jobba med planeringen 
inför jubileet.

– I början av juli hade vi 
en så kallad brainstorming 
här på caféet där vi spånade 
på olika idéer. Jag hade sam-
mankallat 14 personer som 
jag visste var engagerade i 

samhället på något sätt, för-
klarar Jonas Molin.

– Nästa möte kommer 
vi att ha den 20 augusti och 
är det fler som önskar att 
ansluta, så är det bara att 
säga till mig. Vi kommer att 
behöva många ideella krafter 
för att kunna ro projektet i 
land på det sätt som vi vill.

Speakers corner
Eftersom det är valår kommer 
politiker att bjudas in till en 
speakers corner. Vidare pla-
neras det för musikunder-
hållning av lokala förmågor, 
ponnyridning, uppträdanden 
med mera.

– Vi är ännu så länge bara 
på idéstadiet, det finns inget 
som är spikat. Förhopp-
ningen är att bolla in Ale 
kommun då vi behöver eko-
nomisk stöttning. Det borde 
ligga i deras intresse efter-
som både Albotorget och 
kommunen firar 40 år.

Albotorget upplevde sina 
glansdagar i slutet av 70- 
och början av 80-talet. Då 
fanns det gott om affärer i 
Skepplanda, men utbudet 
har minskat under de senaste 
decennierna.

– Jonas och Rakel Molin 
har tillfört nya krafter. 

Skepplanda har också beri-
kats med en hel del nyinflyt-
tade, unga människor som 
värnar den service som Albo-
torget trots allt kan erbjuda, 
säger Kent Carlsson.

Jonas Molin är av samma 
uppfattning. Jonas har drivit 
caféet i fem månader, men 
är mycket nöjd med den 
respons som han hittills har 
fått.

– Folk är tacksamma för 
att vi finns. Jag ser gärna att 
Skepplanda utvecklas. Vi ska 
inte bli något nytt Älvängen 
eller Nödinge, det är inte det 
jag säger. Dock är det viktigt 
att vi tar vara på de möjlighe-
ter som finns och inte minst 
erbjuder våra barn och ung-
domar en positiv närmiljö. 
Jag ser gärna att tennisba-
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får en skateramp i närheten 
av torget. Skepplandadagen 
kan förhoppningsvis utgöra 
startskottet på en ny era, 
avslutar Jonas Molin.

Ett ras inträffade i förra veckan på lokalkörbanan mellan 
Bohus och Klädkällaren. Det var i samband med spräng-
ningsarbeten som något gick snett. Ingen person skadades 
vid raset.               Foto: Christer Grändevik

Stenras på
lokalkörbana

Rakel Molin, Kent Carlsson och Jonas Molin bollar idéer inför Skepplandadagen som är tänkt att äga rum lördagen den 17 
maj nästa år. 2014 fi rar nämligen Ale kommun och Albotorget 40 år.

PÅ ALBOTORGET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Skepplanda-
dagen får nytt 
liv

Albotorget och Ale kommun fyller 40 år

BOBUTIKEN ALE TORG, 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

VI HAR KÖPARNA

Dags att flytta?
Varför inte ringa 

Ales största mäklare?

Fr vänster: Daniel Eriksson – mäklare/butikschef, Cecilia Alfredsson - mäklarassistent,  
Danijela Todorovic – mäklarassistent, Monica Carlsson - mäklare, Nadia Largo Westin - mäklare, 

Marie Engström – mäklare, Lars-Erik Eriksson – mäklare/franchisetagare

www.svenskfast.se

LÄSVÄRDE! 20% RABATT

www.fotoklok.se

Dina egna bilder i en 
professionell fotobok

PÅ ALLA PRODUKTER!
20% RABATT

fotoklok.se i samarbete med

ger dig

Ange koden: “alekuriren”
när du betalar.

Din bok skickas inom 4 arbetsdagar!
Snabbast i Sverige!?

Skapa enkelt din egen fotobok med dina
egna bilder och  texter. Resultatet blir 
precis som en riktig bok som du köper  
i bokhandeln. En fotobok kan handla om
vad som helst.  Möhippan, bröllopet, sven-
sexan, födelsedagen, babyns första år, resor,
din hobby, favoritdrinkar m.m.

Ladda ner GRATIS designprogram 
på fotoklok.se eller skapa direkt online!

Exklusiv
hårdinbunden 

fotobok 
fr. 207:-20 sid, inkl. 20% rabatt

GÖR DIN EGEN 
FOTOBOK!  
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Flytta med Länsförsäkringar

www.lansfast.se 

Länsdeklarerad betyder att 
bostaden är besiktad innan 
försäljning

BOSTADSRÄTTS- 
LÄGENHET- BOHUS

Ljus och fin lägenhet som genomgått 
en del renoveringar de senaste åren. 
Låg avgift, egen parkering och balkong i 
sydvästläge. Centralt belägen med närhet 
till tågpendeln.

ADRESS: BYVÄGEN 12A
BOYTA: 79 KVM/ 3 ROK
VÅNING: 3/3, HISS FINNS EJ.
AVGIFT: 2 682 KR/MÅN INKL. VÄRME, EL, 
VATTEN, KABEL-TV, PARKERING.
ACC. PRIS: 750 000 KR
VISAS: TO 15/8 18:30-19:30 RING/MEJLA 
FÖR BOKNING
MÄKLARE: FREDRIK HELLBERG 
TELEFON: 0303-331642

BOSTADSRÄTTS- 
LÄGENHET- BOHUS

Välkommen till denna trevliga 2:a med ett 
bra läge i området. Balkong i västerläge 
och med fri utsikt. Centralt med närhet 
till tågpendeln som tar dig in till Göteborg 
på ca 10 min.

ADRESS: ALKALIEVÄGEN 11A
BOYTA: 54,5 KVM/ 2 ROK
VÅNING: 2/3, HISS FINNS EJ.
AVGIFT: 3 058 KR/MÅN INKL. VÄRME, 
VATTEN, KABEL-TV.
ACC. PRIS: 625 000 KR
VISAS: TO 15/8 17:00-18.00 RING/MEJLA 
FÖR BOKNING
MÄKLARE: FREDRIK HELLBERG 
TELEFON: 0303-331642

BOHUS. Nu på söndag 
invigs naturstigen i 
Vinningsbodalar.

Bilburna besökare får 
ställa bilen på pendel-
parkeringen i Bohus 
Centrum och däref-
ter gående ta sig till 
Bäckvägens vändplats, 
där det efter ett kort 
invigningstal erbjuds en 
guidad tur till Björkärrs 
äng.

– Stigen är en riktig 
pärla som nu gjorts 
mer tillgänglig, förkla-
rar Pelle Dalberg.

På naturstigen i Vinningsbo-
dalar vandrar man genom en 
av Ale kommuns bäst beva-
rade ädellövskogar med alm, 
ask, bok, ek, lind, lönn och 
hassel. På ena sidan slingar 
sig Almekärrsbäcken i en 
djup ravin med sandbankar, 
forsar och lugna ström-
sträckor. På andra sidan reser 
sig en brant urbergsvägg.

– Försommaren är egent-
ligen den absolut vackraste 
tiden att besöka området, 
men jag vågar utlova en rik-
tigt fin naturupplevelse på 
söndag också, säger Pelle 
Dalberg.

Sträckan som ska tillryg-
galäggas från Bäckvägen till 
Björkärrs äng mäter cirka 

en kilometer. Invignings-
gästerna kommer sedan att få 
ta sig tillbaka samma väg.

– När vi kommit fram till 
Björkärrs äng bjuds det för-
friskningar i form av kaffe 
och bulle.

Gångtiden är beräknad 
till cirka 40 minuter. Tanken 
är att vandra långsamt och 
insupa naturens atmosfär.

– Vi går oavsett väderlek. 
Framkomligheten är god då 
ett antal eldsjälar, med Dag 
och Ann- Marie Andersson 
i spetsen, har lagt ned otaliga 
timmar för att förbättra till-
gängligheten. Stigen är för-
sedd med spänger och utlagt 
spån som förhoppningsvis 

ska öka intresset för denna 
vackra och tätortsnära slinga. 

Göran Åkerlund från 
Bohus har kommit med idén 
till stigens upprustning, lagt 
upp hemsidan samt skött 
allt administrativt arbete 
för detta projekt, där mate-
rialet finansierats av EU. Allt 
arbete har däremot skett helt 
ideellt.

– Ett stort tack till markä-
garna som ställt sig mycket 
positiva till projektet.
Mer information finns på 
www.naturait.se/vinningsbodalar.

Vi är ett lokalt städbolag i Ale 
som förutom traditionell 
städservice även erbjuder 
olika sorters kringservice.

- Vi levererar städning 
 till högsta kvalité
- Vi arbetar i Ale,
 Kungälv och 
 Lilla Edets kommun.

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

På söndag sker invigningen av naturstigen i Vinningsbodalar. Området bildar en upplevelserik 
naturskog med mycket död ved och en omväxlande fl ora.                            Foto: Pelle Dalberg

Vacker granspira.         Foto: Pelle Dalberg

Naturstig invigs i Bohus

ÖPPET

7-23 
ALLA DAGAR

I vår uttagsautomat i värme och ljus inomhus 
tar du enkelt ut kontanter!!

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

Med manuell delikatess & självscanning. Välkomna!

Älvängen  |  0303-74 80 40

Matbutiken i Älvängen

NY FISKBIL 
I ÄLVÄNGEN!

Christer Olsson från Öckerö
FISKBILEN HAR ÖPPET:

TISDAG, TORSDAG OCH FREDAG 9-18

Välkommen önskar ICA Supermarket!
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LÖDÖSE. Nu till helgen 
brakar det löst.

Lördag och söndag 
arrangeras medeltids-
marknad och parallellt 
med det går startskot-
tet för teaterspelet 
”Hertigarnas Bröllops-
fest”.

– Det blir en interak-
tiv marknad med un-
derhållning och diverse 
aktiviteter. Dessutom 
serveras en storslagen 
teaterföreställning, 
förklarar projektledare 
Roger Janerfors.

Lödöse och medeltiden 
är unisont med varandra. 
Nu till helgen blir det än 
mer påtagligt då besökarna 
kommer att kliva rätt in i en 
medeltida marknad, som om 
det vore på 1300-talet.

– Det blir rikligt med 
knallar, autentiska sådana 
för att skapa den riktiga 
medeltidskänslan. Produk-
terna som utställarna ska 
sälja kommer att ha medeltid 
koppling. Dessutom har vi 
tagit hjälp av ett eventföre-
tag som ansvarar för försälj-
ning av mat och godis. Stor 

vikt har lagts på att skapa rätt 
atmosfär denna helg, säger 
marknadsförare Antoinette 
van Ketwich.

Allting bottnar i EU-
Leaderprojektet Ljudaborg 
Kulturplats som sker i sam-
arbete med Studieförbundet 
Vuxenskolan, Lödösehus och 
Lilla Edets kommun. Pro-
jektet syftar till att bibehålla 
och utveckla kulturintresset 
i anknytning till spelplatsen 
Ljudaborg, en scen etable-
rad med medeltidsspelet 
”Vid Ljuda Os” som spelades 
under åren 1994-2009.

– Målet med vårt projekt 
är att starta en kulturför-
ening som blir en framtida 
förvaltare och producent för 
de många olika former av 
kulturyttringar som scenen 
Ljudaborg kan stå för. Som 
delmål i projektet finns två 
större kulturproduktioner; 
”Hertigarnas Bröllopsfest” 
och ”Änkan på Ljudaborg”, 
som har premiär nästa 
sommar.

Ljudaborgs scen har res-
taurerats, spelplatsen försetts 
med tak. Till nästa år hoppas 
arrangören ha klart med en 
ny läktare.

– Läget är unikt! Vi har 

ett medeltidsmuseum och 
en utomhusscen som är vida 
känd och det ska vi naturligt-
vis ta tillvara på, säger Antoi-
nette van Ketwich.

”Hertigarnas Bröllops-
fest” spelas fyra helger i rad, 
totalt åtta föreställningar, 
med premiär på lördag. Jan 
Andersson svarar för manus 
och regi. Året är 1913, de 
båda hertigarna Erik och 
Valdemar ska fira sin stora 
bröllopsfest. Platsen där 
festen ska äga rum är vald 
med omsorg. Två gäster står 
inte med på gästlistan, men 
dyker upp ändå. Vad gör de 
där? Vilken roll kommer 

dessa att spela och vad för 
betydelse kommer detta att 
få för framtiden?

– Det var vad publiken 
som tog del av ”Vid Ljuda 
Os” inte fick se. Nu får vi 
svaret, säger Roger Janer-
fors som själv håller på med 
manusskrivandet till nästa 
års teaterspel.

Biljetter till ”Hertigarnas 
Bröllopsfest” säljs på Lödöse 
Museum, Lilla Edets biblio-
tek och Folkets Hus.

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Jan Andersson, Roger Janerfors och Antoinette van Ketwich 
smider planer inför helgens medeltidsmarknad i Lödöse då 
det också är premiär för teaterspelet ”Hertigarnas Bröllops-
fest” på Ljudaborg.

Ingela Moberg och Hans-Olov Jansson, som i teaterföreställ-
ningen ”Hertigarnas Bröllopsfest” gestaltar Gudmar och 
Margareta Magnusson.     Foto: Privat

– Medeltidsmarknad och
teaterspel till helgen

Ljudaborg slår upp portarna igen

ALE. Näringslivschef Jan-
nike Åhlgren har i samar-
bete med NyföretagarCen-
trum startat ett nätverk för 
kommunens kvinnliga före-
tagare. Syftet med nätverket 
är att kvinnliga företagare 
ska lära känna varandra för 
att starta upp samarbeten och 
anlita varandra, oavsett om 
man är nystartad eller redan 
etablerad.

Nätverket är gratis och ger 
medlemmarna chansen att få 
inspiration av andra kloka 
och färgstarka kvinnor.

– Vi träffas en gång i 
månaden under lunchtid. 
Du betalar din egen lunch, 
det är hela kostnaden för att 
vara med, förklarar Jannike 
Åhlgren.

Till den första träffen, 
som äger rum onsdagen den 
4 september i Klädkällarens 
lokaler, har man anlitat Maj 
Eriksson-Rahm som inspi-
ratör. 

Maj Eriksson-Rahm har 
arbetat som chef inom kom-
munal verksamhet i drygt 20 
år. Hon har gått från olika 
chefspositioner i offentliga 
sektorn till att nu vara verk-
sam som certifierad life-
coach, teamcoach och pro-
jektledare.

Jannike Åhlgren, näringslivschef i Ale kommun.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nytt nätverk för kvinnorPremiär för nya
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Öppet mån–fre 10–18, lör 10–15
Sven Blomma, Göteborgsvägen  
64, 445 57 Surte, 031-98 15 36

Sven Blomma
i Surte

Nu i ny regi, och det firar vi med att erbjuda:  

Långstjälkade rosor  
för endast 10:- styck

erbjudandet gäller till och med 17/8.



alekuriren  |   nummer 28  |   vecka 33  |   201310

LÖDÖSE. Nu till helgen 
brakar det löst.

Lördag och söndag 
arrangeras medeltids-
marknad och parallellt 
med det går startskot-
tet för teaterspelet 
”Hertigarnas Bröllops-
fest”.

– Det blir en interak-
tiv marknad med un-
derhållning och diverse 
aktiviteter. Dessutom 
serveras en storslagen 
teaterföreställning, 
förklarar projektledare 
Roger Janerfors.

Lödöse och medeltiden 
är unisont med varandra. 
Nu till helgen blir det än 
mer påtagligt då besökarna 
kommer att kliva rätt in i en 
medeltida marknad, som om 
det vore på 1300-talet.

– Det blir rikligt med 
knallar, autentiska sådana 
för att skapa den riktiga 
medeltidskänslan. Produk-
terna som utställarna ska 
sälja kommer att ha medeltid 
koppling. Dessutom har vi 
tagit hjälp av ett eventföre-
tag som ansvarar för försälj-
ning av mat och godis. Stor 

vikt har lagts på att skapa rätt 
atmosfär denna helg, säger 
marknadsförare Antoinette 
van Ketwich.

Allting bottnar i EU-
Leaderprojektet Ljudaborg 
Kulturplats som sker i sam-
arbete med Studieförbundet 
Vuxenskolan, Lödösehus och 
Lilla Edets kommun. Pro-
jektet syftar till att bibehålla 
och utveckla kulturintresset 
i anknytning till spelplatsen 
Ljudaborg, en scen etable-
rad med medeltidsspelet 
”Vid Ljuda Os” som spelades 
under åren 1994-2009.

– Målet med vårt projekt 
är att starta en kulturför-
ening som blir en framtida 
förvaltare och producent för 
de många olika former av 
kulturyttringar som scenen 
Ljudaborg kan stå för. Som 
delmål i projektet finns två 
större kulturproduktioner; 
”Hertigarnas Bröllopsfest” 
och ”Änkan på Ljudaborg”, 
som har premiär nästa 
sommar.

Ljudaborgs scen har res-
taurerats, spelplatsen försetts 
med tak. Till nästa år hoppas 
arrangören ha klart med en 
ny läktare.

– Läget är unikt! Vi har 

ett medeltidsmuseum och 
en utomhusscen som är vida 
känd och det ska vi naturligt-
vis ta tillvara på, säger Antoi-
nette van Ketwich.

”Hertigarnas Bröllops-
fest” spelas fyra helger i rad, 
totalt åtta föreställningar, 
med premiär på lördag. Jan 
Andersson svarar för manus 
och regi. Året är 1913, de 
båda hertigarna Erik och 
Valdemar ska fira sin stora 
bröllopsfest. Platsen där 
festen ska äga rum är vald 
med omsorg. Två gäster står 
inte med på gästlistan, men 
dyker upp ändå. Vad gör de 
där? Vilken roll kommer 

dessa att spela och vad för 
betydelse kommer detta att 
få för framtiden?

– Det var vad publiken 
som tog del av ”Vid Ljuda 
Os” inte fick se. Nu får vi 
svaret, säger Roger Janer-
fors som själv håller på med 
manusskrivandet till nästa 
års teaterspel.

Biljetter till ”Hertigarnas 
Bröllopsfest” säljs på Lödöse 
Museum, Lilla Edets biblio-
tek och Folkets Hus.

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Jan Andersson, Roger Janerfors och Antoinette van Ketwich 
smider planer inför helgens medeltidsmarknad i Lödöse då 
det också är premiär för teaterspelet ”Hertigarnas Bröllops-
fest” på Ljudaborg.

Ingela Moberg och Hans-Olov Jansson, som i teaterföreställ-
ningen ”Hertigarnas Bröllopsfest” gestaltar Gudmar och 
Margareta Magnusson.     Foto: Privat

– Medeltidsmarknad och
teaterspel till helgen

Ljudaborg slår upp portarna igen

ALE. Näringslivschef Jan-
nike Åhlgren har i samar-
bete med NyföretagarCen-
trum startat ett nätverk för 
kommunens kvinnliga före-
tagare. Syftet med nätverket 
är att kvinnliga företagare 
ska lära känna varandra för 
att starta upp samarbeten och 
anlita varandra, oavsett om 
man är nystartad eller redan 
etablerad.

Nätverket är gratis och ger 
medlemmarna chansen att få 
inspiration av andra kloka 
och färgstarka kvinnor.

– Vi träffas en gång i 
månaden under lunchtid. 
Du betalar din egen lunch, 
det är hela kostnaden för att 
vara med, förklarar Jannike 
Åhlgren.

Till den första träffen, 
som äger rum onsdagen den 
4 september i Klädkällarens 
lokaler, har man anlitat Maj 
Eriksson-Rahm som inspi-
ratör. 

Maj Eriksson-Rahm har 
arbetat som chef inom kom-
munal verksamhet i drygt 20 
år. Hon har gått från olika 
chefspositioner i offentliga 
sektorn till att nu vara verk-
sam som certifierad life-
coach, teamcoach och pro-
jektledare.

Jannike Åhlgren, näringslivschef i Ale kommun.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nytt nätverk för kvinnorPremiär för nya

�������������������

������������������������

������	�����

Öppet mån–fre 10–18, lör 10–15
Sven Blomma, Göteborgsvägen  
64, 445 57 Surte, 031-98 15 36

Sven Blomma
i Surte

Nu i ny regi, och det firar vi med att erbjuda:  

Långstjälkade rosor  
för endast 10:- styck

erbjudandet gäller till och med 17/8.

2013  |   vecka 33  |   nummer 28  |   alekuriren 1 1

Trygghet för 279 kronor per månad. 
Skaffa vårt larmpaket. 
Som privatperson får du vårt välutrustade 
larmpaket för 1 495 kronor. Är du Guldkund 
betalar du 0 kronor för grundpaketet. Månads-
avgiften för våra larmpaket är 279 kronor, med 
full uppkoppling mot vår larmcentral.   
Du som har både boendeförsäkring och larm 
hos oss får dessutom sänkt premie. Bli lite 
tryggare i vardagen – ring oss på 020-20 79 00, 
eller gå in på LFlarmcentral.se

Öppet alla dagar 7-23

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. 

Priserna gäller t o m vecka 33 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

Allt inför
skolstarten

Vi har även annat som 
hör skolstarten till! 
Pennor, suddgummi, 

pennfodral, 
anteckningsblock m.m.

Välkommen in till 
oss och fynda.

BANANFODRAL 
Grön

/st

BOKPLAST
0,5xm2, olika motiv

/st

OLIKA FICK-KALENDRAR
/st

Från:

Ladda upp 
inför skolstarten!

KOLLEGIEBLOCK 
4-pack. ica home

/st

ALE. Entreprenörs-
utbildningen YEE lär 
ungdomar att tänka i 
nya kreativa banor.

13 gånger har projek-
tet genomförts i Ale 
och två gånger i Molda-
vien med stöd av Sida.

Nu har Ale kommun 
beviljats 1,5 miljon kro-
nor för att genomföra 
utbildningen i Botswa-
na två gånger.

– Det är ett bevis på att vi gör 
något bra. Sida har stöttat 
oss vid två tillfällen i Molda-
vien och har varit nöjda med 
resultatet. Nu ska Afrika pri-
oriteras och då kom frågan 
upp igen. Sida vill att vi dels 
genomför utbildningen vid 
två tillfällen under 2014-
2015 dels att vi parallellt 
startar upp ett utbyte mellan 
kommunledningarna. Vi har 
till exempel kommit väldigt 
långt i Ale med ungdomsde-
mokrati. Där har vi mycket 
att lära ut, men även lokal-
demokratin med ortsutveck-
lingsmöten skulle vara nyt-
tigt för Ghanzi kommun i 

Botswana att ta del av, berät-
tar projektkoordinator Kjell 
Lundgren.

Första YEE-projek-
tet kommer att äga rum i 
månadsskiftet november-
december i år. Fyra ungdo-
mar från Ale kommer att få 
chansen att delta, fyra del-
tagare kommer att komma 
från Nambibia tolv från Bot-
swana. Under årets YEE på 
Krokholmen medverkade 
därför två personer från 
Ghanzi. En av dem, Nancy 
Lwambula, var med för att 
lära om organisationen kring 
utbildningen.

– Vi är väldigt tacksamma 
för att vi får den här chansen. 
En utbildning i entrepre-
nörskap är nödvändigt hos 
oss, då vi är inne i en utveck-
lingsfas samtidigt som landet 
brottas med hög arbetslöshet 
och många som slutar skolan 
alldeles för tidigt, berättar 
Nancy för lokaltidningen.

Hur rekryteringen av del-
tagare ska gå till i Ghanzi är 
inte klart, däremot att det 
kommer att ställas krav.

– Vi vill verkligen ha tag 

i de som är motiverade och 
vi kommer att ha ett större 
åldersspann än här. 

Även i Ales ungdomar 
kommer att handplockas av 
samma skäl.

– Det här är ju en jätte-
chans och då ska du verkligen 
känna att du vill vara med. 
Det blir ett minne för livet, 
säger Kjell Lundgren som 
redan har besökt Botswana.

– Klimatet är varmt och 
det är inte mycket som är sig 
likt med hur vi lever. Samma 
team som har varit med i 
Moldavien kommer att jobba 
i Botswana. Det känns tryggt, 
det är ungefär samma utma-
ning fast lite fler vilda djur 
längs vägarna… Vi kommer 
bli väl omhändertagna så det 
är ingen fara.

Professor Roger Mumby 
Croft kommer att leda 
utbildningen tillsammans 
med Dennis Larsen från 
Ale.

– Sida satsar 1,5 miljon kronor under två år
YEE till Botswana i höst

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Nancy Lwambula, 34, kommer att assistera Kjell Lundgren när YEE-utbildningen ska genom-
föras i Botswana i november-december.
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Det är vi som 
är Axelssons!

Fin gård med stora möjligheter!

Här har vi förmånen att kunna erbjuda denna fantastiska 
gård med otroliga möjligheter för den djur och 
naturintresserade! Bostadshuset är i mycket gott skick 
med bla nyare kök och genomgående ljusa ytskikt.
Fina ekonomibyggnader, betesmark och två uppvärmda 
hundgårdar. 9 ha skog medföljer. Ska ses! 126 kvm. 

Pris 2.500.000:- som utgångspris.
Visas 17/8. Ring för tidsbokning.
Adress Östentorp 345.
Henrik Kjellberg 0727-316 360.

Vinterbonat fritidshus med vacker 
bergstomt!!

Vackert ombyggt litet hus precis invid Hältorpssjön och 
skogen. Tillhörande gäststuga, inredd och med bastu. 
Tomt på berg, mycket välskött och möjlighet att bygga. 
Huset har braskamin och härlig altan med tak. Måste ses! 
Välkommen! 55+24 kvm. 

Pris 1.185.000:- som utgångspris.
Visas 14/8. Mail eller sms för bokning. 
Adress Hältorp 310.

Håla
nda

Alafo
rs

Perfekt för barnfamiljen!

barnfamilj kan önska; många och rymliga rum, stor altan i 
söderläge, staket runt hela tomten, lekstuga, vattenburet 
värmesystem med låga driftskostnader med egen
ved och stort garage. Välkommen hit! 142+100 kvm. 

Visas 22/8 & 25/8. Ring för bokning.

Maria Karlsson 070-240 63 30

Lättskött enplansvilla på landet!

Lättskött enplansvilla i fritt härligt läge på landet med 
uterum och altan. Bra planlösning med tre sovrum. 
Det ena med egen klädkammare och badrum med 
bubbelbad. Öppen trädgårdstomt. Vidhängande 
garage med förråd och extra carport. Gäststuga som är 
vinterbonad. Ett tillfälle - måste ses! 133 kvm. 

Visas 14/8. Mail eller sms för bokning. 
Adress Hult Aspdalen 525.

Hjär
tum

Sannum

Fräsch 30-tals villa!

Här får man mycket hus för pengarna! Fräsch 30-tals villa 

en lagom stor trädgård med fruktträd och syrenbuskar. 
Välkommen hit! 120+50 kvm.

Visas 22/8 & 25/8. Ring för bokning.
Adress Norra Granliden 1. 
Maria Karlsson 070-240 63 30

Nybyggt med låg boendekostnad!

Helt nybyggt hus med mycket låg boendekostnad! Högt 

älven. Huset erbjuder kök och vardagsrum i öppen 
planlösning, två - tre sovrum samt ett rymligt badrum
med tvättmaskin. Endast 500 meter till skola.  96 kvm. 

Visas 20/8. Ring för tidsbokning.
Adress Ivarslund 31.
Sanna Markström 0702-25 33 54

Göta

Väst
erla

nda

Den ekonomiska utveck-
lingen blev inte vad GEF 
hade hoppats på och av den 
anledningen begärde man sig 
i frivillig likvidation.

– Eftersom kommunen 
gått in som en säkerhet och 
garant i hallprojektet kändes 
det tråkigt att bara lägga ned 
verksamheten. Kultur- och 

fritid tar över ansvaret för 
Lödöseborg fullt ut från och 
med årsskiftet, säger Eva 
Lejdbrandt.

– Resonemang förs just 
nu om hur det ska fung-
era fram till dess. Det mesta 
tyder på att vi ger LN 70 
HC ett driftsbidrag och att 
föreningen stöter till med 
lika mycket själva, genom att 
hyra ut istider fram till den 
sista december.

Leifab är fastighetsägare 
medan kultur- och fritid 

ska ombesörja uthyrningen. 
Från och med 2014 finns det 
pengar anslagna i budgeten 
för driften av ishallen.

– Vi kommer att föra dis-

kussioner under hösten för 
att få klarhet i hur finan-
siering och uthyrning ska 
lösas på bästa sätt efter den 
1 januari. Det gäller att få en 

hållbar hantering över tid, 
avslutar Eva Lejdbrandt.

JONAS ANDERSSON

Lilla Edets kommun tar över ansvaret för Lödöseborg från Gårdahallens Ekonomiska Fören-
ing som begärt sig i frivillig likvidation.  

Kommunen tar över
ansvaret för Lödöseborg
LÖDÖSE. Gårdahallens Ekonomiska Förening 
lyckades inte få ekonomin att gå ihop.

Detta innebär att Lilla Edets kommun tar över 
ansvaret för Lödöseborg.

– Överlåtelsen beräknas bli klar den här veckan 
och om allt går som det ska har vi is i hallen i 
månadsskiftet augusti-september, säger Eva 
Lejdbrandt, kultur- och fritidschef i Lilla Edets 
kommun.
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LILLA EDET. SFK Laxen 
fi rar 30-årsjubileum i 
år.

Laxens dag har näs-
tan lika många år på 
nacken.

– En stolt tradition 
som vi värnar, säger 
Philippe van Assche.

På lördag firas Laxens dag på 
sedvanligt sätt i Lilla Edet. 
Det erbjuds gratis prova 

på-fiske för vuxna. För barn 
upp till 13 år arrangeras en 
metartävling.

– Laxen står i fokus på 
alla de sätt. Det kommer 
att serveras grillad lax, lax-
soppa alternativt smörgås 
med gravad lax för den som 
önskar, berättar Philippe.

Det finns enligt uppgift 
gott om lax i Göta älvs vat-
tendrag, men däremot har 
det varit svårare att få upp 

den.
– Det kan bero på den 

kalla vintern. Nu har det varit 
varmt en längre tid vilket gör 
laxen lite mindre huggvillig.

Årets första lax drogs upp 
av Jan Söderbom den 1 maj. 
Fisken vägde 7,2 kilo och 
mätte 88 centimeter.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

På lördag arrangeras Laxens dag i Lilla Edet.     Arkivbild: Allan Karlsson

Laxens dag i Lilla Edet

Vigerne Invest

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

Visning
söndag 18 aug

Kl 11-12
i Backa Säteri
Säterivägen 2

Nödinge

Brf Säteriet 2 vid Backa Säteri Golf

Vindslägenhet 

Pris kr 

med balkong i  
västerläge   

Pris kr 

FÖRSÄLJNING 

PÅGÅR

Ale Torg 10, Nödinge. 0303-229433

ALE TORG

UPP TILL 

70%

PASSA PÅ! 

UTFÖRSÄLJNINGEN 
FORTSÄTTER!

NU! T O M 20 AUGUSTI

ALE. Det kostade skat-
tebetalarna 77 080 
kronor att transportera 
bort det avfall som 
olagligt tippades på 
kommunens mark förra 
året.

Oseriösa utländska 
företag misstänks ligga 
bakom och nu är de 
tillbaka i Nödinge.

Asfalt, träslipers och annat 
miljöfarligt avfall transporte-
rades i våras bort från kom-
munens mark, där det olag-
ligt dumpats. Avfallet miss-
tänks komma från diverse 

markarbeten som utländska 
företag anlitats att utföra till 
ett lågt pris. 

Slutnotan för skattebe-
talarna blev desto högre, 77 
080 kronor för sortering och 
bortforslande. 

Nu har arbetarna åter igen 
uppmärksammats i Nödinge 
och Jörgen Sundén, explo-
ateringsingenjör på Ale 
kommun, höjer ett varning-
ens finger. 

– Under semestern när 
många är bortresta brukar 
det vara lågsäsong, men nu 
kanske folk börjar nappa 
på deras erbjudanden igen. 

Förra året blev notan dyr för 
Ale kommun, så jag uppma-
nar till att inte anlita dessa 
oseriösa företag. 

JOHANNA ROOS

ALE. 77 080 kronor. 
Det blev notan för 

borttransporten av det 
avfall som förra året 
olaglig tippades på 
kommunens mark. 

– Fakturan har beta-
lats med skattemedel, 
något man bör tänka 
på innan man anlitar 
arbetare som inte gör 
rätt för sig, säger Jör-
gen Sundén, exploate-
ringsingenjör. 

Det var i mitten av septem-

ber förra året som högarna 
med diverse avfall, bland 
annat bestående av uppbru-
ten asfalt och behandlade 
träslipers, upptäcktes på 
minst fyra ställen i kommu-
nen. 

Utländska företag som 
utfört diverse markarbeten 
i Ale misstänks ligga bakom 
den olagliga dumpningen. 
Polisanmälan upprättades, 
men man hyser lite hopp om 
att kunna hitta någon ansva-
rig att ställas till svars. 

Fakturan för borttran-

sporten av den miljöfarliga 
avfallet har istället hamnat 
på kommunens bord och 
kostat skattebetalarna 77 
080 kronor. Då har man 
sorterat och transporterat 
bort avfall på kommunens 
mark vid Osbacken i Nol 
samt vid gamla gokartbanan 
i Bohus, där marken delvis 
ägs av Orklakoncernen. På 
de övriga områdena ligger 
ansvaret för uppstädningen 
på respektive fastighetsä-
gare. 

– Det är ingen billig his-

toria, särskilt inte när det 
rör sig om farligt avfall. Det 
har tagit 34 timmar bara att 
sortera upp tipphögarna för 
att sedan kunna köra skräpet 
till tippen. Man får tänka 

sig för in
oseriös a
slutändan 
andra, säg
exploateri
Ale komm

Dyr nota för 
uppstädning

Miljöfarligt. Utländska företag som utfört 
den olagliga dumpningen av bland annat u

Maj - juni

Faksimil från Alekuriren v 
22, 2013.

Oseriösa arbetare tillbaka i Ale
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Det är vi som 
är Axelssons!

Fin gård med stora möjligheter!

Här har vi förmånen att kunna erbjuda denna fantastiska 
gård med otroliga möjligheter för den djur och 
naturintresserade! Bostadshuset är i mycket gott skick 
med bla nyare kök och genomgående ljusa ytskikt.
Fina ekonomibyggnader, betesmark och två uppvärmda 
hundgårdar. 9 ha skog medföljer. Ska ses! 126 kvm. 

Pris 2.500.000:- som utgångspris.
Visas 17/8. Ring för tidsbokning.
Adress Östentorp 345.
Henrik Kjellberg 0727-316 360.

Vinterbonat fritidshus med vacker 
bergstomt!!

Vackert ombyggt litet hus precis invid Hältorpssjön och 
skogen. Tillhörande gäststuga, inredd och med bastu. 
Tomt på berg, mycket välskött och möjlighet att bygga. 
Huset har braskamin och härlig altan med tak. Måste ses! 
Välkommen! 55+24 kvm. 

Pris 1.185.000:- som utgångspris.
Visas 14/8. Mail eller sms för bokning. 
Adress Hältorp 310.

Håla
nda

Alafo
rs

Perfekt för barnfamiljen!

barnfamilj kan önska; många och rymliga rum, stor altan i 
söderläge, staket runt hela tomten, lekstuga, vattenburet 
värmesystem med låga driftskostnader med egen
ved och stort garage. Välkommen hit! 142+100 kvm. 

Visas 22/8 & 25/8. Ring för bokning.

Maria Karlsson 070-240 63 30

Lättskött enplansvilla på landet!

Lättskött enplansvilla i fritt härligt läge på landet med 
uterum och altan. Bra planlösning med tre sovrum. 
Det ena med egen klädkammare och badrum med 
bubbelbad. Öppen trädgårdstomt. Vidhängande 
garage med förråd och extra carport. Gäststuga som är 
vinterbonad. Ett tillfälle - måste ses! 133 kvm. 

Visas 14/8. Mail eller sms för bokning. 
Adress Hult Aspdalen 525.

Hjär
tum

Sannum

Fräsch 30-tals villa!

Här får man mycket hus för pengarna! Fräsch 30-tals villa 

en lagom stor trädgård med fruktträd och syrenbuskar. 
Välkommen hit! 120+50 kvm.

Visas 22/8 & 25/8. Ring för bokning.
Adress Norra Granliden 1. 
Maria Karlsson 070-240 63 30

Nybyggt med låg boendekostnad!

Helt nybyggt hus med mycket låg boendekostnad! Högt 

älven. Huset erbjuder kök och vardagsrum i öppen 
planlösning, två - tre sovrum samt ett rymligt badrum
med tvättmaskin. Endast 500 meter till skola.  96 kvm. 

Visas 20/8. Ring för tidsbokning.
Adress Ivarslund 31.
Sanna Markström 0702-25 33 54

Göta

Väst
erla

nda

Den ekonomiska utveck-
lingen blev inte vad GEF 
hade hoppats på och av den 
anledningen begärde man sig 
i frivillig likvidation.

– Eftersom kommunen 
gått in som en säkerhet och 
garant i hallprojektet kändes 
det tråkigt att bara lägga ned 
verksamheten. Kultur- och 

fritid tar över ansvaret för 
Lödöseborg fullt ut från och 
med årsskiftet, säger Eva 
Lejdbrandt.

– Resonemang förs just 
nu om hur det ska fung-
era fram till dess. Det mesta 
tyder på att vi ger LN 70 
HC ett driftsbidrag och att 
föreningen stöter till med 
lika mycket själva, genom att 
hyra ut istider fram till den 
sista december.

Leifab är fastighetsägare 
medan kultur- och fritid 

ska ombesörja uthyrningen. 
Från och med 2014 finns det 
pengar anslagna i budgeten 
för driften av ishallen.

– Vi kommer att föra dis-

kussioner under hösten för 
att få klarhet i hur finan-
siering och uthyrning ska 
lösas på bästa sätt efter den 
1 januari. Det gäller att få en 

hållbar hantering över tid, 
avslutar Eva Lejdbrandt.

JONAS ANDERSSON

Lilla Edets kommun tar över ansvaret för Lödöseborg från Gårdahallens Ekonomiska Fören-
ing som begärt sig i frivillig likvidation.  

Kommunen tar över
ansvaret för Lödöseborg
LÖDÖSE. Gårdahallens Ekonomiska Förening 
lyckades inte få ekonomin att gå ihop.

Detta innebär att Lilla Edets kommun tar över 
ansvaret för Lödöseborg.

– Överlåtelsen beräknas bli klar den här veckan 
och om allt går som det ska har vi is i hallen i 
månadsskiftet augusti-september, säger Eva 
Lejdbrandt, kultur- och fritidschef i Lilla Edets 
kommun.
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LILLA EDET. SFK Laxen 
fi rar 30-årsjubileum i 
år.

Laxens dag har näs-
tan lika många år på 
nacken.

– En stolt tradition 
som vi värnar, säger 
Philippe van Assche.

På lördag firas Laxens dag på 
sedvanligt sätt i Lilla Edet. 
Det erbjuds gratis prova 

på-fiske för vuxna. För barn 
upp till 13 år arrangeras en 
metartävling.

– Laxen står i fokus på 
alla de sätt. Det kommer 
att serveras grillad lax, lax-
soppa alternativt smörgås 
med gravad lax för den som 
önskar, berättar Philippe.

Det finns enligt uppgift 
gott om lax i Göta älvs vat-
tendrag, men däremot har 
det varit svårare att få upp 

den.
– Det kan bero på den 

kalla vintern. Nu har det varit 
varmt en längre tid vilket gör 
laxen lite mindre huggvillig.

Årets första lax drogs upp 
av Jan Söderbom den 1 maj. 
Fisken vägde 7,2 kilo och 
mätte 88 centimeter.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

På lördag arrangeras Laxens dag i Lilla Edet.     Arkivbild: Allan Karlsson

Laxens dag i Lilla Edet

Vigerne Invest

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

Visning
söndag 18 aug

Kl 11-12
i Backa Säteri
Säterivägen 2

Nödinge

Brf Säteriet 2 vid Backa Säteri Golf

Vindslägenhet 

Pris kr 

med balkong i  
västerläge   

Pris kr 

FÖRSÄLJNING 

PÅGÅR

Ale Torg 10, Nödinge. 0303-229433

ALE TORG

UPP TILL 

70%

PASSA PÅ! 

UTFÖRSÄLJNINGEN 
FORTSÄTTER!

NU! T O M 20 AUGUSTI

ALE. Det kostade skat-
tebetalarna 77 080 
kronor att transportera 
bort det avfall som 
olagligt tippades på 
kommunens mark förra 
året.

Oseriösa utländska 
företag misstänks ligga 
bakom och nu är de 
tillbaka i Nödinge.

Asfalt, träslipers och annat 
miljöfarligt avfall transporte-
rades i våras bort från kom-
munens mark, där det olag-
ligt dumpats. Avfallet miss-
tänks komma från diverse 

markarbeten som utländska 
företag anlitats att utföra till 
ett lågt pris. 

Slutnotan för skattebe-
talarna blev desto högre, 77 
080 kronor för sortering och 
bortforslande. 

Nu har arbetarna åter igen 
uppmärksammats i Nödinge 
och Jörgen Sundén, explo-
ateringsingenjör på Ale 
kommun, höjer ett varning-
ens finger. 

– Under semestern när 
många är bortresta brukar 
det vara lågsäsong, men nu 
kanske folk börjar nappa 
på deras erbjudanden igen. 

Förra året blev notan dyr för 
Ale kommun, så jag uppma-
nar till att inte anlita dessa 
oseriösa företag. 

JOHANNA ROOS

ALE. 77 080 kronor. 
Det blev notan för 

borttransporten av det 
avfall som förra året 
olaglig tippades på 
kommunens mark. 

– Fakturan har beta-
lats med skattemedel, 
något man bör tänka 
på innan man anlitar 
arbetare som inte gör 
rätt för sig, säger Jör-
gen Sundén, exploate-
ringsingenjör. 

Det var i mitten av septem-

ber förra året som högarna 
med diverse avfall, bland 
annat bestående av uppbru-
ten asfalt och behandlade 
träslipers, upptäcktes på 
minst fyra ställen i kommu-
nen. 

Utländska företag som 
utfört diverse markarbeten 
i Ale misstänks ligga bakom 
den olagliga dumpningen. 
Polisanmälan upprättades, 
men man hyser lite hopp om 
att kunna hitta någon ansva-
rig att ställas till svars. 

Fakturan för borttran-

sporten av den miljöfarliga 
avfallet har istället hamnat 
på kommunens bord och 
kostat skattebetalarna 77 
080 kronor. Då har man 
sorterat och transporterat 
bort avfall på kommunens 
mark vid Osbacken i Nol 
samt vid gamla gokartbanan 
i Bohus, där marken delvis 
ägs av Orklakoncernen. På 
de övriga områdena ligger 
ansvaret för uppstädningen 
på respektive fastighetsä-
gare. 

– Det är ingen billig his-

toria, särskilt inte när det 
rör sig om farligt avfall. Det 
har tagit 34 timmar bara att 
sortera upp tipphögarna för 
att sedan kunna köra skräpet 
till tippen. Man får tänka 

sig för in
oseriös a
slutändan 
andra, säg
exploateri
Ale komm

Dyr nota för 
uppstädning

Miljöfarligt. Utländska företag som utfört 
den olagliga dumpningen av bland annat u

Maj - juni

Faksimil från Alekuriren v 
22, 2013.

Oseriösa arbetare tillbaka i Ale
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Vi finns i Ale Kommun ca 1,2 mil norr om Göteborg med perfekt läge 
nära nya E 45:an och med älven som granne. Från vårt industriområde 
når du E6 och E20 samt centrala delar av Göteborg på ca 10 minuter 

med bil eller med den nya Alependeln. Surte Lagerservice ingår i Surte 
Åkeri gruppen som är ett modernt logistikcenter med hamn 

samt en omfattande transportverksamhet.

Just nu har vi följande till uthyrning:
 Komplett verksamhetslokal 

255 m2 med verkstad, entresolplan, omklädningsrum, 
personalutrymme och kontor.

 Vi har ett flertal kontor lediga från ca 15 m2 och uppåt. 
Flera av kontoren är nyrenoverade och kan fås möblerade, 

andra renoveras och anpassas efter era behov.

 1200 m2 inom inhägnat område, utmärkt för uppställning 
eller materialgård eller liknande.

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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Blomstrar året om
Han har 372 husbilsplatser runt om i Sverige – favoriter han sparat i minnet.

Pelle Dalberg missar inte en minut av naturens eviga skönhet.
Men långa vandringar är inte hans melodi eftersom det går för långsamt.

Du är delaktig i ett EU-
projekt med målsättning 
att färdigställa en vand-
ringsled från Nylöse i 
Göteborg till Lödöse och 
vidare mot Skara. Vad är 
ändamålet?

– Det finns många anled-
ningar och en är att få ut 
människor. Man har kopplat 
samman medeltida pilgrims-
leder samtidigt som nya har 
tillkommit. Eftersom vand-
ringsleden går parallellt med 
tågtrafiken finns möjlighet 
att välja vilken etapp man vill 
gå. Det är dessutom ont om 
övernattningsställen längs 
vägen, även om möjligheten 
finns i form av till exempel 
motell eller enkla vindskjul i 
Vättlefjäll. 

Vad har du själv för 
inställning till att vandra 
i grupp?

– Jag tycker inte så mycket 
om att gå, det går så lång-
samt. Då springer jag hellre, 

men om jag ändå ska ut och 
gå så gör jag det hellre ensam. 

Vad får du själv ut av att 
engagera dig i projektet 
med vandringsleden?

– Det är skoj att få utlopp för 
min kunskap om naturen. 
Sedan fotar jag mycket och 
har tagit många bilder till 
projektet. Det är ju ett fan-
tastiskt fint landskap. 

Vilken etapp är din per-
sonliga favorit?

– Sträckan mellan Nylöse 
och Jennylund som går 
genom Vättlefjäll. Det finns 
en enorm sjörikedom och 
otroligt vacker natur. Hela 
Surtesjö-systemet är också 
väldigt speciellt.

Du titulerar dig själv 
sportfåne. Vilka aktivi-
teter är det som lockar 
mest?

– Det är paddling, cykling, 
skidor och rullskidor, bland 
annat. Jag har alltid gillat att 

vara aktiv och började med 
orientering redan som liten.  
Jag växte upp i Majorna i 
Göteborg och då åkte vi ofta 
till Risveden och oriente-
rade. 

Året om åker du runt med 
husbilen till olika platser 
i Sverige. Vilket är det 
bästa?

– Dalsland ligger mig varmt 
om hjärtat, där finns allt 
egentligen. Varje tidig vår 
besöker jag sjön Tysslingen 
väster om Örebro där svanar 
flockas tidigt på våren och 
likaså Hornborgassjön i Väs-
tergötland. Där finns mycket 
mer att se än bara tranor. 
Skåne är också en drömplats. 
Jag har 372 husbilsplatser 
runt om i Sverige – i huvu-
det alltså. Favoritställen jag 
sparat i minnet och återkom-
mer till.

VECKANS 

PROFIL

Namn: Pelle Dalberg
Ålder: 71
Bor: Nödinge
Gör: Pensionerad folkskollärare
Familj: Hustrun Laila, sönerna Klas 
och Lars, barnbarnen Jennifer och 
Jonny.
Intressen: Natur, blommor, foto, 
sport
Gjort i sommar: Märkt ut vand-
ringsleden mellan Göteborg och 
Lödöse, som sedan kommer att 
fortsätta upp mot Skara. Rest runt i 
Sverige med husbilen, bland annat 
till Skåne, Öland och Norrland
Ser mest fram emot i höst: 
”Skåne är fantastiskt på hösten – 
sockerbetorna, sädesfälten…”
Bonusfakta: Har 372 husbilsplatser 
runt om i Sverige – favoritplatser 
han sparat i minnet.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Vi har under en tid gjort en rad kundundersökningar, som visar att våra kunder vill ha mer färskt bröd och mer kött. För att möta våra kunders efterfrågan bygger vi om vår butik i Ale med start den 16 augusti.
Vi hoppas att du har överseende med att du under ombyggnaden får handla i vårtältbutik på parkeringen, som håller öppet samma tider som vanligt, under några veckor. Vårt sortiment kommer under denna tid att minska något men när dörrarna till vår butik öppnar igen hittar du åter vårt ordinarie sortiment samt några nykomlingar!
Vi kommer efter ombyggnaden att kunna erbjuda dig butiksgräddat bröd varje dag med ett brett sortiment av bröd, frallor, croissanter och bakverk. Vi kommer även att ha mer plats för färskt kött och breddar vårt eget märke Svea Lantkött, som kommer från svenska gårdar. Samtidigt passar vi på att fräscha till butiken, målarom, byter golv och inredning. Vi byter även våra lysrör i taket  och belysning i frys- och kylboxarna för att vara ännu snällare mot miljön.

VÄLKOMMEN!

VI BYGGER OM BUTIKEN I ALE MEN 
DU HANDLAR SOM VANLIGT I VÅR
TILLFÄLLIGA TÄLTBUTIK!

www.lidl.se

Lidl kundtjänst: 020 - 190 80 70     E-post: kundtjanst@lidl.se    För butiker och öppettider, se www.lidl.se

VECKA 33. PRISERNA GÄLLER MÅNDAG 12/8  SÖNDAG 18/8 2013

Reservation för slutförsäljning och tryckfel. Erbjudandena gäller fr o m 12/8 t o m 18/8 2013. Försäljning endast till privathushåll. Lokala avvikelser kan förekomma.
LIDL SVERIGE HHZ · REGION ALE · 33/2013

Bryggkaffe Gold
500 g/st  100% arabica
nr. 1350

40:-49.80

2 för:

19%
BILLIGARE

(1 tvätt = 0.99)

Gul lök 
TYSKLAND  2 kg/förp
Max 3 förp/hushåll

9.90
/förp

Kampanjpris

(1 kg = 4.95)

Färska grytbitar
SVERIGE  Ca 1 kg Av nöt
nr. 3536

74.90
Tillfälligt erbjudande

/kg

Färsk lax, hel sida
Ca 1,2 kg  Salmo Salar Odlad i Norge
nr. 6395

99.90
Tillfälligt erbjudande

Färsk mörad benfri kotlett
DANMARK  Ca 1 kg 

nr. 6092

49.90
Tillfälligt erbjudande

99:-
Tillfälligt erbjudande

100
TVÄTTAR

/kg /kg

Tvättpulver
8,5 kg  Vittvätt
nr. 65098
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Vi finns i Ale Kommun ca 1,2 mil norr om Göteborg med perfekt läge 
nära nya E 45:an och med älven som granne. Från vårt industriområde 
når du E6 och E20 samt centrala delar av Göteborg på ca 10 minuter 

med bil eller med den nya Alependeln. Surte Lagerservice ingår i Surte 
Åkeri gruppen som är ett modernt logistikcenter med hamn 

samt en omfattande transportverksamhet.

Just nu har vi följande till uthyrning:
 Komplett verksamhetslokal 

255 m2 med verkstad, entresolplan, omklädningsrum, 
personalutrymme och kontor.

 Vi har ett flertal kontor lediga från ca 15 m2 och uppåt. 
Flera av kontoren är nyrenoverade och kan fås möblerade, 

andra renoveras och anpassas efter era behov.

 1200 m2 inom inhägnat område, utmärkt för uppställning 
eller materialgård eller liknande.

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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Blomstrar året om
Han har 372 husbilsplatser runt om i Sverige – favoriter han sparat i minnet.

Pelle Dalberg missar inte en minut av naturens eviga skönhet.
Men långa vandringar är inte hans melodi eftersom det går för långsamt.

Du är delaktig i ett EU-
projekt med målsättning 
att färdigställa en vand-
ringsled från Nylöse i 
Göteborg till Lödöse och 
vidare mot Skara. Vad är 
ändamålet?

– Det finns många anled-
ningar och en är att få ut 
människor. Man har kopplat 
samman medeltida pilgrims-
leder samtidigt som nya har 
tillkommit. Eftersom vand-
ringsleden går parallellt med 
tågtrafiken finns möjlighet 
att välja vilken etapp man vill 
gå. Det är dessutom ont om 
övernattningsställen längs 
vägen, även om möjligheten 
finns i form av till exempel 
motell eller enkla vindskjul i 
Vättlefjäll. 

Vad har du själv för 
inställning till att vandra 
i grupp?

– Jag tycker inte så mycket 
om att gå, det går så lång-
samt. Då springer jag hellre, 

men om jag ändå ska ut och 
gå så gör jag det hellre ensam. 

Vad får du själv ut av att 
engagera dig i projektet 
med vandringsleden?

– Det är skoj att få utlopp för 
min kunskap om naturen. 
Sedan fotar jag mycket och 
har tagit många bilder till 
projektet. Det är ju ett fan-
tastiskt fint landskap. 

Vilken etapp är din per-
sonliga favorit?

– Sträckan mellan Nylöse 
och Jennylund som går 
genom Vättlefjäll. Det finns 
en enorm sjörikedom och 
otroligt vacker natur. Hela 
Surtesjö-systemet är också 
väldigt speciellt.

Du titulerar dig själv 
sportfåne. Vilka aktivi-
teter är det som lockar 
mest?

– Det är paddling, cykling, 
skidor och rullskidor, bland 
annat. Jag har alltid gillat att 

vara aktiv och började med 
orientering redan som liten.  
Jag växte upp i Majorna i 
Göteborg och då åkte vi ofta 
till Risveden och oriente-
rade. 

Året om åker du runt med 
husbilen till olika platser 
i Sverige. Vilket är det 
bästa?

– Dalsland ligger mig varmt 
om hjärtat, där finns allt 
egentligen. Varje tidig vår 
besöker jag sjön Tysslingen 
väster om Örebro där svanar 
flockas tidigt på våren och 
likaså Hornborgassjön i Väs-
tergötland. Där finns mycket 
mer att se än bara tranor. 
Skåne är också en drömplats. 
Jag har 372 husbilsplatser 
runt om i Sverige – i huvu-
det alltså. Favoritställen jag 
sparat i minnet och återkom-
mer till.

VECKANS 

PROFIL

Namn: Pelle Dalberg
Ålder: 71
Bor: Nödinge
Gör: Pensionerad folkskollärare
Familj: Hustrun Laila, sönerna Klas 
och Lars, barnbarnen Jennifer och 
Jonny.
Intressen: Natur, blommor, foto, 
sport
Gjort i sommar: Märkt ut vand-
ringsleden mellan Göteborg och 
Lödöse, som sedan kommer att 
fortsätta upp mot Skara. Rest runt i 
Sverige med husbilen, bland annat 
till Skåne, Öland och Norrland
Ser mest fram emot i höst: 
”Skåne är fantastiskt på hösten – 
sockerbetorna, sädesfälten…”
Bonusfakta: Har 372 husbilsplatser 
runt om i Sverige – favoritplatser 
han sparat i minnet.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Vi har under en tid gjort en rad kundundersökningar, som visar att våra kunder vill ha mer färskt bröd och mer kött. För att möta våra kunders efterfrågan bygger vi om vår butik i Ale med start den 16 augusti.
Vi hoppas att du har överseende med att du under ombyggnaden får handla i vårtältbutik på parkeringen, som håller öppet samma tider som vanligt, under några veckor. Vårt sortiment kommer under denna tid att minska något men när dörrarna till vår butik öppnar igen hittar du åter vårt ordinarie sortiment samt några nykomlingar!
Vi kommer efter ombyggnaden att kunna erbjuda dig butiksgräddat bröd varje dag med ett brett sortiment av bröd, frallor, croissanter och bakverk. Vi kommer även att ha mer plats för färskt kött och breddar vårt eget märke Svea Lantkött, som kommer från svenska gårdar. Samtidigt passar vi på att fräscha till butiken, målarom, byter golv och inredning. Vi byter även våra lysrör i taket  och belysning i frys- och kylboxarna för att vara ännu snällare mot miljön.

VÄLKOMMEN!

VI BYGGER OM BUTIKEN I ALE MEN 
DU HANDLAR SOM VANLIGT I VÅR
TILLFÄLLIGA TÄLTBUTIK!

www.lidl.se

Lidl kundtjänst: 020 - 190 80 70     E-post: kundtjanst@lidl.se    För butiker och öppettider, se www.lidl.se

VECKA 33. PRISERNA GÄLLER MÅNDAG 12/8  SÖNDAG 18/8 2013

Reservation för slutförsäljning och tryckfel. Erbjudandena gäller fr o m 12/8 t o m 18/8 2013. Försäljning endast till privathushåll. Lokala avvikelser kan förekomma.
LIDL SVERIGE HHZ · REGION ALE · 33/2013

Bryggkaffe Gold
500 g/st  100% arabica
nr. 1350

40:-49.80

2 för:

19%
BILLIGARE

(1 tvätt = 0.99)

Gul lök 
TYSKLAND  2 kg/förp
Max 3 förp/hushåll

9.90
/förp

Kampanjpris

(1 kg = 4.95)

Färska grytbitar
SVERIGE  Ca 1 kg Av nöt
nr. 3536

74.90
Tillfälligt erbjudande

/kg

Färsk lax, hel sida
Ca 1,2 kg  Salmo Salar Odlad i Norge
nr. 6395

99.90
Tillfälligt erbjudande

Färsk mörad benfri kotlett
DANMARK  Ca 1 kg 

nr. 6092

49.90
Tillfälligt erbjudande

99:-
Tillfälligt erbjudande

100
TVÄTTAR

/kg /kg

Tvättpulver
8,5 kg  Vittvätt
nr. 65098
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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

Det kan låta lite förvillande 
när vi säger laddhybrid för 
Toyota har väl redan en elhy-
brid, eller? Jo, det är riktigt. 

För exakt femton år sedan 
kom, sågs och segrade Prius 
som är en el- och bensinhy-
brid. 

Systemet funkar så att 
man startar på el men räck-
vidden är bara två kilometer 
innan bensinmotorn greppar 
in. Nu är det dags att rulla 
vidare mot nya mål.   

Den yttre designen liksom 
drivlinan och inredningen är 
precis som i dagens Toyota 
Prius. Det skiljer alltså ing-
enting, men tittar vi noga 
exteriört så hittar man en 
liten lucka som döljer ett 
eluttag på vänster bakskärm. 

Testbilen rullar iväg med 
hjälp av en elmotor på 82 

hästkrafter vars batterier 
måste laddas och det genom 
ett vanligt eluttag - därav 
namnet laddhybrid eller 
Plug-in Hybrid. Efter nittio 
minuter kan man köra två 
mil helt ljudlöst och utan 
några utsläpp innan den lilla 
bensinfyran på 99 hästkrafter 
vaknar till liv. 

Då hamnar förbruk-
ningen på 0,21 liter milen 
medan koldioxidutsläppet är 
49 gram. Men det blir ingen 
billig affär – priset är 364 400 
kronor vilket i sin tur är 91 

000 mer än för ”vanliga” 
Prius. Å andra sidan är man 
berättigad till 40 000 kronor 
i supermiljöbilspremie, vilket 

bara tio bilar på marknaden 
lever upp till.

JOHANNES GARDELÖF

Det kan låta illa att 
vara en dubbelnolla – 
men det är faktiskt inte 
sant. 

James Bond blev 
exempelvis befordrad 
till dubbelnolla och 
inom hästhoppningen 
så eftersträvar man att 
sätta en dubbelnolla. 

Peugeot har också 
börjat satsa på dubbel-
nollor men istället för 
att ha rätt att döda så 
har man rätt att köra 
och inga hinder tycks 
stå i vägen för franso-
serna. 

Just nu lanseras nya 
2008 och efterfrågan 
har gjort att produktio-
nen redan fördubblats.

Kompakt är ledordet hos Peu-
geot som bygger vidare på sin 
senaste skapelse: den populära 
småbilen 208. Utvecklingsfol-
ket har alltså gjort sin specia-
lité och lagt till ytterligare en 
nolla i modellbeteckningen. 

Vips får man en suv-look-a-
like med svarta trösklar, biffiga 
hasplåtar och som kronan på 
verket är prislappen klart över-
komlig.     

Om du inte tycker att stan-
dardattributen räcker så går 

det utmärkt att själv pimpa till 
sin Peugeot 2008. Det är näm-
ligen fritt fram att byta färg 
på trösklar, takrails och back-
speglar. Kläm dit några vågade 
stripes eller varför inte en klat-
schig dekor på bagageluckan? 

Men låt oss börja vår gui-
dade rundtur i kupén där man 
sitter utmärkt och vars instru-
mentering är identisk lille-
brorsan 208. Duger inte färg-
sättningen så kan man även 
pimpa interiören med färgade 
skal till instrumentpanelen, 
ventilationsgallren, mittkon-
solen och solskydden. 

Om du lägger till ytterligare 
4 900 kronor så ingår även ett 
panoramaglastak, men om du 
är smart så väljer du istället 
”Sky Pack” och då ingår glas-
taket tillsammans med naviga-
tionssystem och lättmetallfäl-
gar. Ändå är priset tusenlappen 
mindre, 3 900 kronor. 360 liter 
får plats i bagaget men fäller vi 
det 60/40-delade baksätet, där 
även sittdynorna fälls ihop, så 
ökar volymen till swimming-
pool-stora 1 400 liter.  

Under huven erbjuds inled-
ningsvis fyra motoralternativ 
och inroparen är en trecylin-
drig bensinare på 82 hästkraf-
ter á 149 900 kronor. Maski-
nen är dock i klenaste laget 
vid snabba omkörningar och 

färden till hundra lunkar på 
13,3 sekunder. 

Därför blir vi mest förtjusta 
i den större bensinaren – en 
traditionell fyra på 120 häst-
krafter vilken passar bilen som 
handen i handsken. Föredrar 
du dieselspisar så erbjuds 1,6 
e-HDi på antingen 92 eller 
115 hästkrafter varav mins-
tingen är snålast i gänget med 
sina 0,40 liter milen. 

Peugeot 2008 har fram-
hjulsdrift och markfrigången 
är 16 centimeter vilket avslöjar 
att fransosen trivs betydligt 
bättre i välputsade lackskor än 

skitiga gummistövlar. 
Om du ändå vill utmana 

naturens lagar så finns tillva-
let Grip Control för 2 900 kr. 
Systemet fungerar likt en diff-
broms där kraften kan fördelas 
mellan framhjulen med hjälp 
av fem ställbara körprogram. 
Man skulle kunna samman-
fatta det hela med att Peugeot 
2008 är en nolla i tuff terräng, 
men en riktigt trevlig och 
underhållande dubbelnolla i 
stan.

JOHANNES GARDELÖF
STAFFAN SWEDENBORG

Prius - ett ”rent” nöje
Att provköra Toyotas nya laddhybrid Prius är som 
att åka karusell. 

Adrenalinet fl ödar, det pirrar i maggropen och 
man blir yr i mössan - av den revolutionerade 
tekniken. 

Men när man väl har vant sig så vill man bara 
åka mer och mer. 

Det är som ett gift, fast helt tvärtom. 
Miljöbilen ska nämligen visa vägen till ett hälso-

sammare klimat på moder jord. Toyota Prius Plug-in Hybrid.

Peugeot 2008 1,6 VTI Active.

Fransk
dubbelnolla

PEUGEOT 2008 1,6 VTI ACTIVE
Motor: 4-cyl bensinmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar och 
fyra ventiler per cyl. Max effekt: 
120 hk vid 6 000 varv/minut. Max 
vridmoment: 160 Nm vid 4 250 varv/
minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, 
framhjulsdrift. 5-växlad manuell.  
Fjädring: Skruvfjädring och 
krängningshämmare runt om. Fram: 
fjäderben med undre triangellänk. 
Bak: halvstel axel. 
Styrning: Kuggstång med elektrisk 
servo. Vändcirkel 10,4 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och 
bak. ABS. Antispinn/sladd.

Mått/Vikt: (cm/kg) Axelavstånd 
254, längd 416, bredd 174, höjd 157. 
Tjänstevikt 1 270. Bränsletank 50 
liter.  
Prestanda: Toppfart 196 km/h. Ac-
celeration 0-100 km/h 9,5 sek.
Förbrukning/miljö: 5,9 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
135 g/km.
Pris: 174 900 kronor.
Plus för: Design med mycket at-
tityd, imponerande väghållning, stor 
portion körglädje
Minus för: 5 års nybilsgaranti är nu 
ändrat till 3
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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

Det kan låta lite förvillande 
när vi säger laddhybrid för 
Toyota har väl redan en elhy-
brid, eller? Jo, det är riktigt. 

För exakt femton år sedan 
kom, sågs och segrade Prius 
som är en el- och bensinhy-
brid. 

Systemet funkar så att 
man startar på el men räck-
vidden är bara två kilometer 
innan bensinmotorn greppar 
in. Nu är det dags att rulla 
vidare mot nya mål.   

Den yttre designen liksom 
drivlinan och inredningen är 
precis som i dagens Toyota 
Prius. Det skiljer alltså ing-
enting, men tittar vi noga 
exteriört så hittar man en 
liten lucka som döljer ett 
eluttag på vänster bakskärm. 

Testbilen rullar iväg med 
hjälp av en elmotor på 82 

hästkrafter vars batterier 
måste laddas och det genom 
ett vanligt eluttag - därav 
namnet laddhybrid eller 
Plug-in Hybrid. Efter nittio 
minuter kan man köra två 
mil helt ljudlöst och utan 
några utsläpp innan den lilla 
bensinfyran på 99 hästkrafter 
vaknar till liv. 

Då hamnar förbruk-
ningen på 0,21 liter milen 
medan koldioxidutsläppet är 
49 gram. Men det blir ingen 
billig affär – priset är 364 400 
kronor vilket i sin tur är 91 

000 mer än för ”vanliga” 
Prius. Å andra sidan är man 
berättigad till 40 000 kronor 
i supermiljöbilspremie, vilket 

bara tio bilar på marknaden 
lever upp till.

JOHANNES GARDELÖF

Det kan låta illa att 
vara en dubbelnolla – 
men det är faktiskt inte 
sant. 

James Bond blev 
exempelvis befordrad 
till dubbelnolla och 
inom hästhoppningen 
så eftersträvar man att 
sätta en dubbelnolla. 

Peugeot har också 
börjat satsa på dubbel-
nollor men istället för 
att ha rätt att döda så 
har man rätt att köra 
och inga hinder tycks 
stå i vägen för franso-
serna. 

Just nu lanseras nya 
2008 och efterfrågan 
har gjort att produktio-
nen redan fördubblats.

Kompakt är ledordet hos Peu-
geot som bygger vidare på sin 
senaste skapelse: den populära 
småbilen 208. Utvecklingsfol-
ket har alltså gjort sin specia-
lité och lagt till ytterligare en 
nolla i modellbeteckningen. 

Vips får man en suv-look-a-
like med svarta trösklar, biffiga 
hasplåtar och som kronan på 
verket är prislappen klart över-
komlig.     

Om du inte tycker att stan-
dardattributen räcker så går 

det utmärkt att själv pimpa till 
sin Peugeot 2008. Det är näm-
ligen fritt fram att byta färg 
på trösklar, takrails och back-
speglar. Kläm dit några vågade 
stripes eller varför inte en klat-
schig dekor på bagageluckan? 

Men låt oss börja vår gui-
dade rundtur i kupén där man 
sitter utmärkt och vars instru-
mentering är identisk lille-
brorsan 208. Duger inte färg-
sättningen så kan man även 
pimpa interiören med färgade 
skal till instrumentpanelen, 
ventilationsgallren, mittkon-
solen och solskydden. 

Om du lägger till ytterligare 
4 900 kronor så ingår även ett 
panoramaglastak, men om du 
är smart så väljer du istället 
”Sky Pack” och då ingår glas-
taket tillsammans med naviga-
tionssystem och lättmetallfäl-
gar. Ändå är priset tusenlappen 
mindre, 3 900 kronor. 360 liter 
får plats i bagaget men fäller vi 
det 60/40-delade baksätet, där 
även sittdynorna fälls ihop, så 
ökar volymen till swimming-
pool-stora 1 400 liter.  

Under huven erbjuds inled-
ningsvis fyra motoralternativ 
och inroparen är en trecylin-
drig bensinare på 82 hästkraf-
ter á 149 900 kronor. Maski-
nen är dock i klenaste laget 
vid snabba omkörningar och 

färden till hundra lunkar på 
13,3 sekunder. 

Därför blir vi mest förtjusta 
i den större bensinaren – en 
traditionell fyra på 120 häst-
krafter vilken passar bilen som 
handen i handsken. Föredrar 
du dieselspisar så erbjuds 1,6 
e-HDi på antingen 92 eller 
115 hästkrafter varav mins-
tingen är snålast i gänget med 
sina 0,40 liter milen. 

Peugeot 2008 har fram-
hjulsdrift och markfrigången 
är 16 centimeter vilket avslöjar 
att fransosen trivs betydligt 
bättre i välputsade lackskor än 

skitiga gummistövlar. 
Om du ändå vill utmana 

naturens lagar så finns tillva-
let Grip Control för 2 900 kr. 
Systemet fungerar likt en diff-
broms där kraften kan fördelas 
mellan framhjulen med hjälp 
av fem ställbara körprogram. 
Man skulle kunna samman-
fatta det hela med att Peugeot 
2008 är en nolla i tuff terräng, 
men en riktigt trevlig och 
underhållande dubbelnolla i 
stan.

JOHANNES GARDELÖF
STAFFAN SWEDENBORG

Prius - ett ”rent” nöje
Att provköra Toyotas nya laddhybrid Prius är som 
att åka karusell. 

Adrenalinet fl ödar, det pirrar i maggropen och 
man blir yr i mössan - av den revolutionerade 
tekniken. 

Men när man väl har vant sig så vill man bara 
åka mer och mer. 

Det är som ett gift, fast helt tvärtom. 
Miljöbilen ska nämligen visa vägen till ett hälso-

sammare klimat på moder jord. Toyota Prius Plug-in Hybrid.

Peugeot 2008 1,6 VTI Active.

Fransk
dubbelnolla

PEUGEOT 2008 1,6 VTI ACTIVE
Motor: 4-cyl bensinmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar och 
fyra ventiler per cyl. Max effekt: 
120 hk vid 6 000 varv/minut. Max 
vridmoment: 160 Nm vid 4 250 varv/
minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, 
framhjulsdrift. 5-växlad manuell.  
Fjädring: Skruvfjädring och 
krängningshämmare runt om. Fram: 
fjäderben med undre triangellänk. 
Bak: halvstel axel. 
Styrning: Kuggstång med elektrisk 
servo. Vändcirkel 10,4 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och 
bak. ABS. Antispinn/sladd.

Mått/Vikt: (cm/kg) Axelavstånd 
254, längd 416, bredd 174, höjd 157. 
Tjänstevikt 1 270. Bränsletank 50 
liter.  
Prestanda: Toppfart 196 km/h. Ac-
celeration 0-100 km/h 9,5 sek.
Förbrukning/miljö: 5,9 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
135 g/km.
Pris: 174 900 kronor.
Plus för: Design med mycket at-
tityd, imponerande väghållning, stor 
portion körglädje
Minus för: 5 års nybilsgaranti är nu 
ändrat till 3
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Tis 13 aug 19.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Sollebrunn

Fre 16 aug kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors dam – 
Kållered

Lör 17 aug kl 13.00
Surte IP

Surte – Nol

Lör 17 aug kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – Älvsborg

Lör 17 aug kl 15.00
Forsvallen

SBTK dam – 
Borås GIF

Sön 18 aug kl 18.00
Vimmervi

Nödinge – Zenith

FOTBOLL I ALE

BOHUS. Surte IS Inne-
bandyklubb är tillbaka i 
damernas division två.

Fem av årets sju 
nyförvärv kommer från 
Ale IBF.

– Flera av dem är 
fostrade hos oss och 
återvänder till mo-
derklubben, säger 
Surtetränaren Tommi 
Pasanen.

Efter fem säsonger i division 
1 begärde Surte IS IBK att 
frivilligt få flyttas ner, osä-
kerheten i spelartruppen var 
för stor. Tanken var istället 
att spela i division två, men 
protester från andra klubbar 
medförde att klubben fick 
starta om i division fyra.

Två säsonger senare är 
Surte IS IBK tillbaka i divi-

sion två. Laget har bara 
förlorat en match på två år 
och truppen har kombine-
rats med framtidens spelare, 
rekordunga lirare, och ruti-
nerade stjärnor som hård-
skjutande Carolina Björkner, 
systrarna Linda och Sofie 
Karlsson. Inför årets come-
back har truppen förstärkts 
yterligare. Fem spelare 
kommer från Ale IBF som 
gjorde ett gästspel i division 
ett för två år sedan. Tre av  
dem, Malin Bernhardsson, 
Emma Asplund och Cecilia 
Isberg har tidigare spelat i 
Surte.

– Det är roligt att de vill 
komma tillbaka. Jag tror de 
känner att vi har något riktigt 
bra på gång, säger Tommi 
Pasanen.

Dessutom får de säll-
skap av Ebba Norrman 
och Jennie Hedberg. Från 
andra sidan ansluter Annika 
Korsbo från Sportlife Kung-
älvs IBK. Återvänder gör 
också Jonna Leek efter tre 
år, senast från Älvstranden. 
En fruktad målskytt som 
gjorde många bra säsonger 
i Surtetröjan under division 
ett-sejouren.

– Vi har 20 utespelare i 
truppen, men bara en mål-
vakt. Tidigare har Lisa Pers-
son haft sällskap av Linda 
Emanuelsson, men nu måste 

hon göra sin praktik utom-
lands och kan därför inte 
spela för oss. Vi letar därför 
efter ytterligare en målvakt, 
sen är vi klara, säger Pasanen.

Han gör ingen hemlighet 
av att med en så pass för-

stärkt trupp bör Surte IS IBK 
kunna vara med och utmana 
på allvar.

– Jag tror att vi ska kunna 
bråka med de allra främ-
sta och målet är en plats på 
den övre halvan. Det blir en 

tuff serie, där Sportlife IBK 
återvänder från ettan. Pixbo, 
Lindås och Lerum blir säkert 
att räkna med också.

– Merparten är från Ale IBF

Surte IS IBK har förstärkt
inför återkomsten

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

SURTE IS IBK
Serie: division 2 Göteborg damer
Nyförvärv: Malin Bernhardsson, 
Emma Asplund, Cecilia Isberg, 
Ebba Norrman och Jennie Hed-
berg, samtliga från Ale IBF. Annika 
Korsbo, Sportlife Kungälvs IBK och 
Jonna Leek, Älvstranden.
Förluster: Linda Emanuelsson, 
målvakt (utbildning), och Malin 
Eriksson (slutar).
Tränare: Tommi Pasanen

FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Älvsborg FF – Edet FK 3-1 (1-0)
Mål EFK: Andreas Ramm (straff).

Division 5 Västergötland V
Kronängs IF – Skepplanda BTK 
1-0 (0-0)
Matchens kurrar: Edwin Modin 3, 
Emil Frii 2, Nicholas Lines 1.

Division 6 Trollhättan
Trollhättans FF – Lödöse/Nygård 
0-5 (0-1)
Mål: Andreas Åkerblad 2, Robin 
Löfström 2, Oliver Karlsson.

Division 2 Västergötland S, dam
Skepplanda BTK – Ulricehamn 
5-3 (3-2)
Mål SBTK: Amanda Errind 2, Mikaela 
Ögren 2, Malin Holström 1.
Matchens kurrar: Amanda Errind 3, 
Matilda Errind 2, Lotta Hillebjer 1.

Bergdalens IK – Lödöse/Nygård 
1-5 (1-2)
Mål LNIK: Matilda Johansson 2, 
Emilia Löfström, Evelina Löfström, 
Amanda Svensson.

Jennie Hedberg lämnar Ale IBF för spel i Surte IS IBK i division två.

Division 3 NV Götaland

vs
ÄLVSBORG FF
Lördag 17 aug kl 15

SJÖVALLEN
SVENSKA STENHUS ARENA

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF

Matchvärd

NÖDINGE. Massfl ykten 
från Ale IBF:s damlag 
försatte klubben i en 
svår sits.

Nu har styrelsen 
beslutat att bygga nytt 
och låta laget börja om 
i fyran.

– Den nivån passar 
bättre för de seniorer 
som är kvar och de 
juniorer som vill fort-
sätta, säger nyvalde 
ordföranden, Niclas 
Sundelid.
Ale IBF:s unga damlag 
gjorde en fantastisk resa 
med serieseger i division tre 
och två. Debuten i division 
ett blev ett tuffare minne.  
Nedflyttningen i tvåan tog 
mycket kraft och fjolåret blev 
ett mellanår.

– Med tanke på den resan 
som truppen har varit ute på 
är det inte konstigt att flera 
spelare känner att de vill 
byta miljö och prova något 
nytt. När många av av våra 
division tvåspelare anmälde 

i våras att de skulle byta 
förening eller sluta var det 
naturligt för oss att självmant 
be om att få starta om. Det 
ska faktiskt bli riktigt kul att 
se vad vårt nya damlag kan 
prestera i fyran, säger Niclas 
Sundelid.

Damlaget kommer också 
att få en ny tränarstab. Fjol-
årets förstatränare Jan Pet-
tersson slutar. Ytterst ansva-
rig för damlagsverksamheten 
blir Niclas Sundelid.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Ale IBF:s damer 
börjar om i fyran

ALE IBF
Serie: Division 4 Göteborog
Förluster:
Sandra Augustsson, Sportlife 
(gick redan i vintras)
Sofi a Skyberg, Sportlife
Malin Bernhardsson, Surte
Emma Asplund, Surte
Cecilia Isberg, Surte
Ebba Norrman, Surte
Jennie Hedberg, Surte
Pernilla Pettersson, slutar

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

0771-888 000.
www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund

Tycker du 
att din chef
är otydlig?



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

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

SalesOnNet
“Din lokala IT-partner”

Besök vår Butik och Verkstad i BOHUS

WWW.

.com

Nyhet!
Nu reparerar 

vi även 
mobiltelefoner

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll
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“Din lokala IT-partner”

Besök vår Butik och Verkstad i BOHUS

WWW.

.com

Nyhet!
Nu reparerar 

vi även 
mobiltelefoner

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll
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KRONÄNG. Skepplanda 
BTK hade ingen större 
lycka med sig i lörda-
gens höstpremiär.

Det blev stryk borta 
mot bottenlaget Kron-
äng.

– Nu är siktet inställt 
på att hänga kvar, 
säger tränaren Robert 
Bävermalm.

Av g ö r a n d e t 
kom i slutmi-
nuten. Gäs-
terna hade 
ingen möjlig-
het att reparera baklänges-
målet som kom efter slarv 

hos de gulsvarta.
– Det var bara 30 sekunder 

kvar att spela när Kronäng 
gjorde 1-0. Surt naturligtvis. 
Vi hade flera fina lägen i den 
andra halvleken, men fick 
inte in bollen i mål, förklarar 
Robert Bävermalm.

Efter en halvtaskig första 
halvlek tog SBTK över ini-

tiativet efter 
paus. Tyvärr 
lyckades man 
inte förvalta 
sitt spelöver-
tag utan istäl-
let blev det en 

blytung förlust.
– Viljan och inställningen 

saknas hos gubbarna. Det är 
beklagligt. Nu är det bara 
fem poäng ned till strecket, 
så prioritet ett blir att rädda 
kontraktet, säger Bäver-
malm.

SBTK spelar nu två vik-
tiga matcher 
inom loppet 
av en vecka, 
hemma mot 
Sollebrunn 
idag (läs 
tisdag) och 
borta mot 
Säven/Hol 
på fredag. 

JONAS 
ANDERSSON

Skepplanda BTK:s tränare, 
Robert Bävermalm.

SBTK nollat i höstpremiären

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Kronängs IF – Skepplanda BTK 1-0 (0-0)

SKEPPLANDA. Anfall är 
bästa försvar.

Ett talesätt som 
Skepplandas damer 
anammade i lördags.

– Vi spelar stundtals 
en riktigt bra fotboll, 
förklarar tränaren Stig 
Persson.

Skepplandas damer fick 
bästa tänk-
bara start på 
höstsäsongen. 
G ä s t a n d e 
Ul r i cehamn 
bjöd på starkt 
motstånd, men fick till slut se 
sig besegrade av ett för dagen 

mycket piggt hemmalag.
– Tjejerna jobbar otroligt 

hårt. Arbetsinsatsen går defi-
nitivt inte att klaga på, säger 
Persson.

Planbäst var Amanda 
Errind som inledde och 
avslutade målskyttet. Mika-
ela Ögren blev också två-
målsskytt. Malin Holström 
var den tredje hemmaspela-
ren att anteckna sig i målpro-

tokollet.
– Det var 

en stabil seger, 
s a m m a n f a t -
tar Stig Pers-
son vars lag 

nu innehar tredjeplatsen i 
tabellen. På lördag väntar ny 

hemmamatch då tabelltvåan 
Borås GIF kommer på besök 
till Forsvallen.

– Kan vi komma upp i 
samma nivå nu på lördag ska 

vi kunna ge dem en match, 
avslutar Stig Persson.

JONAS ANDERSSON

Kursstart Torsdag 22/8
Bugg Barn (8-12 år) nybörjare 17.30 – 18.30
Bugg Ungdom (13- ca 20 år) nybörjare 18.00 – 19.00
Foxtrot Vuxna forts 1 18.30 – 20.00
Bugg Ungdom forts 2 19.00 – 20.00
Bugg Vuxna ”back to basic” 20.15 – 21.45
Bugg Vuxna forts 2 20.15 – 21.45

Kursstart söndag 25/8
Boogie woogie vuxna forts 1 17.00 – 18.30
Bugg vuxna nybörjare 17.00 – 18.30 
Fridans för alla medlemmar 18.30 – 19.50
Bugg vuxna forts 1 & forts 2 20.00 – 21.30

Kursavgift 300 kr (barn & ungdom 150 kr)
Barn och ungdom GRATIS första gången!
Medlemsavgift tillkommer med 100 kr/år

Anmälan och mer info på www.dfe.se
Över 1200 medlemmar.
Medlem i Svenska Danssportförbundet

GÅNGAVSTÅND FRÅN ALEPENDELNS 
HÅLLPLATS I GAMLESTADEN

Dansskola
För barn och vuxna – Alla kan!

info@dfe.se • www.dfe.se
Gamlestadens Medborgarhus, Brahegatan 11, Göteborg

ALAFORS. Det vimlade 
av unga fotbollslirare, 
föräldrar och funktio-
närer på Sjövallen i 
helgen.

110 lag kom till spel 
i Ahlafors IF:s turne-
ring Zcooly Cup, fl er än 
något annat år.

– Ett jättelyckat ar-
rangemang, konstate-
rar Chäthrin Wadström.

Låt vara att det regnade en 
del på lördagen, men humö-
ret hos deltagare och publik 
var ändå på topp.

– Visst hade vi lite otur 
med vädret, men folk sökte 
skydd i cafeterian och i våra 
partytält, förklarar Chäthrin.

Det spelades matcher på 
samtliga planer, både natur- 
och konstgräsunderlag till-
lämpades. Parkeringen fyll-
des snabbt, men som tur 
var fanns en åker att tillgå 
alldeles i närheten av anlägg-
ningen.

– Ett stort tack till Len-
nart Zachrisson som upplät 
åkern som parkeringsplats. 
Det var nödvändigt för att 
kunna genomföra arrang-
emanget på ett smidigt sätt.

– Jag vill även rosa alla 
föräldrar och aktiva i Ahla-
fors IF som ställde upp under 
helgen. Det krävs många 
ideella arbetstimmar för att 
få det att fungera. Framhävas 
bör Thore Skånberg som 
agerade speaker från tidig 
morgon till sen eftermid-
dag både lördag och söndag, 
säger Chäthrin.

Ett uppskattat inslag var 
de namnkunniga prisutde-
larna som besökte Sjövallen. 
Bröderna Jakob och Jonat-
han Lindström samt Joel 
Allansson och Jonas Hen-
riksson var den kvartett som 
försåg respektive vinnarlag 
med medaljer.

Segrande lag blev: P10: 
Partille IF lag 1, F11: Näsets 

SK, P11: Slottskogen/
Godhem IF, F12: Älvängens 
IK, P12: Öjersjö IF .

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Jonathan Lindström, tidigare Örgryte IS men numera spe-
lande assisterande tränare i Ahlafors IF, hänger en medalj 
runt en mycket belåten Västerspelare.

I pojkar 9 korades inget vinnarlag utan alla deltagare förärades pris. Här är det stolta 
grabbar från Näsets SK, Västers IF, Stenungsunds IF och Nödinge SK som visar upp sina 
medaljer.

Ungdomscup slog rekord

NSK segrade på Heden
Nödinge SK:s fotbollsherrar krigar om seriesegern i division 
6 D Göteborg och vässade i helgen formen genom att delta 
i turneringen Football Cup Heden i Göteborg. Sju lag från 
division fem till sju möttes i en rak serie. Nödinge ställde 
upp med två lag. NSK 1 vann till sist hela turneringen och 
hade den imponerande målskillnaden 16-2. Kajin Talat utsågs 
till cupens bästa spelare. Nödinge börjar seriespelet igen på 
söndag genom att möta serietvåan IK Zenith på Vimmervi. 
Endast en poäng skiljer lagen åt… Det är bäddat för en dra-
matisk fotbollshöst.

Amanda Errind blev tvåmålsskytt och var dessutom 
planbäst när Skepplanda besegrade Ulricehamn med 5-3 i 
lördags.          Arkivbild: Jonas Andersson

Anfallsglatt SBTK 
hemmavann

FOTBOLL
Division 2 Västergötland S
Skepplanda BTK – IFK Ulricehamn 5-3
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Tio rätta lösningar belönas med varsin trisslott.
Vi vill ha din lösning senast 23/8 2013. 
Vi publicerar vinnarna vecka 35.
Märk kuvertet "Semesterkryss" 
och skicka korsordet till: 

Alekuriren
Göteborgsvägen 94 446 33 Älvängen

Namn:

Adress:

Tel:

Vinn en trisslott!
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Tio rätta lösningar belönas med varsin trisslott.
Vi vill ha din lösning senast 23/8 2013. 
Vi publicerar vinnarna vecka 35.
Märk kuvertet "Semesterkryss" 
och skicka korsordet till: 

Alekuriren
Göteborgsvägen 94 446 33 Älvängen

Namn:

Adress:

Tel:

Vinn en trisslott!
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Fredag 6 sept kl. 18.00
Grusplan Nödinge (vid Nödingeskolan)

Pris 60 kr/person (ord pris 280-300 kr/person)
Biljetter säljs hos Allans Bokhandel i Älvängen 

och på ICA Kvantum i Nödinge.
Överblivna biljetter säljes i entrén/kassan 

1 timme innan föreställningen börjar. 

Det går också att beställa biljetter 
per telefon: 0303-74 21 13

r

i Nödinge

SKEPPLANDA. Mest vack-
ert väder och bara lite regn 
blev det på årets Hembygds-
dag som hölls på Grönköp 
i Skepplanda, lördagen den 
10 augusti.

Besökarna strömmade 
till och flanerade i den fina 
miljön. Mellan de vackra 
gamla byggnaderna fanns 
olika försäljningsstånd och 
utställare placerade. Även 
Ale Släktforskare med dato-
rer var på plats i det gamla 
sockenmagasinet. 

Klockan tolv hälsade 
Göran Johansson i Skepp-
landa Hembygdsförening 
alla besökare välkomna och 
så var festen i full gång. I 
det stora serveringstältet 
serverades äggost och bryn-
ost, två gamla specialiteter. 
Naturligtvis fanns kaffe och 
smörgåsar av nybakat bröd, 
kakor och bullar. Besökarna 
prövade lyckan i de olika 
lottstånden och fyndade i 
loppisen som fanns inrymd i 
den gamla ladugården. 

I gammelstugan bakades 
det brödkakor vid elden och 
köparna stod i kö för att 
handla. I smedjan var det 
full verksamhet. En annan 
aktivitet, ny  för i år, var tjär-
bränning på gammalt vis.

Arrangörerna var mycket 
nöjda med årets Hembygds-
dag och vill framhålla bety-
delsen av frivilligas arbets-
insats och engagemang som 
gör att detta evenemang blir 
så trevligt och kan gå av sta-
peln varje år.                   ❐❐❐

Inom de närmaste veck-
orna startar Ale Brukshund-
klubb upp sina höstaktivite-
ter. Det kommer att ges en 
valpkurs med Anna-Lena 
Svensson och Pia Mikkel-
sen som ledare, samt ung-
hundskurs/grundkurs och 
en fortsättningskurs i lydnad 
med Monica Henriksson.

Dessutom en kurs med 
Monica Henriksson som 
riktar sig till de som vill 
tävla i lydnad och bruks. En 
lydnadstävling kommer att 
hållas lördag den 24 augusti 
för lydnadsklass I och II. 
Den startar med lottning 
för klass I, och åskådare är 
varmt välkomna. Caféet 
kommer att vara öppet. 

Rallylydnad växer i popu-
laritet inom hundsporten, 
och inom Ale BK finns en 
aktiv träningsgrupp och täv-
lande i alla de fyra klasserna. 
I mitten av september hålls 
Rallylydnads-SM vid Söder-
åsens BK i Skåne och även i 
år har Ale BK:s Marie-Lou-
ise Segvall kvalat in. Hon 
kom förra året på en femte-
plats med sin dansk-svenska 
gårdshund Joppe. En av 
de två SM-domarna i år är 
Birgitta Elgh, aktiv inom 
Ale BK både som instruktör, 
domare och tävlande. 

Den 21 september håller 
klubben en tävling för 
nybörjare i rallylydnad. 
Det är en väldigt rolig täv-
lingsgren att titta på, och 
alla intresserade hälsas väl-
komna. I oktober kan nya 
såväl som erfarna utövare 
anmäla sig till en helgkurs 

med Marie-Louise och Bir-
gitta som ledare.

Söndagen den 29 septem-
ber anordnar klubben en 
loppmarknad i klubbstugan 
vid Lindåsen. Det är inte 
bara hundrelaterade saker 

som kommer att säljas, utan 
allt möjligt, precis som en 
vanlig loppis. Alla hälsas 
välkomna, och självklart får 
hunden följa med!   

Anna Frisk

Hundglädje! Bilden tagen vid Ale BK:s lydnadstävling den 
1 juni.  Inom de närmaste veckorna starta Ale BK upp sina 
höstaktiviteter.    Foto: Anette Lindgren

Aktivitetsfylld höst hos Ale Brukshundklubb

Lyckad Hembygdsdag i Skepplanda

Växtförsäljning fanns med som ett inslag på Hembygdsdagen i Skepplanda.

I serveringstältet kunde besökarna avnjuta 
äggost.

Lotterna gick åt som smör i solsken.

Full fart i gammelstugan.
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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

ALAFORS. I tisdags 
var det höstpremiär 
för motionsdansen i 
Furulund.

Intresset var stort.
– Vi räknade in drygt 

120 besökare, förklarar 
Åke Johansson.

Trippix svarade för den 
musikaliska underhållningen 
när motionsdansen snurrade 
igång efter några veckors 
sommaruppehåll. Det var 
full fart på dansgolvet från 
första stund. Ytterligare fyra 
tisdagsdanser är inplanerade 
innan säsongen är över. Ikväll 
står Rent Drag på scenen och 

de följs i tur och ordning 
av Diggarna, Levin´s och 
C-laget.

På söndag är det också 
nypremiär för den musika-
liska teaterföreställningen 
”Dansen på Furulund”, som 
är ett samarbete mellan Tea-
tervinden och Ahlafors IF.

Lördagen den 21 septem-
ber blir det 60- och 70-tals-
fest i parken med trubaduren 
Björn Nilsson bakom mik-
rofonen. Här gäller endast 
förköpsbiljetter.

Motionsdansen hade säsongspremiär i Furulundsparken i 
tisdags. Trippix stod för musiken. Ytterligare fyra tisdags-
danser är inplanerade i höst.       Arkivbild: Jonas Andersson

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Motionsdansen har snurrat igång

ALE/GÖTEBORG. För tio 
år sedan spelade de till-
sammans i ett garage 
bortanför Hälltorpssjön 
i Alafors.

Nu på lördag står 
alebandet Feed the sea-
gulls på Kungstorgets 
scen och uppträder för 
kulturkalasbesökarna 
då de tillhör fi nalister-
na GP Scen 2013.

Johan Bergström, Andreas 
Bergström, Patrick Van’t 
Hof och Vidar Klemedts-
son har gjort musik tillsam-
mans ända sedan de gick på 
gymnasiet. 

I julas slog de sig samman 

med David Silvdahl och 
Tobias Dettmann och bil-
dade popbandet Feed the 
seagulls. 

Sedan dess har framgångs-
sagan bara fortsatt och de har 
redan lyckats göra sig ett 
namn på Göteborgsscenen 
då de spelat på såväl Sticky 
Fingers som Pusterviksba-
ren. 

I år deltar de i Göteborgs-
Postens årliga musiktävling 
GP Scen och har lyckats ta 
sig hela vägen till final. 

Albumaktuella
Nu på lördag den 17 augusti 
uppträder de på Kungstor-
gets scen med låten ”Day by 

Feed the seagulls – med förstärkning. Tobias Dettmann, Clas Andersson, Vidar Klemedtsson, David Silvdahl, Martin Ståhl, 
Emma Jacobsson, Helena Strand, Andreas Bergström, Johan Bergström, Vendela Wahlberg och Patrick Van’t Hof. På lördag 
spelar de tillsammans på Kungstorgets scen på Kulturkalaset.          Foto: Rebecca Carlgren/livefoto.nu

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Feed the seagulls till fi nal i GP Scen 2013

Pop från Ale på Kulturkalaset

day” och med sig har de för-
stärkning av en tremanskör 
samt två killar på blåsinstru-
ment.

– Det ska bli jättekul! Att 
spela på stora scenen på Kul-
turkalaset är något man alltid 
drömt om att få göra. Visst 
skulle det vara roligt om 
vi vann tävlingen, men det 
är inte det viktigaste, säger 
sångaren Johan Bergström.

Senare i höst kommer 

Feed the seagulls att släppa 
ett fullängdsalbum, som 
ännu inte fått något namn, 
men innan dess uppträder 
de på Nossebro Rock Festi-
val som går av stapeln den 31 
augusti. 
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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

ALAFORS. I tisdags 
var det höstpremiär 
för motionsdansen i 
Furulund.

Intresset var stort.
– Vi räknade in drygt 

120 besökare, förklarar 
Åke Johansson.

Trippix svarade för den 
musikaliska underhållningen 
när motionsdansen snurrade 
igång efter några veckors 
sommaruppehåll. Det var 
full fart på dansgolvet från 
första stund. Ytterligare fyra 
tisdagsdanser är inplanerade 
innan säsongen är över. Ikväll 
står Rent Drag på scenen och 

de följs i tur och ordning 
av Diggarna, Levin´s och 
C-laget.

På söndag är det också 
nypremiär för den musika-
liska teaterföreställningen 
”Dansen på Furulund”, som 
är ett samarbete mellan Tea-
tervinden och Ahlafors IF.

Lördagen den 21 septem-
ber blir det 60- och 70-tals-
fest i parken med trubaduren 
Björn Nilsson bakom mik-
rofonen. Här gäller endast 
förköpsbiljetter.

Motionsdansen hade säsongspremiär i Furulundsparken i 
tisdags. Trippix stod för musiken. Ytterligare fyra tisdags-
danser är inplanerade i höst.       Arkivbild: Jonas Andersson

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Motionsdansen har snurrat igång

ALE/GÖTEBORG. För tio 
år sedan spelade de till-
sammans i ett garage 
bortanför Hälltorpssjön 
i Alafors.

Nu på lördag står 
alebandet Feed the sea-
gulls på Kungstorgets 
scen och uppträder för 
kulturkalasbesökarna 
då de tillhör fi nalister-
na GP Scen 2013.

Johan Bergström, Andreas 
Bergström, Patrick Van’t 
Hof och Vidar Klemedts-
son har gjort musik tillsam-
mans ända sedan de gick på 
gymnasiet. 

I julas slog de sig samman 

med David Silvdahl och 
Tobias Dettmann och bil-
dade popbandet Feed the 
seagulls. 

Sedan dess har framgångs-
sagan bara fortsatt och de har 
redan lyckats göra sig ett 
namn på Göteborgsscenen 
då de spelat på såväl Sticky 
Fingers som Pusterviksba-
ren. 

I år deltar de i Göteborgs-
Postens årliga musiktävling 
GP Scen och har lyckats ta 
sig hela vägen till final. 

Albumaktuella
Nu på lördag den 17 augusti 
uppträder de på Kungstor-
gets scen med låten ”Day by 

Feed the seagulls – med förstärkning. Tobias Dettmann, Clas Andersson, Vidar Klemedtsson, David Silvdahl, Martin Ståhl, 
Emma Jacobsson, Helena Strand, Andreas Bergström, Johan Bergström, Vendela Wahlberg och Patrick Van’t Hof. På lördag 
spelar de tillsammans på Kungstorgets scen på Kulturkalaset.          Foto: Rebecca Carlgren/livefoto.nu

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Feed the seagulls till fi nal i GP Scen 2013

Pop från Ale på Kulturkalaset

day” och med sig har de för-
stärkning av en tremanskör 
samt två killar på blåsinstru-
ment.

– Det ska bli jättekul! Att 
spela på stora scenen på Kul-
turkalaset är något man alltid 
drömt om att få göra. Visst 
skulle det vara roligt om 
vi vann tävlingen, men det 
är inte det viktigaste, säger 
sångaren Johan Bergström.

Senare i höst kommer 

Feed the seagulls att släppa 
ett fullängdsalbum, som 
ännu inte fått något namn, 
men innan dess uppträder 
de på Nossebro Rock Festi-
val som går av stapeln den 31 
augusti. 
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Sommarhatt:  

Örjan

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

Torsdagen den 15 augusti
Mat, dryck, musik och hög stämning. 

DJ: Tompa.

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

Åldersgräns: 18 år.

ÖPPET: Måndag - fredag kl 11.00- 14.30
Fredag öppet till kl 22.00

Varje  fredag 17-20
After Work
P Å  V Å R  L U N C H M E N Y  V A R J E  D A G :

VÄLJ MELLAN EN KÖTT- OCH EN FISKRÄTT 
ELLER VÅR PIZZA- OCH PASTABUFFÉ

STORT SALLADSBORD 
MÅNDAG - FREDAG KL 11.00- 14.00

GÖTEBORG. Nu på tors-
dag den 15 augusti har 
ungdomsfi lmen Vårvin-
ter premiär på Göte-
borgs Stadsmuseum.

Syftet är att belysa 
och förebygga drog-
missbruk bland unga 
och i rollerna ser vi 
bland annat 17-åriga 
Simon Enander från 
Bohus.

Vårvinter är en uppföljare på 
Brandstegen som spelades 
in som ett ungdomsprojekt 
i Stenungsund 2003. Filmen 
om en ung idrottskille på glid 
blev succé från första stund 
och den visades för hög-
stadieskolor runt om i hela 
Göteborgsregionen.

Som initiativtagare till de 
båda projekten står en man 
som är alltför välbekant med 
drogernas förödande effek-
ter.

Kungälvsbon Roland 
Gustafsson lyckades för 
över tolv år sedan ta sig ur 
ett mångårigt alkohol- och 
drogmissbruk och har sedan 
dess engagerat sig i problem 

som kvarstår i den värld han 
lämnade. 

– Jag är så trött på vuxna 
som säger att de ställer upp 
för ungdomarna, men sedan 
händer det ändå ingenting. 
Av rädsla för att bli inblan-
dad eller behöva bemöta 
obehagliga situationer är det 
många som tittar åt ett annat 
håll. Man kan inte rädda hela 
världen, men kan jag rädda 
en eller två är det värt var-
enda sekund.

Nära håll
Precis som med Brandste-
gen producerade han även 
Vårvinter tillsammans med 
ungdomarna. Lika viktig 
som den färdiga produkten 
är själva arbetet med att göra 
den. Tanken är att involvera 
unga i ett meningsfullt pro-
jekt som motverkar de pro-
blem som filmen belyser. 

– Jag, tillsammans med 
bland andra eldsjälen Mikael 
Engström, har satt upp rikt-
linjer, men sedan har ungdo-
marna fått fria händer, säger 
Roland.

Manuset är skrivet av 

23-åriga Alexandra Kents-
dottir, musiken har Lovis 
Björkil 16 gjort och i huvud-
rollerna ser vi Samuel 
Marshall 16 och Julia 
Johannesson 19. De med-
verkande kommer från både 
Ale, Kungälv och Göteborg.

– Filmen handlar om två 
tonårsgäng där barndoms-
kamraterna Nellie och Max 
är med i varsitt gäng. Nellie 
börjar med droger och drar 
även in Max, som inte vet hur 
han ska hantera situationen, 
berättar Julia Johannesson 
som spelar Nellie. 

Både hon och Simon 
Enander från Bohus, som har 
en biroll i filmen, har på nära 
håll upplevt drogernas nega-
tiva effekter.

– Umgängeskretsen är så 
sjukt viktig i tonåren och det 
kan vara svårt att ställa nära 
vänner mot väggen. Även om 
många vuxna är medvetna 
om problemet tänker nog 
många att ”det händer inte 
mitt barn”, säger Julia och 
Simon tillägger: 

– Efter projektet med 
filmen har man nog blivit 

bättre på att säga vad man 
tycker och stå upp för sina 
åsikter.

Pappersnäsdukar 
Tack vare sponsorer och 
Göteborgs stad, som delvis 
finansierat projektet, har 
filmen Vårvinter kunnat bli 
verklighet och premiären 
sker under självaste kultur-
kalaset. Nu på torsdag visas 
den två gånger på Göte-
borgs Stadsmuseum och 
efteråt finns tid för diskus-
sion. Förhoppningen är att 
filmen sedan ska kunna visas 
på högstadieskolor runt om 
i Göteborgsområdet som en 
del i det drogförebyggande 
arbetet och det tillkommer 
även ett arbetshäfte. 

Inför premiären på tors-
dag hoppas Roland att han 
hittat en sponsor som kan 
tillhandahålla stora mängder 
pappersnäsdukar. 

– När Brandstegen hade 
premiär på biografen Trap-
pan i Kungälv 2004 kunde 
ingen ana vilken effekt den 
skulle ha på ungdomarna. 
Lärarna hade kommit dit 
med klasserna och tanken 
var att en efterföljande dis-
kussion skulle hållas när de 
kom tillbaka till skolan, men 
det slutade med att ungdo-
marna satt utanför filmsalen 
och bara grät eftersom de 
blivit så berörda av filmen. 
Den premiärvisningen blev 
omskriven i flera tidningar. 
Hur det blir den här gången 

återstår att se, men det är nog 
säkrast att bunkra upp med 
pappersnäsdukar.

Engagerade själar. Simon Enander 17 från Bohus och Julia Johannesson 19 från Kungälv 
medverkar i fi lmen Vårvinter som visas på Göteborgs kulturkalas nu på torsdag. Kungälvs-
bon Roland Gustafsson är före detta missbrukare och ägnar sig nu helhjärtat åt att belysa 
och förebygga drogproblem genom olika ungdomsprojekt.

Ungdomsfi lmer. Filmen Vår-
vinter är en uppföljning på 
Brandstegen som spelades 
in 2003.

– Vårvinter har premiär på Göteborgs kulturkalas

Ungdomsfi lm 
som berör

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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Starrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Ny Alpha-kurs startar 5 september
Alpha är en grundkurs i kristen tro. 
Vi träffas 12 torsdagar kl. 18.30 i Starrkärrs församlingshem. 

Mer info och anmälan: 
www.mittiale.se/alpha  Sista anmälansdag 24/8

Bön – vad är det? 
Vad skulle du vilja veta om Jesus? 

Finns Gud?

De 25 första rätta svaren vinner två biljetter till Cirkus Skratt 
fredag 6 september kl 18.00 på Grusplan i Nödinge.

Så här gör du:
Ange namn och adress Vi måste ha svaren 

senast den 24 augusti

FINN FEM FEL!

Annonsen oss tillhanda  
senast 24 augusti

Namn 

Adress 

Postadress 

Elva medlemmar i SPF 
Alebygden tog bussen till 
Alafors och gick över motor-
vägen till Häljered. Det var 
sommarens sista spontan-
vandring och åter gynnades 
vi av soligt väder. Vi njöt av 
den vackra utsikten och den 
härliga naturen efter vägen 
till Häljered. Fikade gjorde vi 
vid Arbetsmarknadsenheten 
innan vi tog bussen tillbaka 
från vårdcentralen. Inger 

Svensson harangerades för 
initiativet till denna trevliga 
vandring.

Nu börjar de planerade 
vandringarna med en utflykt 
till Hyppeln. Vi samlas i Älv-
ängen och Nödinge. Slut-
samling är vid Eriksdal. Ta 
med matsäck för två raster. 
Veckan därpå vandrar vi i 
Gunnebo.

Lennart Mattsson

Ales sångfåglar i Blue’n Joy 
gospel besökte Paris i mitten 
av juni. Förutom en fartfylld 
konsert i Svenska Kyrkan 
med både svensk, norsk och 
traditionell gospel blev det 
sightseeing och gemenskap 
i den franska huvudstaden. 
Kören välkomnades tillbaka 
för fler konserter av Paris-

kyrkans sommarpräst Lars 
Nordh, känd från Starrkärr-
Kilanda församling. Väl 
hemma i Sverige sätter 
kören snart igång höstens 
intensiva säsong med många 
nya korister och ett späckat 
upplägg.

❐❐❐

I fredags hade Pro Lödöse-
Nygård sin sista sommar-
dans på Locktorp. Vädret

var bra, kanske lite kyligt 
men det var bara att hålla 
i gång efter Svidarnas ton-
gångar.

Vi var 40-tal damer och 
herrar som svävade omkring 
på dansbanan. Under pausen 
togs kaffekorgen fram, sedan 
blev det lottdragning. Däref-
ter fortsatte dansen fram till 
klockan 21. Så var sommaren 
2013 gjord på Locktorp.

PRO Lödöse-Nygård
Pia Ek

Vandring Alafors – Vikinga-
gården med SPF Alebygden

Sångfåglar besökte Paris

Fo
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n

Sista sommar-
dansen på 
Locktorp

GÖR DIN EGEN 
FOTOBOK!  

LÄ
SV

ÄRDE!

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

RABATT PÅ ALLA PRODUKTER!20%
i samarbete med
fotoklok.se ger dig 

Ange koden: “alekuriren”när du betalar.

fotoklok i samarbete med alekuriren ger dig 20% rabatt

Exklusiv
hårdinbunden fotobok 
fr. 207:-20 sid, inkl. 20% rabatt

Tips! 
Läs kundomdömen 

på hemsidan!

Din bok skickas 
inom 4 arbetsdagar!
Snabbast i Sverige!?

<- <-
Det är bara din fantasi som sätter gränserna!

Dina egna bilder i en professionell fotobok

& ONLINE

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

SMSa LUNCH till 72 950 så 
ger du 50 kronor i kampen 

mot hungern i världen.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

TRE AV FYRA BARN  
ÖVERLEVER CANCER

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0   

Tel 020-902090

Hjälp oss 
att rädda dig.

Vi är en ideell förening utan bidrag från staten. 
Ditt stöd behövs för att vi ska kunna rädda liv till sjöss. 

Ge ett bidrag eller bli medlem på sjöräddning.se. 
Du kan också ringa 077-579 00 90.

Döda

Werner Kunz, Nödinge 
har avlidit. Född 1937 och 
efterlämnar sambon Raija 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande. 

Dagmar Nielsen, Älvängen 
har avlidit. Född 1926 och 
efterlämnar dottern Lena 
med familj som närmast 
sörjande.

Annette Nilsson, Hjärtum 
och Surte har avlidit. Född 
1944 och efterlämnar sö-
nerna Jonas och Urban som 
närmast sörjande. 

Henry Larsson, Ryd har 
avlidit. Född 1927 och efter-
lämnar barnen Sören, Britt 
och Hans med familjer som 
närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Rune Nilsson. I Nödinge 
kyrka hölls fredagen 9 au-
gusti begravningsgudstjänst 
för Rune Nilsson, Nödinge. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Harry Hultén.

Predikoturer
Filadelfi aförsamlingen, 
Bohus pingstkyrka
Onsd 14/8 kl 19, Sång 
bibelläsning och bön. Sönd 
18/8 kl 11, Gudstjänst Leif 
Karlsson och sång. Onsd 
21/8 kl 19, Sång bibelläs-
ning och bön. 

Surte missionsförsamling
Sönd 18/8 kl 11, Gudstjänst. 
Per Kjellberg. Nattvard. 
Enkelt fi ka. Månd 19/8 kl 
19, Musikkåren, Lerum 
Surte Symphonic Band, 
övar. Tisd 20/8 kl 18, Som-
maraktiviteter och fi ka vid 
boulebanan. Vid regn är vi 
i kyrkan. Sena ändringar i 
detta program kan ske.
www.surtemissionskyrka.se 
har ett aktuellt program.
Anmäl dig till höstens Till-
sammansläger!

Fuxerna-Åsbräcka för-
samling
Sönd kl 10, Högmässa, 
Kristensson. Tisd kl 09, 
Mässa i församlingshem-
met, Isacson. Onsd kl 18.30, 
Mässa, Nordblom.

Guntorps missionskyrka
Onsd 14/8 kl 18.30, Tonår 
Terminsstart. Sönd 18/8 
kl 18, Sommarkväll. Sång 
Mattias Larsson Aftonbön 
Lars Gunther. Onsd 21/8 kl 
18.30, SpårarScout/ Upp-
täckarScout Terminsstart.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 18/8 kl 10, 
Mässa J Imberg. Hålanda 
sönd 18/8 kl 12, Guds-
tjänst J Imberg. S:t Peder 
sönd 18/8 kl 18, Friluftsgtj 
Valla-Marias stuga, Skreds-
vik. Ale-Skövde, se övriga. 
Tunge, se övriga.

Nödinge församling
18/8 12:e ef Trefaldighet kl 
11, Nödinge kyrka Mässa  
H Hultén.

Smyrnaförsamlingen
Tisd – Torsd kl 19, Som-
markvällar inför Ordet i 
Skepplanda församlingshem. 
Sönd 18/8 kl 11, Gudstjänst, 
Marie Nordvall. Kyrkkaffe. 
Tisd 20/8 kl 11-12, Bön. Kl 
18-19, Bön.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Onsd 14/8 Starrkärrs kyrka 
kl 20, Musik i sommar-
kvällen. Peoria Jazzband. 

Göteborgsbandet som spelar 
olika typer av gladjazz i New 
Orleansk tappning. Se www.
mittiale.se/sommarmusik. 
Sönd 18/8 Nols kyrka kl 10, 
Mässa, Nordblom. Kilanda 
kyrka kl 19, Kvällsmässa, 
Nordblom.

Födda 

Välkommen vår älskade 
Vera

Den 14 juli 2013 föddes vår 
dotter, Märtas lillasyster. 
Hjärtligt tack till berörd 

personal på NÄL.
Karin & Patric Strelén

Välkommen till världen 
Antons lillasyster Freja. 

Född 2013-04-30. 
Stolta föräldrar

Anders och Malin Nordqvist
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Starrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Ny Alpha-kurs startar 5 september
Alpha är en grundkurs i kristen tro. 
Vi träffas 12 torsdagar kl. 18.30 i Starrkärrs församlingshem. 

Mer info och anmälan: 
www.mittiale.se/alpha  Sista anmälansdag 24/8

Bön – vad är det? 
Vad skulle du vilja veta om Jesus? 

Finns Gud?

De 25 första rätta svaren vinner två biljetter till Cirkus Skratt 
fredag 6 september kl 18.00 på Grusplan i Nödinge.

Så här gör du:
Ange namn och adress Vi måste ha svaren 

senast den 24 augusti

FINN FEM FEL!

Annonsen oss tillhanda  
senast 24 augusti

Namn 

Adress 

Postadress 

Elva medlemmar i SPF 
Alebygden tog bussen till 
Alafors och gick över motor-
vägen till Häljered. Det var 
sommarens sista spontan-
vandring och åter gynnades 
vi av soligt väder. Vi njöt av 
den vackra utsikten och den 
härliga naturen efter vägen 
till Häljered. Fikade gjorde vi 
vid Arbetsmarknadsenheten 
innan vi tog bussen tillbaka 
från vårdcentralen. Inger 

Svensson harangerades för 
initiativet till denna trevliga 
vandring.

Nu börjar de planerade 
vandringarna med en utflykt 
till Hyppeln. Vi samlas i Älv-
ängen och Nödinge. Slut-
samling är vid Eriksdal. Ta 
med matsäck för två raster. 
Veckan därpå vandrar vi i 
Gunnebo.

Lennart Mattsson

Ales sångfåglar i Blue’n Joy 
gospel besökte Paris i mitten 
av juni. Förutom en fartfylld 
konsert i Svenska Kyrkan 
med både svensk, norsk och 
traditionell gospel blev det 
sightseeing och gemenskap 
i den franska huvudstaden. 
Kören välkomnades tillbaka 
för fler konserter av Paris-

kyrkans sommarpräst Lars 
Nordh, känd från Starrkärr-
Kilanda församling. Väl 
hemma i Sverige sätter 
kören snart igång höstens 
intensiva säsong med många 
nya korister och ett späckat 
upplägg.

❐❐❐

I fredags hade Pro Lödöse-
Nygård sin sista sommar-
dans på Locktorp. Vädret

var bra, kanske lite kyligt 
men det var bara att hålla 
i gång efter Svidarnas ton-
gångar.

Vi var 40-tal damer och 
herrar som svävade omkring 
på dansbanan. Under pausen 
togs kaffekorgen fram, sedan 
blev det lottdragning. Däref-
ter fortsatte dansen fram till 
klockan 21. Så var sommaren 
2013 gjord på Locktorp.

PRO Lödöse-Nygård
Pia Ek

Vandring Alafors – Vikinga-
gården med SPF Alebygden

Sångfåglar besökte Paris
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Sista sommar-
dansen på 
Locktorp

GÖR DIN EGEN 
FOTOBOK!  

LÄ
SV

ÄRDE!

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

RABATT PÅ ALLA PRODUKTER!20%
i samarbete med
fotoklok.se ger dig 

Ange koden: “alekuriren”när du betalar.

fotoklok i samarbete med alekuriren ger dig 20% rabatt

Exklusiv
hårdinbunden fotobok 
fr. 207:-20 sid, inkl. 20% rabatt

Tips! 
Läs kundomdömen 

på hemsidan!

Din bok skickas 
inom 4 arbetsdagar!
Snabbast i Sverige!?

<- <-
Det är bara din fantasi som sätter gränserna!

Dina egna bilder i en professionell fotobok

& ONLINE

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

SMSa LUNCH till 72 950 så 
ger du 50 kronor i kampen 

mot hungern i världen.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

TRE AV FYRA BARN  
ÖVERLEVER CANCER

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0   

Tel 020-902090

Hjälp oss 
att rädda dig.

Vi är en ideell förening utan bidrag från staten. 
Ditt stöd behövs för att vi ska kunna rädda liv till sjöss. 

Ge ett bidrag eller bli medlem på sjöräddning.se. 
Du kan också ringa 077-579 00 90.

Döda

Werner Kunz, Nödinge 
har avlidit. Född 1937 och 
efterlämnar sambon Raija 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande. 

Dagmar Nielsen, Älvängen 
har avlidit. Född 1926 och 
efterlämnar dottern Lena 
med familj som närmast 
sörjande.

Annette Nilsson, Hjärtum 
och Surte har avlidit. Född 
1944 och efterlämnar sö-
nerna Jonas och Urban som 
närmast sörjande. 

Henry Larsson, Ryd har 
avlidit. Född 1927 och efter-
lämnar barnen Sören, Britt 
och Hans med familjer som 
närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Rune Nilsson. I Nödinge 
kyrka hölls fredagen 9 au-
gusti begravningsgudstjänst 
för Rune Nilsson, Nödinge. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Harry Hultén.

Predikoturer
Filadelfi aförsamlingen, 
Bohus pingstkyrka
Onsd 14/8 kl 19, Sång 
bibelläsning och bön. Sönd 
18/8 kl 11, Gudstjänst Leif 
Karlsson och sång. Onsd 
21/8 kl 19, Sång bibelläs-
ning och bön. 

Surte missionsförsamling
Sönd 18/8 kl 11, Gudstjänst. 
Per Kjellberg. Nattvard. 
Enkelt fi ka. Månd 19/8 kl 
19, Musikkåren, Lerum 
Surte Symphonic Band, 
övar. Tisd 20/8 kl 18, Som-
maraktiviteter och fi ka vid 
boulebanan. Vid regn är vi 
i kyrkan. Sena ändringar i 
detta program kan ske.
www.surtemissionskyrka.se 
har ett aktuellt program.
Anmäl dig till höstens Till-
sammansläger!

Fuxerna-Åsbräcka för-
samling
Sönd kl 10, Högmässa, 
Kristensson. Tisd kl 09, 
Mässa i församlingshem-
met, Isacson. Onsd kl 18.30, 
Mässa, Nordblom.

Guntorps missionskyrka
Onsd 14/8 kl 18.30, Tonår 
Terminsstart. Sönd 18/8 
kl 18, Sommarkväll. Sång 
Mattias Larsson Aftonbön 
Lars Gunther. Onsd 21/8 kl 
18.30, SpårarScout/ Upp-
täckarScout Terminsstart.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 18/8 kl 10, 
Mässa J Imberg. Hålanda 
sönd 18/8 kl 12, Guds-
tjänst J Imberg. S:t Peder 
sönd 18/8 kl 18, Friluftsgtj 
Valla-Marias stuga, Skreds-
vik. Ale-Skövde, se övriga. 
Tunge, se övriga.

Nödinge församling
18/8 12:e ef Trefaldighet kl 
11, Nödinge kyrka Mässa  
H Hultén.

Smyrnaförsamlingen
Tisd – Torsd kl 19, Som-
markvällar inför Ordet i 
Skepplanda församlingshem. 
Sönd 18/8 kl 11, Gudstjänst, 
Marie Nordvall. Kyrkkaffe. 
Tisd 20/8 kl 11-12, Bön. Kl 
18-19, Bön.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Onsd 14/8 Starrkärrs kyrka 
kl 20, Musik i sommar-
kvällen. Peoria Jazzband. 

Göteborgsbandet som spelar 
olika typer av gladjazz i New 
Orleansk tappning. Se www.
mittiale.se/sommarmusik. 
Sönd 18/8 Nols kyrka kl 10, 
Mässa, Nordblom. Kilanda 
kyrka kl 19, Kvällsmässa, 
Nordblom.

Födda 

Välkommen vår älskade 
Vera

Den 14 juli 2013 föddes vår 
dotter, Märtas lillasyster. 
Hjärtligt tack till berörd 

personal på NÄL.
Karin & Patric Strelén

Välkommen till världen 
Antons lillasyster Freja. 

Född 2013-04-30. 
Stolta föräldrar

Anders och Malin Nordqvist
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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

SÄLJES

Volvo 740 -88 gul i fint skick 

säljes.
tel. 0702-60 08 25

Kattungar! Hane - organge/
vit. Hona - Grå/vit/beige. 12 v, 
avmaskade, rumsrena. Ej lägen-
het!
tel. 0736-80 56 39

Ö HYRA

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

SÖKES

Sång och Musik. Finns några 
djur- och drogfria kvinns/
mödrar med avslutade rela-

tioner? Vi som söker ingår i en 
musikgrupp av nyktra/rökfria 
män. Kanske har ni förlorat kära 
och anhöriga, det tar vi. Här 
finns aktiva företagsledare som 
äldre och yngre yrkesmän som 
sjunger och spelar.
Svar till "Tröst i Musiken"
Alekuriren, Göteborgsv. 94
446 33 Älvängen

ÖVRIGT

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

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

Försvunnen katt. Min katt för-
svann den 28/7. Hon är helsvart 
med vita strån på bröstkor-
gen, vita klor, öronmärkt 1864C. 
Hon är en innekatt. Hon bor vid 
Grönå Stall, Skepplanda.
tel. 0303-74 07 54
el. 0736-97 76 80

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
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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

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

PMO Däck & Bilservice
Vi utför service, byten av 
bromsar & avgassytem. Även 
försäljning av däck, begagnade 
delar till Volvo och Renault.
tel. 0706-05 14 26
el. 0728-72 63 24

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

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

Hundkurser centralt i Nödinge.
3 minuter från Ale Torg på 
inhägnat område hålls kurser av 
erfaren instrukör.
Valpkurs med start i augusti
Lydnadskurser med start i 
september. Kurserna är på 6x2 
timmar. Hör av er för mer info.
tel. 0735-00 70 78
rapports@telia.com
Godkänd för F skatt.
Monica Henriksson
Hundkonsult i Väst

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.
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Grattiskramar till vårt glada 
lilla yrväder

Emelie
på 3-årsdagen!

Mormor och Morfar

Grattis
Linda & Ulrik

på era födelsedagar
13-14 Augusti

önskar G.A

Grattis våran lilla solstråle
Emma

som har fyllt 3 år
den 14 juli.

Många grattiskramar
Mamma, Pappa & Joel, 

Mormor & Morfar

Grattis
Sara

11 år 19/8
önskar Mamma, Pappa, 

Daniel, Mormor & Morfar

Ville har blivit storebror. 
Det blev en Sigge, världens 

finaste. Kom den 1 maj 
2013, 3915g tung och 52cm 
lång. Välkommen älskade!

Annelie Andersson och
Mats Hellberg

Så efterlängtad!
Vår dotter och Markos

lillasyster Emilia.
Född den 17 maj, Mölndal

4320 gr, 53 cm
Stolt storebror Marko, pappa 
Rune och mamma Danijela

Födda 

Övrigt

Har någon sett våran lilla 
Casper? Han är en svartvit 
liten kastrerad hankatt. 
Han är tatuerad i vänster 
öra. Försvann den 20/7 från 
Lövvägen i Älvängen. Men 
bor egentligen i Ryd, Nol. 
Snälla om ni ser honom- 
ring oss!
tel. 0723-53 91 88 Johnny
el. 0737-71 42 69 Rebecca

Grattis
Kevin Olausson

7 år 
önskar

Farmor & Farfar

Ett stort tack till alla Er som förgyllde mitt kalas i lördags 
och gjorde lördagskvällen till ett oförglömligt minne. Tack 
för alla fina presenter och tack alla ni som hjälpte till före, 
under och efter kalaset. Trubadurunderhållningen med 
Lars-Eric Frendberg var en glad överraskning som min äls-
kade Pernilla hade ordnat. Nu är det full fart mot 50...

40-åringen i Hälltorp

Ett stort tack till alla er som 
hjälpte till med olika förbe-
redelser och aktiviteter 
under Hembygdsdagen i 
Skepplanda. En fantastisk 
insats som gör detta till en 
härlig sommarfest! 
Vinstlott med nr 2 blev ej 
uthämtad.
Skepplanda Hembygdsförening

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

SÄLJES

Volvo 740 -88 gul i fint skick 

säljes.
tel. 0702-60 08 25

Kattungar! Hane - organge/
vit. Hona - Grå/vit/beige. 12 v, 
avmaskade, rumsrena. Ej lägen-
het!
tel. 0736-80 56 39

Ö HYRA

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

SÖKES

Sång och Musik. Finns några 
djur- och drogfria kvinns/
mödrar med avslutade rela-

tioner? Vi som söker ingår i en 
musikgrupp av nyktra/rökfria 
män. Kanske har ni förlorat kära 
och anhöriga, det tar vi. Här 
finns aktiva företagsledare som 
äldre och yngre yrkesmän som 
sjunger och spelar.
Svar till "Tröst i Musiken"
Alekuriren, Göteborgsv. 94
446 33 Älvängen

ÖVRIGT

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

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

Försvunnen katt. Min katt för-
svann den 28/7. Hon är helsvart 
med vita strån på bröstkor-
gen, vita klor, öronmärkt 1864C. 
Hon är en innekatt. Hon bor vid 
Grönå Stall, Skepplanda.
tel. 0303-74 07 54
el. 0736-97 76 80

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
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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

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

PMO Däck & Bilservice
Vi utför service, byten av 
bromsar & avgassytem. Även 
försäljning av däck, begagnade 
delar till Volvo och Renault.
tel. 0706-05 14 26
el. 0728-72 63 24

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

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

Hundkurser centralt i Nödinge.
3 minuter från Ale Torg på 
inhägnat område hålls kurser av 
erfaren instrukör.
Valpkurs med start i augusti
Lydnadskurser med start i 
september. Kurserna är på 6x2 
timmar. Hör av er för mer info.
tel. 0735-00 70 78
rapports@telia.com
Godkänd för F skatt.
Monica Henriksson
Hundkonsult i Väst

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.
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Grattiskramar till vårt glada 
lilla yrväder

Emelie
på 3-årsdagen!

Mormor och Morfar

Grattis
Linda & Ulrik

på era födelsedagar
13-14 Augusti

önskar G.A

Grattis våran lilla solstråle
Emma

som har fyllt 3 år
den 14 juli.

Många grattiskramar
Mamma, Pappa & Joel, 

Mormor & Morfar

Grattis
Sara

11 år 19/8
önskar Mamma, Pappa, 

Daniel, Mormor & Morfar

Ville har blivit storebror. 
Det blev en Sigge, världens 

finaste. Kom den 1 maj 
2013, 3915g tung och 52cm 
lång. Välkommen älskade!

Annelie Andersson och
Mats Hellberg

Så efterlängtad!
Vår dotter och Markos

lillasyster Emilia.
Född den 17 maj, Mölndal

4320 gr, 53 cm
Stolt storebror Marko, pappa 
Rune och mamma Danijela

Födda 

Övrigt

Har någon sett våran lilla 
Casper? Han är en svartvit 
liten kastrerad hankatt. 
Han är tatuerad i vänster 
öra. Försvann den 20/7 från 
Lövvägen i Älvängen. Men 
bor egentligen i Ryd, Nol. 
Snälla om ni ser honom- 
ring oss!
tel. 0723-53 91 88 Johnny
el. 0737-71 42 69 Rebecca

Grattis
Kevin Olausson

7 år 
önskar

Farmor & Farfar

Ett stort tack till alla Er som förgyllde mitt kalas i lördags 
och gjorde lördagskvällen till ett oförglömligt minne. Tack 
för alla fina presenter och tack alla ni som hjälpte till före, 
under och efter kalaset. Trubadurunderhållningen med 
Lars-Eric Frendberg var en glad överraskning som min äls-
kade Pernilla hade ordnat. Nu är det full fart mot 50...

40-åringen i Hälltorp

Ett stort tack till alla er som 
hjälpte till med olika förbe-
redelser och aktiviteter 
under Hembygdsdagen i 
Skepplanda. En fantastisk 
insats som gör detta till en 
härlig sommarfest! 
Vinstlott med nr 2 blev ej 
uthämtad.
Skepplanda Hembygdsförening

Tack

alekuriren  |   nummer 28  |   vecka 33  |   2013GRATTIS26

��

p
y

HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

9 3 4 7 2 5
1 8 2 4
2 5 7

9 3 8 5
8 3

6 4 2 9 7

6 5
2 7 4 9
8 7 6 9 2

7 2 5 3
9 7 5 2

8

6 9 4 8
1 5 6

3 8 1 9 5

6
5 9 3 2
3 2 6 8

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
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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
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A 
PÅ 140 KLUBBAR I SVERIGE! ALLA MÄNNISKOR, ALLA
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RA
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INGÅR!

NYA DUSCHAR  NY BASTU  NYA MASKINER  FRÄSCHA OMKLÄDNINGSRUM  
EASY CIRKELTRÄNING  FRIVIKT  GRUPPTRÄNINGSSALAR I VÄRLDSKLASS

PROVTRÄNA GRUPPTRÄNING

EN VECKA GRATIS!


