
Roger Mumby-Croft.

YEE 2013 fi ck 
högsta betyg
ALE. Den 13:e uppla-
gan av Ales interna-
tionella utbildning YEE 
fi ck högsta betyg.
Deltagare från sju olika länder ge-
nomgick programmet i entreprenör-
skap och kreativt tänkande första 
veckan i augusti. I utvärdering gav 
de arrangören sin dom. 4,86 på en 
femgradigskala.
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Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Älvängen

Nr 29  |  vecka 34  |  2013  |  År 18  |  100% täckning  |

Nu 49:-
Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00

www.axums.se
Handsåg Fixit

Ord pris 79:-/st.

  

Lödöse 0520-66 00 10

Handla matkassen 
på ICA matkassen!
http://www.ica.se/handla-pa-natet/
ica-matkassen/

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla 
dagar 7-23

Ale Torg

GRILLAD 
KYCKLING

Kronfågel, 
ca 1000g.

/st

Snabbmiddag

Köp till några 
av våra goda tillbehör 

i manuella delikatessen!

för hungriga magar!
GYMPASTART 
JUNIOR

TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  
Tel. 0303-973 01 
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BAGHEERA COSMOS
Stl 28-35 med kardborre 
ORD.PRIS 299 KR

FLER ERBJUDANDE I BUTIK

ADIDAS QUESTRA INDOOR
Vit med snörning, svarta med kardborre,
juniorstorlek. ORD.PRIS 399 KR

NU
199 KR

ADIDAS COURT STABIL JR
Juniorstorlekar. ORD.PRIS 499 KR

NU 299 KR

NU 299 KR

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

Lördag
7 september

Stor familjedag 
på Ale torg!

<< Boka in datumet, 
så ses vi på torget!

Ledetvägen 3, 449 51 Alafors • Tel 0303-74 26 80

Mån-fre 8-17 (tis & ons till 20) 
Lördagar tidsbokning 9-14

Nu har vi öppet 
som vanligt igen, 
även lördagar

Aleband fi ck fi ra 
på Kulturkalaset Alebandet Feed the seagulls gjorde succé i Gö-

teborgs-Postens musiktävling GP Scen och vann 
"Publikens pris". 
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Sensommarens första 
insändarsidor har do-
minerats av en debatt 

kring tiggeri. Ett sorgligt 
ämne, men ack så viktigt att 
diskutera. Dessvärre känner 
jag en risk att debatten blir 
väldigt svartvit, för eller 
emot tiggeri. Det är att 
förenkla, av större vikt är att 
diskutera dess orsaker. Var-
för har det spritt sig till vårt 
land, det har väl egentligen 
alltid funnits men varför är 
det nu mer vanligt förekom-
mande även utanför stor-
städerna? Det är klart att vi 
ska sträva efter ett samhälle, 
där ingen ska behöva tigga. 
Samtidigt lever vi idag i ett 
mer öppet och gränslöst 
samhälle, varför Europas 
villkor och bekymmer även 
blir en del av vår vardag. 
Det går inte att förneka att 
vi rör oss betydligt friare 
över Europas gränser idag 
än för 30 år sedan. Skenar 
fattigdom och arbetslöshet i 
andra delar av Europa fi nns 
det alltid en överhängande 
risk att det både blir synligt 
här och påverkar oss såväl 
indirekt som direkt.

Radikala åsikter om att 
förbjuda tiggeri på allmänna 
platser hörs inte bara i Ale, 
utan även på många andra 
håll. Det skulle innebära att 
ordningsmakten plötsligt 
fick fullt upp med att avhysa 
och kanske gripa tiggare. 
Med tanke på att vi ofta dis-

kuterar att polisens resurser 
är otillräckliga och att de 
sällan har tid att rycka ut när 
vi så önskar vore det naivt att 
tro att det skulle underlätta 
polisens vardag att belasta 
dem ytterligare. Snarare 
skulle en kriminalisering av 
tiggeri innebära en tidig jul-
afton för övriga brottslingar.  
Låt kriminalvården jobba 
med den riktiga kriminali-
teten. 

Att polisen skulle kunna 
ha en roll i arbetet med att 
bekämpa tiggeriets utbred-
ning tror jag däremot är 
korrekt, men då handlar det 
mer om att avsätta resurser 
till att gräva i de underlig-
gande orsakerna till tig-
geriet. Är det koppleri? Är 
det människor som 
utnyttjas mot sin 
vilja? Ja, det finns 
garanterat sådana 
exempel och den 
verksamheten är ju 
redan kriminalise-
rad varför det inte 
behövs någon ny 
lagstiftning för att 
komma åt delar av 
tiggeriet.

Jag vägrar tro att 
någon trivs med att 
sitta med muggen 
i handen. Det är 
en tragedi i sig och 
människor 
som drabbas 
av fattigdom 

ska vi självklart ha en hand-
lingsplan för. Att det idag 
ser ut att få en större utbred-
ning än tidigare medför 
att vi bör se över hur vi ska 
bemöta dessa människor. 
Det handlar inte om vad 
du och jag ska göra. Vi ska 
nog fortsätta vara restriktiva 
och hålla i slantarna, då det 
inte är någon långsiktig 
lösning för någon att sitta 
med muggen utanför Ica-
butiken. Det krävs större 
insatser och dem måste det 
offentliga systemet stå för. 
En ny lagstiftning är knap-
past lösningen, däremot 
handlingskraft, resurser och 
nya idéer.

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Tiggeri en viktig debatt
alekuriren  |   nummer 29  |   vecka 34  |   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

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder & 
mattor till Alelampan 

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

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

TYGLADAN

INREDNING FÖR 
HELA HEMMET!

GALON / MÖBELTYG 99:-/m

GARDINSTÄNGER 99:-
TRUE NORTH REGNSTÄLL, 

Unisex 349:- 600m² gardintyg,  
modetyg, inredning & kläder

STORT URVAL FRÅN  
JÄRBO GARN

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!

Teaterspelet 

Hertigarnas 
Bröllopsfest
Lörd o sönd 24/8 – 8/9

120 kr
Vid Lödöse Museum

Biljetter: www.folketshus.nu
Lödöse Museum 010-441 43 81 

Lilla Edets bibliotek 0520-65 96 90
www.ljudaborg.se

BROMSEXPERTEN
VI UTFÖR BYTE AV:

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

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

400 kr inkl. moms/hjul*

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

 
Utan handbroms  
Med handbroms

 
Utan handbroms                                                                               
Med handbroms

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

kallar till ordinarie

ÅRSMÖTE
Onsdag 4/9 kl 19.00

Skepplanda 
Hemvärnsgård

Ärenden enligt stadgarna

SKEPPLANDA ÖSTRA 
Viltvårdsområde

Välkomna, 
Styrelsen

Nästa vecka:
storupplaga!

Boka annons 0303-749940



Sensommarens första 
insändarsidor har do-
minerats av en debatt 

kring tiggeri. Ett sorgligt 
ämne, men ack så viktigt att 
diskutera. Dessvärre känner 
jag en risk att debatten blir 
väldigt svartvit, för eller 
emot tiggeri. Det är att 
förenkla, av större vikt är att 
diskutera dess orsaker. Var-
för har det spritt sig till vårt 
land, det har väl egentligen 
alltid funnits men varför är 
det nu mer vanligt förekom-
mande även utanför stor-
städerna? Det är klart att vi 
ska sträva efter ett samhälle, 
där ingen ska behöva tigga. 
Samtidigt lever vi idag i ett 
mer öppet och gränslöst 
samhälle, varför Europas 
villkor och bekymmer även 
blir en del av vår vardag. 
Det går inte att förneka att 
vi rör oss betydligt friare 
över Europas gränser idag 
än för 30 år sedan. Skenar 
fattigdom och arbetslöshet i 
andra delar av Europa fi nns 
det alltid en överhängande 
risk att det både blir synligt 
här och påverkar oss såväl 
indirekt som direkt.

Radikala åsikter om att 
förbjuda tiggeri på allmänna 
platser hörs inte bara i Ale, 
utan även på många andra 
håll. Det skulle innebära att 
ordningsmakten plötsligt 
fick fullt upp med att avhysa 
och kanske gripa tiggare. 
Med tanke på att vi ofta dis-

kuterar att polisens resurser 
är otillräckliga och att de 
sällan har tid att rycka ut när 
vi så önskar vore det naivt att 
tro att det skulle underlätta 
polisens vardag att belasta 
dem ytterligare. Snarare 
skulle en kriminalisering av 
tiggeri innebära en tidig jul-
afton för övriga brottslingar.  
Låt kriminalvården jobba 
med den riktiga kriminali-
teten. 

Att polisen skulle kunna 
ha en roll i arbetet med att 
bekämpa tiggeriets utbred-
ning tror jag däremot är 
korrekt, men då handlar det 
mer om att avsätta resurser 
till att gräva i de underlig-
gande orsakerna till tig-
geriet. Är det koppleri? Är 
det människor som 
utnyttjas mot sin 
vilja? Ja, det finns 
garanterat sådana 
exempel och den 
verksamheten är ju 
redan kriminalise-
rad varför det inte 
behövs någon ny 
lagstiftning för att 
komma åt delar av 
tiggeriet.

Jag vägrar tro att 
någon trivs med att 
sitta med muggen 
i handen. Det är 
en tragedi i sig och 
människor 
som drabbas 
av fattigdom 

ska vi självklart ha en hand-
lingsplan för. Att det idag 
ser ut att få en större utbred-
ning än tidigare medför 
att vi bör se över hur vi ska 
bemöta dessa människor. 
Det handlar inte om vad 
du och jag ska göra. Vi ska 
nog fortsätta vara restriktiva 
och hålla i slantarna, då det 
inte är någon långsiktig 
lösning för någon att sitta 
med muggen utanför Ica-
butiken. Det krävs större 
insatser och dem måste det 
offentliga systemet stå för. 
En ny lagstiftning är knap-
past lösningen, däremot 
handlingskraft, resurser och 
nya idéer.

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Tiggeri en viktig debatt
alekuriren  |   nummer 29  |   vecka 34  |   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

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder & 
mattor till Alelampan 

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

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

TYGLADAN

INREDNING FÖR 
HELA HEMMET!

GALON / MÖBELTYG 99:-/m

GARDINSTÄNGER 99:-
TRUE NORTH REGNSTÄLL, 

Unisex 349:- 600m² gardintyg,  
modetyg, inredning & kläder

STORT URVAL FRÅN  
JÄRBO GARN

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!

Teaterspelet 

Hertigarnas 
Bröllopsfest
Lörd o sönd 24/8 – 8/9

120 kr
Vid Lödöse Museum

Biljetter: www.folketshus.nu
Lödöse Museum 010-441 43 81 

Lilla Edets bibliotek 0520-65 96 90
www.ljudaborg.se

BROMSEXPERTEN
VI UTFÖR BYTE AV:

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

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

400 kr inkl. moms/hjul*

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

 
Utan handbroms  
Med handbroms

 
Utan handbroms                                                                               
Med handbroms

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

kallar till ordinarie

ÅRSMÖTE
Onsdag 4/9 kl 19.00

Skepplanda 
Hemvärnsgård

Ärenden enligt stadgarna

SKEPPLANDA ÖSTRA 
Viltvårdsområde

Välkomna, 
Styrelsen

Nästa vecka:
storupplaga!

Boka annons 0303-749940

2013  |   vecka 34  |   nummer 29  |   alekuriren 3

Ale Torg 10, 
Nödinge. 
0303-229433 ALE TORG

UPP TILL 70%

PASSA PÅ! 
JNING! SLUTFÖRSÄLJNING! SLUTFÖRSÄLJNING! SLUTFÖRSÄLJ

NU!
EXTRAÖPPET!

T O M LÖRDAG 24 AUGUSTI

MÅNDAG-FREDAG 10-18
LÖRDAG 10-15

ÖPPETTIDER:

KROKHOLMEN. När den 
13:e upplagan av Ales 
internationella entre-
prenörsutbildning YEE 
ägde rum märktes en 
tydlig förändring.

Det mesta handlar 
om socialt entreprenör-
skap, utbildning-, miljö- 
och hälsofrågor.

– Det är många ge-
nomtänkta affärsidéer, 
men vi måste hitta ett 
nytt sätt att fi nansiera 
dem på och där måste 
nog staten vara med, 
säger professor Roger 
Mumby-Croft.

Med totalt 26 deltagare från 
Sverige, England, Ryssland, 
Moldavien, Italien, Polen 
och Botswana genomfördes 
utbildningen Unga entre-
prenörer i nya Europa på 
Krokholmen under den 
första veckan i augusti. 
Huvudsyftet att förmå ung-
domar i ålder 17-24 år att 
tänka i nya och mer krea-
tiva banor sker genom ett 
veckolångt grupparbete, där 
deltagarna får i uppdrag att 
formulera en affärsidé med 
tillhörande marknads- och 
finansieringsplan. Kursen 
medför också tack vare den 
internationella mixen av del-
tagare ett värdefullt utbyte. 
För många skapas ett helt 
nytt nätverk med kompisar 
från skilda delar av Europa.

– Vi har visserligen för-
ändrat inriktningen när det 
gäller projektarbetena, men 
vi kan också notera att förut-
sättningarna är annorlunda. 
Världen ser annorlunda ut 
idag och det påverkar hur 
ungdomar tänker. Tidigare 
var språket ett hinder för 
en del, numera är engel-

skan bara en tillgång som 
alla dessutom har tillgång 
till. Dagens ungdomar fun-
derar mer kring miljö- och 
hälsofrågor, även kring 
utbildning finns det många 
kreativa idéer. Jag märker 
att vi måste försöka hitta nya 
innovativa sätt att finansiera 
dessa på. Det är idéer som 
kräver en del resurser för att 
ta sig igenom utvecklings-
fasen, innan de går att sälja 
på marknaden. Här måste 
samhället tänka nytt, annars 
kommer dessa idéer aldrig 
att kunna utvecklas, berättar 
Roger Mumby-Croft.

Redovisning
Sex grupper redovisade förra 
fredagen sina affärsplaner 
för särskilt inbjudna åhö-
rare i Ale gymnasium. Här 
fanns idéer om hur framti-
dens segelbåtar kan utvinna 
el från både en vindsnurra i 
masten och en turbin i kölen. 

Framtidens liftare ska lätt 
hitta en bil som är på väg i 
rätt riktning via en app i tele-
fonen, digitala läroböcker 
ska kunna laddas ner via 
en sajt och lärare på skolor 
som underpresterar ska 
erbjudas kompetensutveck-
ling, en väst med inbyggd 
kontrollfunktion för puls, 
temp, kaloriförbränning och 
distans ska göra träningen 
effektivare särskilt för skidå-
kare. Dessutom fanns en idé 
om att verka tydligare med 
mänskliga rättigheter i den 
engelska skolan. Presentatio-
nerna var genomtänkta och 
kompletta. Konkurrensen 
hade noga studerats och flera 
av grupperna kändes överty-
gade om att kunna gå vidare.

Inspirerande
En av utbildningens yngsta 
var Victoria Long, 17, från 
England och hon var mer 
imponerad av sina kurskam-

rater än av programmet i sig.
– Vi jobbar på liknande 

sätt i England, så det var 
inte så nytt för mig. Det som 
var annorlunda var att sam-
arbeta med kamrater från 
helt olika bakgrunder. Det 
gav mig inspiration och jag 
måste säga att allas engelska 
imponerar stort. Jag förstår 
inte hur de kan kunna det så 
bra. Det är ju mitt språk och 
de flesta talar helt flytande. 
Dessutom har ön, Krokhol-
men, varit en fantastisk upp-
levelse för mig.

För många blev utbild-
ningen ett uppvaknande 
och ett startskott. Tomasz 
Krassowski, 17, från Polen 
trodde inte han var ämnad 
för entreprenörskap.

– Nu vet jag bättre. Du 
behöver inte vara född till 
entreprenör, du kan faktiskt 
lära dig tänka kreativt. Jag 
reser hem med ett helt annat 
självförtroende och en bättre 

engelska, säger han bestämt.
Thomas Sundsmyr som 

numera ansvarar för utbild-
ningen kunde notera ett sed-
vanligt högt betyg från delta-
garna i den utvärdering som 
gjordes efter kursen.

– Jag hoppas att alla som 
är inblandade i programmet 
sträcker på sig. 4,86 på en 
femgradig skala är fantas-
tiskt.

Deltagare i Ales entreprenörsutbildning övertygade:

”Du behöver inte födas till entreprenör”

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Kursdeltagarna i YEE 2013 presenterade sina affärsidéer för en större grupp åhörare, förtro-
endevalda, företagare, tjänstemän och media.

Affärsidéerna spände mellan vind/turbinkraft, appar, digitala 
läroböcker och träningsvästar med första hjälpen-funktion.

Ivan Chernega från Ryss-
land, Zuzanna Zborowska 
från Polen och Lydia Lindén 
från Sverige. YEE är en 
internationell utbildning.

Christian Kjellberg, Nordisk 
rörmärkning i Älvängen, fö-
reläste om entreprenörskap.



alekuriren  |   nummer 29  |   vecka 34  |   2013INSÄNT4

Nu börjar skolan! En 
fantastisk tid för de 
allra fl esta. Barnen 

ser fram emot att träffa sina 
kamrater igen och för dem 
som börjar skolan för allra 
första gången är det en stor 
upplevelse som många bär 
med sig hela livet. 

Även om det är roligt att 
träffa många kamrater igen 
efter ett långt sommarlov 
skulle vi socialdemokrater 
vilja att barnen i Ale fick 
träffa något färre klasskam-
rater. Vi ser nämligen tydligt 
att mindre klasser är avgö-
rande för att kunna erbjuda 
vare elev mer tid med sin 
lärare. Vi socialdemokrater 
har därför avsatt medel i vårt 
nationella budgetalternativ 
för att kunna minska de 

största klasserna med upp till 
5 elever per klass. 

Såväl internationella som 
svenska studier visar att 
klasstorlek har betydelse för 
elevernas resultat. Studierna 
visar också att effekterna 
varierar beroende på elev-
ernas ålder och bakgrund. 
Mindre klasser har störst 
effekt för de yngsta eleverna. 
Därför väljer vi att minska 
klasstorleken i förskoleklas-
sen till år 3 i första hand. 

Här i Ale har socialdemo-
kraterna tillsammans med 
Vänsterpartiet och Miljö-
partiet i vår budget priorite-
rat alla tillgängliga resurser 
till skolan. Det innebär att 
vårt budgetalternativ gav 
8,5 miljoner mer till skolan 
än Alliansen och Aledemo-

kraterna. För att förstå vad 
det skulle innebära motsvara 
kostnaderna för en lärare ca 
0,5 miljoner, alltså innebär 
skillnaden möjligheter att 
anställa minst ett 15-tal fler 
lärare med vår budget.

Om vi socialdemokrater 
får ert förtroende att leda 
utvecklingen i Ale och i 
landet innebär kommande 
års skolstarter färre klass-
kamrater, mindre klasser, 
fler lärare och bättre förut-
sättningar för våra barn i Ale 
att nå skolframgång!

Dennis Ljunggren (S)
Vice ordförande

Utbildningsnämnden
Paula Örn (S)
Kommunalråd

Ja, det är fruktansvärt att 
människor känner sig 
tvingade att tigga för 

att överleva. Problemet har 
funnits länge i många eu-
ropeiska storstäder men nu 
”drabbas även Ale kommun 
av detta oönskade fenomen”, 
för att citera gruppledaren 
för Aledemokraterna Jan A 
Pressfeldt. Han anser att 
tiggarna ”antastar folk” när 
de sitter på marken med 
en mugg framför sig. Han 
tycker inte att de passar in i 
Ale kommuns ” snygga och 
rena miljö”.

Dessutom anser han att 
tiggarna är ”unga, friska 
och starka människor” som 
helt enkelt inte vill arbeta 
utan att det är ligor som 
ligger bakom och samlar 

in alla pengar. Trots att 
polisen som arbetar med 
problemet hävdar att det 
inte finns några tecken på 
att organiserade ligor ligger 
bakom. Utan att det oftast 
är människor som tillhör 
diskriminerade grupper i 
framförallt Östeuropa som 
reser till Sverige för att hela 
dagarna sitta på marken med 
en mugg och försöka samla 
ihop pengar till den egna 
familjens överlevnad. Sveri-
gedemokraterna i Ale anser 
att tiggeri ”skall motarbetas 
så kraftfullt som möjligt av 
kommunen och berörda 
myndigheter” och föreslår 
en ändring i den kommu-
nala ordningsstadgan och 
ett förbud mot tiggeri i Ale 
kommun. 

Vad menar Sverigede-
mokraterna egentligen? 
Att kommunen ska anlita 
väktare som ska jaga bort 
tiggare eller köra dem till 
kommungränsen? Proble-
met med utslagna försvinner 
inte bara för att vi slipper 
se det på vår egen gata. 
Vilka är det nästa gång som 
Aledemokraterna och Sve-
rigedemokraterna vill städa 
bort från gatorna för att 
upprätthålla ett snyggt och 
städat Ale? Politikerna borde 
istället fundera över hur 
samhället kan erbjuda ett 
bättre alternativ istället för 
att flytta problemet någon 
annanstans.  

Bodil Petersson

Sverigedemokrater! Har 
ni tänkt på att det är 
Människor som tigger! 

Det är så lätt att läsa er arti-
kel och få lov att tycka att ni 
har så rätt. Det blir liksom 
okej att inte se människan 
bakom ordet ”tiggeri”.

Men ska man vara tro-
värdig är det viktigt att se 
hela bilden, åtminstone helt 
ärligt försöka.

Visst är det jobbigt att 
stöta på en tiggare, man 
kan få dåligt samvete! Det 
måste vara det ni menar, när 
ni skriver att vi blir ”drab-
bade” av tiggeriet... Men vi 
får aldrig glömma hur bra 
vi har det, och hur tufft de 

här människorna har det. 
Vad jag har fått fram, så har 
polisen i Göteborg gjort en 
undersökning, och kommit 
fram till att dessa människor 
inte är organiserade. Det 
förekommer säkert, men de 
flesta är rumänska romer 
som kommer hit för att de 
får lite mer här och vi är 
snällare mot dem här! Man 
får ont i hjärtat. Vi är ju inte 
speciellt snälla mot dem, 
ändå är det vad de upplever. 
Det är människor på den 
absoluta botten.

Så vi kanske skulle se de 
här ”negativa och tråkiga 
inslagen i den offentliga 
miljön” i ögonen, och ge 

dem ett erkännande, och 
gärna en slant. Ofta har de 
familj, små barn och har det 
mycket sämre än vi.

Ni förminskar de här 
människorna på ett osmak-
ligt sätt. Istället för att hjälpa 
människor och att arbeta för 
jämlikhet i Sverige, och hela 
Europa, så att människor 
inte skulle behöva tigga, så 
tror ni att man kan lösa det 
med ett tiggeriförbud! Hur 
skulle man kunna förbjuda 
en människa att be en annan 
människa om en ”krona”? 
Sådana förbud passar inte i 
en demokrati.

Sofie Tjusling
Medmänniska i Ale

Jag noterar att Jan A Pressfeldt (AD) 
och Sverigedemokraterna i Ale föreslår 
ett tillägg i den lokala ordningsstadgan 

i syfte att förbjuda tiggeri. Såväl Press-
feldt som SD hävdar, utan några som helst 
referenser till forskning eller undersökande 
journalistik i frågan, att de tiggare vi ser på 
Ale Torg är del av en ”organiserad verksam-
het”, ett begrepp som i allt högre grad har 
fått betydelsen ”organiserad brottslighet” 
. Båda bygger sina argument på myter och 
generaliseringar av enstaka händelser. Att 

vara fattig och utsatt är inte kriminellt. Tig-
geri är inte kriminellt.

Många av de tiggare vi ser på gatorna idag 
kommer från forna Östeuropa, många av 
dem är romer som lever i en vardag präglad 
av rasism, marginalisering och fattigdom. 
Och visst är de organiserade. Precis som alla 
andra människor organiserar östeuropeiska 
romer sin försörjning (i det här fallet tig-
geri), ofta familjevis, ofta genom släktband 
(se DNs djupgående granskning av tiggare i 
Stockholm, maj 2013). Men att utifrån detta 
sätta tvärsäkra likhetstecken mellan tiggeri 
och organiserad brottslighet är inte bara 
grundlöst, det är ynkligt. Att SD sprider 
myter om utsatta grupper i samhället har vi 
tyvärr fått vänja oss vid, men att Pressfeldt 
ägnar sig åt denna verksamhet med samma 
bravur är mer förvånande. Att han dessutom 
säger att det inte finns plats för tiggare i den 
snygga och rena miljö som ska prägla Ale 
Kommun – och därmed använder sig av en 
vokabulär som för tankarna till rasistisk pro-
paganda där vissa grupper utmålas som sani-
tära olägenheter – är rent av hårresande. Jag 
vill gärna leva i ett snyggt och rent Ale, men 
inte i en miljö där utsatta grupper kriminali-
seras och där gatumusikanter tystas.  

Pressfeldt och SD hävdar även att tig-
gare i allmänhet ”antastar” och ”hoppar 
på” människor. Fråga dig själv nästa gång 
du går på Ale Torg och hör ett svagt ”hej!” 
från kvinnan som sitter där på marken med 
muggen i handen: Hur påhoppad och antas-
tad blev jag? Hur besvärad blev jag?

Anders Burman

Mindre klasser- mer kunskap! Vilka vill Aledemokraterna städa bort nästa gång?

Tiggeriförbud är inte lösningen

Att vara fattig och
utsatt är inte kriminellt!

Vill du bli 
Ale Lucia?

gunilla@alelucia.se  

M

Sanna Johansson, Ale Lucia 2012

BOHUS. – Jag fi ck en chock och 
trodde inte mina ögon.

Alf Granqvist blev bestört då han 
gjorde upptäckten under sin sedvan-
liga morgonpromenad med hundarna 
tidigt i onsdags morse.

I närheten av Ale-Jennylunds 
Ridklubb hade någon slängt skräp i 
massor.

Det var vid halv sju-tiden på onsdagsmorgo-
nen som Alf Granqvist gjorde den fasansfulla 
upptäckten. I dikeskanten på en liten skogs-
väg, strax söder om ridanläggningen, hade 

någon dumpat en massa avfall – alltifrån 
kablar och kakelplattor till kartonger och 
slipskivor.

– Vem har samvete att göra så här? Tippen 
ligger bara några hundra meter bort. Det är 
för jäkligt, säger Alf och skakar på huvudet.

Ärendet är polisanmält och Alf Granqvist 
hoppas att syndarna ska spåras och ställas till 
svars.

– Detta är ett skogsstråk där det rör sig 
mycket vilt, bland annat älg, rådjur och harar. 
Skrothögen är förenat med livsfara för dem.

Det är inte första gången som Alf Gran-
qvist upptäckt dumpat avfall i samband med 
sina promenader. Det händer ofta att han ser 
säckar slängda i skogen.

– Det är jättetråkigt och verkligen beklag-
ligt att folk inte tar större ansvar för vår natur.

JONAS ANDERSSON

Delar av det avfall som dumpats i skogen alldeles i närheten av Ale-Jennylunds Ridklubb i 
Bohus.

– Förenat med livsfara för djuren
Avfall dumpat i skogen

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

MEDLEMSMÖTE
Torsdag den 29/8 kl 18.30 

i Folketshus i Nol

På dagordningen:
Kyrkovalet, Ale kommuns 

politiska organisation m.m.

Välkomna!
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svenska studier visar att 
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elevernas resultat. Studierna 
visar också att effekterna 
varierar beroende på elev-
ernas ålder och bakgrund. 
Mindre klasser har störst 
effekt för de yngsta eleverna. 
Därför väljer vi att minska 
klasstorleken i förskoleklas-
sen till år 3 i första hand. 

Här i Ale har socialdemo-
kraterna tillsammans med 
Vänsterpartiet och Miljö-
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rat alla tillgängliga resurser 
till skolan. Det innebär att 
vårt budgetalternativ gav 
8,5 miljoner mer till skolan 
än Alliansen och Aledemo-
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det skulle innebära motsvara 
kostnaderna för en lärare ca 
0,5 miljoner, alltså innebär 
skillnaden möjligheter att 
anställa minst ett 15-tal fler 
lärare med vår budget.

Om vi socialdemokrater 
får ert förtroende att leda 
utvecklingen i Ale och i 
landet innebär kommande 
års skolstarter färre klass-
kamrater, mindre klasser, 
fler lärare och bättre förut-
sättningar för våra barn i Ale 
att nå skolframgång!

Dennis Ljunggren (S)
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Kommunalråd
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människor känner sig 
tvingade att tigga för 

att överleva. Problemet har 
funnits länge i många eu-
ropeiska storstäder men nu 
”drabbas även Ale kommun 
av detta oönskade fenomen”, 
för att citera gruppledaren 
för Aledemokraterna Jan A 
Pressfeldt. Han anser att 
tiggarna ”antastar folk” när 
de sitter på marken med 
en mugg framför sig. Han 
tycker inte att de passar in i 
Ale kommuns ” snygga och 
rena miljö”.

Dessutom anser han att 
tiggarna är ”unga, friska 
och starka människor” som 
helt enkelt inte vill arbeta 
utan att det är ligor som 
ligger bakom och samlar 

in alla pengar. Trots att 
polisen som arbetar med 
problemet hävdar att det 
inte finns några tecken på 
att organiserade ligor ligger 
bakom. Utan att det oftast 
är människor som tillhör 
diskriminerade grupper i 
framförallt Östeuropa som 
reser till Sverige för att hela 
dagarna sitta på marken med 
en mugg och försöka samla 
ihop pengar till den egna 
familjens överlevnad. Sveri-
gedemokraterna i Ale anser 
att tiggeri ”skall motarbetas 
så kraftfullt som möjligt av 
kommunen och berörda 
myndigheter” och föreslår 
en ändring i den kommu-
nala ordningsstadgan och 
ett förbud mot tiggeri i Ale 
kommun. 

Vad menar Sverigede-
mokraterna egentligen? 
Att kommunen ska anlita 
väktare som ska jaga bort 
tiggare eller köra dem till 
kommungränsen? Proble-
met med utslagna försvinner 
inte bara för att vi slipper 
se det på vår egen gata. 
Vilka är det nästa gång som 
Aledemokraterna och Sve-
rigedemokraterna vill städa 
bort från gatorna för att 
upprätthålla ett snyggt och 
städat Ale? Politikerna borde 
istället fundera över hur 
samhället kan erbjuda ett 
bättre alternativ istället för 
att flytta problemet någon 
annanstans.  

Bodil Petersson

Sverigedemokrater! Har 
ni tänkt på att det är 
Människor som tigger! 

Det är så lätt att läsa er arti-
kel och få lov att tycka att ni 
har så rätt. Det blir liksom 
okej att inte se människan 
bakom ordet ”tiggeri”.

Men ska man vara tro-
värdig är det viktigt att se 
hela bilden, åtminstone helt 
ärligt försöka.

Visst är det jobbigt att 
stöta på en tiggare, man 
kan få dåligt samvete! Det 
måste vara det ni menar, när 
ni skriver att vi blir ”drab-
bade” av tiggeriet... Men vi 
får aldrig glömma hur bra 
vi har det, och hur tufft de 

här människorna har det. 
Vad jag har fått fram, så har 
polisen i Göteborg gjort en 
undersökning, och kommit 
fram till att dessa människor 
inte är organiserade. Det 
förekommer säkert, men de 
flesta är rumänska romer 
som kommer hit för att de 
får lite mer här och vi är 
snällare mot dem här! Man 
får ont i hjärtat. Vi är ju inte 
speciellt snälla mot dem, 
ändå är det vad de upplever. 
Det är människor på den 
absoluta botten.

Så vi kanske skulle se de 
här ”negativa och tråkiga 
inslagen i den offentliga 
miljön” i ögonen, och ge 

dem ett erkännande, och 
gärna en slant. Ofta har de 
familj, små barn och har det 
mycket sämre än vi.

Ni förminskar de här 
människorna på ett osmak-
ligt sätt. Istället för att hjälpa 
människor och att arbeta för 
jämlikhet i Sverige, och hela 
Europa, så att människor 
inte skulle behöva tigga, så 
tror ni att man kan lösa det 
med ett tiggeriförbud! Hur 
skulle man kunna förbjuda 
en människa att be en annan 
människa om en ”krona”? 
Sådana förbud passar inte i 
en demokrati.

Sofie Tjusling
Medmänniska i Ale

Jag noterar att Jan A Pressfeldt (AD) 
och Sverigedemokraterna i Ale föreslår 
ett tillägg i den lokala ordningsstadgan 

i syfte att förbjuda tiggeri. Såväl Press-
feldt som SD hävdar, utan några som helst 
referenser till forskning eller undersökande 
journalistik i frågan, att de tiggare vi ser på 
Ale Torg är del av en ”organiserad verksam-
het”, ett begrepp som i allt högre grad har 
fått betydelsen ”organiserad brottslighet” 
. Båda bygger sina argument på myter och 
generaliseringar av enstaka händelser. Att 

vara fattig och utsatt är inte kriminellt. Tig-
geri är inte kriminellt.

Många av de tiggare vi ser på gatorna idag 
kommer från forna Östeuropa, många av 
dem är romer som lever i en vardag präglad 
av rasism, marginalisering och fattigdom. 
Och visst är de organiserade. Precis som alla 
andra människor organiserar östeuropeiska 
romer sin försörjning (i det här fallet tig-
geri), ofta familjevis, ofta genom släktband 
(se DNs djupgående granskning av tiggare i 
Stockholm, maj 2013). Men att utifrån detta 
sätta tvärsäkra likhetstecken mellan tiggeri 
och organiserad brottslighet är inte bara 
grundlöst, det är ynkligt. Att SD sprider 
myter om utsatta grupper i samhället har vi 
tyvärr fått vänja oss vid, men att Pressfeldt 
ägnar sig åt denna verksamhet med samma 
bravur är mer förvånande. Att han dessutom 
säger att det inte finns plats för tiggare i den 
snygga och rena miljö som ska prägla Ale 
Kommun – och därmed använder sig av en 
vokabulär som för tankarna till rasistisk pro-
paganda där vissa grupper utmålas som sani-
tära olägenheter – är rent av hårresande. Jag 
vill gärna leva i ett snyggt och rent Ale, men 
inte i en miljö där utsatta grupper kriminali-
seras och där gatumusikanter tystas.  

Pressfeldt och SD hävdar även att tig-
gare i allmänhet ”antastar” och ”hoppar 
på” människor. Fråga dig själv nästa gång 
du går på Ale Torg och hör ett svagt ”hej!” 
från kvinnan som sitter där på marken med 
muggen i handen: Hur påhoppad och antas-
tad blev jag? Hur besvärad blev jag?

Anders Burman

Mindre klasser- mer kunskap! Vilka vill Aledemokraterna städa bort nästa gång?

Tiggeriförbud är inte lösningen

Att vara fattig och
utsatt är inte kriminellt!

Vill du bli 
Ale Lucia?

gunilla@alelucia.se  

M

Sanna Johansson, Ale Lucia 2012

BOHUS. – Jag fi ck en chock och 
trodde inte mina ögon.

Alf Granqvist blev bestört då han 
gjorde upptäckten under sin sedvan-
liga morgonpromenad med hundarna 
tidigt i onsdags morse.

I närheten av Ale-Jennylunds 
Ridklubb hade någon slängt skräp i 
massor.

Det var vid halv sju-tiden på onsdagsmorgo-
nen som Alf Granqvist gjorde den fasansfulla 
upptäckten. I dikeskanten på en liten skogs-
väg, strax söder om ridanläggningen, hade 

någon dumpat en massa avfall – alltifrån 
kablar och kakelplattor till kartonger och 
slipskivor.

– Vem har samvete att göra så här? Tippen 
ligger bara några hundra meter bort. Det är 
för jäkligt, säger Alf och skakar på huvudet.

Ärendet är polisanmält och Alf Granqvist 
hoppas att syndarna ska spåras och ställas till 
svars.

– Detta är ett skogsstråk där det rör sig 
mycket vilt, bland annat älg, rådjur och harar. 
Skrothögen är förenat med livsfara för dem.

Det är inte första gången som Alf Gran-
qvist upptäckt dumpat avfall i samband med 
sina promenader. Det händer ofta att han ser 
säckar slängda i skogen.

– Det är jättetråkigt och verkligen beklag-
ligt att folk inte tar större ansvar för vår natur.

JONAS ANDERSSON

Delar av det avfall som dumpats i skogen alldeles i närheten av Ale-Jennylunds Ridklubb i 
Bohus.

– Förenat med livsfara för djuren
Avfall dumpat i skogen
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Torsdag den 29/8 kl 18.30 

i Folketshus i Nol

På dagordningen:
Kyrkovalet, Ale kommuns 

politiska organisation m.m.

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

Augusti

Företagarfrukost 
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

Anhörigstödet i Ale 
kommun informerar:
Är du anhörig som stöder och hjälper en närstående 
som är långvarigt sjuk, funktionshindrad eller äldre.

Har du frågor, funderingar och vill du veta mer om vad 
det fi nns för stöd att få?

Pågående och nya aktiviteter som stöd till 
anhöriga:
Vi kommer i september att starta en grupp för ”vuxna 
barn”. I detta fall ”barn” vars förälder har någon form 
av minnesproblem. Vi träff as fyra – fem gånger (en - 
två ggr/månad) för att få information, utbyta tankar, 
frågor och funderingar. Vi startar också en liknande 
grupp för make/maka/sambo vars partner har minnes-
problem.

Vi har också andra pågående make/maka/sambo-
grupper där fl er är välkomna och om intresse fi nns så 
kommer nya grupper att starta.

Föreläsningar, informations- och trivselträff ar kommer 
att annonseras i Alekuriren.

Under hösten blir det också träff ar för föräldrar till 
vuxna barn med neuropsykiatriska diagnoser i samar-
bete med anhörigföreningen i kommunen.

Är du intresserad eller vill fråga om något kring din 
anhörigsituation så kontakta 

Anhörigkonsulent Ann-Mari Thunberg, direkt 
0303-371254, Mobil 073-7731254
Växel 0303- 330000

Musik - Brel möter Piaf
Söndag 15 september kl 17

Åsa Fång och Christopher Wollter dyker ner i den 
franska musikskatten där de möter chanson-
traditionens två giganter, Edith Piaf och Jacques Brel. 

Plats: Teatern, Ale gymnasium, Nödinge.
Entré 150 kr, förköp Ale bibliotek 0303-330216.
Samarrangör: Ale kommun, Kultur i Väst, 
Teaterföreningen i Ale, ABF.Få inspiration av 

Maj Eriksson-Rahm
Maj Eriksson-Rahm har arbetat som 
chef inom kommunal verksamhet 
i drygt 20 år. Hon har gått från 
olika chefspositioner i off entliga 
sektorn till att nu vara verksam som 
certifi erad lifecoach, teamcoach 
och projektledare. Maj erbjuder 
hela koncept, inkluderande 
coaching av chefer, medarbetare 
och team samt rådgivning gällande 
inredning och arbetsmiljö. Hennes ledord är 
TILLVÄXT • FOKUS • VÄLMÅENDE.

Maj är också textil- och bildkonstnär och bedriver 
kursverksamhet i dessa ämnen. Temat för dagen är hitta 
din inneboende kraft – den som driver
Dig och ditt företag framåt.

Ditt återvinningskort gäller numera 
i ytterligare sex kommuner.
Nu fungerar ditt återvinningskort även på återvinningscentralerna i 
kommunerna Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Mölndal och Partille. 
Allt som behövs är att du innehar Ale kommuns återvinningskort.

Ale kommuns invånare har samma antal fria besök oavsett vilken 
återvinningscentral inom samarbetskommunerna som besöks.

Öppettider och sorteringsregler kan skilja åt mellan de olika 
återvinningscentralerna, information kring detta fi nns på respektive 
kommuns hemsida.

Besök www.ale.se för mer information eller kontakta Renhållningsenhetens 
kundtjänst, telnr:0303-330108 .

ALE

LERUM

Välkommen till fullmäktiges sammanträde 

Under sammanträdet kommer kommunfullmäktige bland annat att fatta beslut om följande:
 
•  Hemställan om yttrande från AB Alebyggen rörande försäljning av Alebyggens äldreboenden
 
•  VA-plan 2050

En fullständig föredragningslista kommer framöver att fi nnas tillgänglig hos Ale kommun, 0303-33 00 00 och på ale.se. 
Ale-Kungälvs närradioförening direktsänder på frekvensen 95,4 MHz. Mötet är öppet för allmänheten. 

Välkommen!
Klas Nordh, kommunfullmäktiges ordförande. 
Cecilia Stedt, sekreterare.

måndagen den 2 september 2013 kl 18.00 i Medborgarhuset, Alafors.

Välkommen till ett nytt nätverk 
för kvinnliga företagare i Ale
Näringslivschefen i Ale har i samarbete med
NyföretagarCentrum startat ett nätverk för kommunens
kvinnliga företagare. Syftet med nätverket är att
kvinnliga företagare ska lära känna varandra för att
starta upp samarbeten och anlita varandra, och på så 
sätt göra fl er och bättre aff ärer.

Nätverket är gratis och ger dig chans att få inspiration
av andra kloka och färgstarka kvinnor. Vi träff as en gång
i månaden under lunchtid. Du betalar din egen lunch,
det är hela kostnaden för att vara med.

Till den första träff en har vi anlitat Maj Eriksson-Rahm
som inspiratör. Vi träff as 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.

Övriga möten under hösten
2 oktober och 6 november. Boka in dem redan nu!

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



alekuriren  |   nummer 29  |   vecka 34  |   20136

Gå två, betala för en*
Erbjudandet gäller från 15/8 till 15/9. 
Om du har frågor, vill anmäla dig eller ha vårt 
studieprogram, kontakta oss! 

www.sv.se/vast eller 010-33 00 900

 

Cirklar för alla

DALS ROSTOCK. En 
mycket begåvad och 
respekterad musiker 
som har lämnat Vä-
nersborg bakom sig och 
fl yttat till Alafors.

Michael Bäck är ka-
pellmästare och tillika 
pianist, vars komp-
band uppträtt tillsam-
mans med fl era ur den 
svenska artisteliten.

Nu håller Michael på 
att spela in en platta 
och samtidigt för-
bereda en show med 
Sveriges schlagerikon 
framför alla andra – 
Lasse Holm.

Det var i maj som Stock-
holmsfödde Michael Bäck, 
med ett förflutet i Trollhät-
tan och Vänersborg, fick 
Alafors som hemort.

– Jag ville komma närmare 
Göteborg och då kändes Ale 
som en bra kommun att 
bosätta sig i. Jag trivs väldigt 
bra. Sjövallen och Furulund 
är två smultronställen som 
jag upptäckt på min nya 
hemort, säger Michael.

Lokaltidningen träffar 
Michael Bäck i Dals Rostock 
där Anders Larsson, key-
boardist och sångare i dans-
bandet Streaplers, har sin 
studio. På plats i studion är 
även Lasse Holm, 70 år i 
december men alltjämt lika 
hängiven och entusiastisk i 
det han företar sig.

– För mig har det gått i 
tioårsintervaller med låtskri-
vande, tv och nu senast Dig-
giloo där jag har varit del-
producent. Nu tyckte jag det 
var läge att kliva av, förnya 
formatet och dessutom få 
chansen att se hela föreställ-

ningen själv, förklarar Lasse 
Holm.

Det är få på den svenska 
musikhimlen som har skör-
dat sådana framgångar som 
just Lasse Holm. Nu ska han 
till att summera 50 år i bran-
schen, med en egen show 
och genom att producera en 
skiva innehållande 16 låtar – 
omsorgsfullt utvalda.

– Jag har skrivit cirka 700 
låtar under min karriär. 50 
av dessa tycker jag väldigt 
mycket om. Det ska bli ett 
privilegium att få uppträda 

med 19 låtar där publiken 
kan sjunga med i åtminstone 
17 av dem, säger Lasse.

Michael Bäck och Lasse 
Holms vägar korsades för 
två år sedan i samband med 
en välgörenhetsgala för 
Colombias gatubarn. Där 
deltog även Fridha Lundell, 
en sångfågel från Göteborg, 
som utgör den sista pussel-
biten i den trio som ska åka 
land och rike runt med ”En 
hel massa Lasse”. Turnéstart 
sker i Jönköping den 14 sep-
tember.

– Det är fantastiskt roligt 
och en stor ära att få jobba 
tillsammans med Lasse. Han 
är en stor förebild, både 
musikaliskt men även som 
person. Han har alltid full 
koll på harmoni och melodi. 
Lasse har skrivit otaliga 
odödliga hits, säger Michael 
som dels kommer att spela 
piano, dels sjunga i föreställ-
ningen.

– Det blir en show i två 
akter med musik från olika 
tidsepoker. Det kommer att 
visas klipp på en stor bild-

skärm, plus att Lasse lovat att 
bjuda publiken på en massa 
roliga historier och anekdo-
ter från en svunnen tid, för-
klarar Michael.

Nu läggs sista handen vid 
den skiva vars låtmaterial blir 
identiskt med repertoaren i 
föreställningen. Att plattan 
spelas in i Anders Larssons 
studio är ingen tillfällighet.

– Man knyter ihop band, 
stigar som sammanflätats 
under årens lopp. Anders 
träffade jag första gången för 
20 år sedan när han spelade 
med i Släktingarna. Detta 
är en eminent fin studio att 
jobba i, säger Lasse Holm.

Vilken av alla dina låtar 
är du mest stolt över?

– ”Främling” var natur-
ligtvis en milstolpe, både för 
mig och för Carola. ” E’ de’ 
det här du kallar kärlek”, som 
jag och Monica Törnell 

vann Melodifestivalen med 
1986, var nog den roligaste. 
Det var ett väldigt avspänt 
framförande.

Snart ges vi möjligheten 
att återuppleva Lasse Holms 
stora schlagerskatt och den 
här gången med en nybliven 
Alebo vid schlagerikonens 
sida.

– Michael Bäck förbereder
show med schlagerikon

Musikprofi l har fått Ale som hemvist

Lasse Holm, Anders Lars-
son och Michael Bäck har 
tillsammans med Fridha 
Lundell arbetat med pro-
duktionen av den nya skivan 
”En hel massa Lasse”.

Snart ska den nyblivne Alebon Michael Bäck ut på turné med schlagerikonen Lasse Holm.

Göteborgsv. 95, Älvängen • Tel 0303-746180

ÖPPNAR
24 AUGUSTI

Vi öppnar för nya säsongen
 lördagen den 24 Augusti kl 10-13

 

Dagens insamling till förmån  
för Syrienflyktingarna..

 
Inlämning av varor 
tisdagar kl 18-20

 

VÄLKOMMEN ATT FYNDA!

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Drivhuset Högskolan Väst – Komvux Ale – erbjuder utbildning i

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

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

Målgrupp
Utbildningen är en grundkurs och inga förkunskaper krävs.

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

Kostnader
Deltagandet  är kostnadsfritt. Kostnader för litteratur tillkommer. 

Utbildningsansvariga  
Drivhuset Högskolan Väst Trollhättan – Komvux Ale

Anmälan 
Hemsida: www.ale.se / komvux    

Frågor
Gunilla.Johansson@ale.se tel: 0303-33 03 58

FÖRETAGARE 
I FRAMTIDEN?

VID HÖGSKOLAN VÄST
Komvux Ale

 ALVHEM. Semester-
vädret har sannerligen 
inte gått att klaga på.

Den fi na sommaren 
har också inneburit ett 
rejält uppsving för Ale 
GK.

– Vi har haft en 
fantastisk period och 
lockat fl er greenfeegäs-
ter än på länge. Bland 
annat har vår medver-
kan i Golfhäftet blivit 
en succé, förklarar 
Thomas Lundström.

Ett vackert sommarväder i 
kombination med en bana i 
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roligt att höra. Vår personal, 
samt många ideella krafter, 
har lagt ned åtskilliga timmar 
i sommar för att upprätthålla 
kvaliteten på banan, säger 
Thomas Lundström.

– De nya vattenhindren, 
vår nya banguide samt skyl-
tarna och teemarkering-
arna, som också är nya för 
säsongen, förhöjer den totala 
golfupplevelsen av vår bana . 
Dessutom har vi infört golf-
värdar under helgerna, med-

lemmar som tar emot gäs-
terna vid första tee. Det har 
varit ett uppskattat inslag. 
Golfvärdarna kan svara på 
frågor och ser även till så att 
det inte uppstår stopp ute på 
banan.

Den nya styrelsen för Ale 
GK har utan tvekan lyckats 
med att öka medlemsenga-
gemanget. Grupper för olika 
ansvarsområden har skapats 
vilket i sin tur genererat en 
starkare klubbkänsla.

– Kommunikationen från 
kansli och styrelse ut till 
medlemmarna har förbätt-
rats. Vi får inte glömma bort 
att våra medlemmar besit-
ter kunskaper och kontakter 
som är oerhört värdefullt för 
föreningen, säger ordföran-
den Merja Forsäng.

– Delaktighet är viktigt 
för att få alla att jobba mot 
samma mål. Jag är oer-
hört glad för att vi nu kan 
bemanna vår reception på 
fredagar med ideell personal. 
Ett tiotal medlemmar har 
utbildat sig för ändamålet, 
säger Merja.

Ökat medlemsantal
Ale GK kan också konstatera 
att medlemsantalet har ökat 
det senaste året, en trend som 
man hoppas ska fortsätta.

– Det gäller att vi är fram-
synta och lyhörda. Varje 
torsdag, med start i förra 
veckan, erbjuder vi prova på-
kvällar för dem som vill testa 

på att spela golf. Vi försöker 
också ordna aktiviteter som 
inte bara har med golf att 
göra. Tipspromenaderna är 
ett sådant exempel, som åter-
kommer senare i höst, säger 
Merja Forsäng.

När det gäller själva täv-
lingsspelandet noterar vi 
att Ale GK hamnade på en 
13:e plats i årets Lag-SM, 
som avgjordes i Barsebäck i 
mitten av juli. 

– Det innebär att vi får 
spela Lag-SM även nästa år, 
säger Thomas Lundström.

Årets Klubbmästerskap 
avgjordes förra helgen. Seg-
rade gjorde Jonathan Ahrn-
berg från Nödinge.

– Av aktiviteter som är på 
gång kan nämnas Thorskogs 
Slott Invitational som avgörs 
lördagen den 31 augusti. Det 
är en tvåmanna scramble-
tävling med en Turkietresa 
i första pris samt övernatt-
ningspaket på det vackra 
slottet. Ett 60-tal par har 
redan anmält sig och gränsen 
går vid 72, förklarar Thomas 
Lundström.

– Tilläggas bör också att 
vi planerar för den traditio-
nella sponsorsresan. Datu-
met är satt till fredagen den 
6 september och som alltid 
är resmålet hemligt, avslutar 
Thomas Lundström.
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Solsken och vackert sommarväder har inneburit en ökad tillströmning av greenfeegäster 
till Ale GK. Thomas Lundström och Merja Forsäng hoppas att intresset ska hålla i sig under 
hösten.

– Fler greenfeegäster än de senaste åren

Rusning till
Ale GK i sommar

Hej, blir du trött av allt 
skitsnack på jobbet?
Det är lätt att känna sig utanför om man börjar höra lite 
dåligt. Ring Hörsellinjen 0771-888000. www.horsellinjen.se Hörselskadades Riksförbund
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Välkomna in 
på en fi ka

Det var regnrock på eller 
uppfällt paraply som gällde 
för dem som ville klara sig 
undan den värsta blötan. 
Turligt nog höll det upp när 
Göran Åkerlund höll sitt 
anförande och förklarade 

naturstigen för invigd. Där-
efter följde en guidad pro-
menad upp till Björkärrs äng 
där det serverades kaffe och 
bulle, som en slags belöning 
för dem som trotsat vädret.

Upprustningen av natur-

stigen har möjliggjorts tack 
vare ett Leaderprojekt. Infor-
mationsskyltar, spänger, 
spån och annat material har 
finansierats av EU, däremot 
har allt arbete skett på ideell 
basis. En förening har bildats 
för att ombesörja skötseln av 
Vinningsbodalar framgent.

– Detta är en av Ales bäst 
bevarade ädellövskogar. 
Med ädellövskog menas att 
det finns minst åtta arter, 
bland annat alm och ask. Vi 
vill bevara denna skog som 

är nyttig för flera djur och 
växter i området, förklarar 
initiativtagaren Göran Åker-
lund.

– Förhoppningsvis ska 
denna tätortsnära slinga bli 
ett naturklassrum för sko-
lorna och samtidigt utgöra 
en trivsam vandringsled för 
kommuninvånarna, avslutar 
Göran Åkerlund.

NÖDINGE. Det var soligt 
och vackert augustiväder 
när Nödinge Sockens Hem-
bygdsförening bjöd in till 
sin traditionella Hembygds-
dag i lördags. Ett wedgeslag 
från golfbanan i Backa har 
föreningen sitt säte. Flaggan 
var i topp och i den lummiga 
miljön fanns utställare repre-
senterade för att sälja slöjd- 
och hantverk.

En del besökare hade 
turen att vinna i blomsterlot-
teriet, andra prövade lyckan i 
fiskdammen där det nappade 

friskt. Smedjan var öppen 
för allmän beskådning. En 
annan aktivitet som tilldrog 
sig stort intresse var bröd-
baket. Det luktade gott från 
bakstugan och många gick 
hem med nybakat under 
armen.

På lördag är det dags för 
ett annat traditionsbundet 
arrangemang i Nödinge då 
OK Alehof bjuder in till 
Dammekärrs Marknad.
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Hembygdsdag
i vackert väder

Hantverk av olika slag fanns att fynda på Hembygdsdagen i 
Nödinge.

Det var strykande åtgång på blomsterlotterna.

Vackra konstverk i betong.

– Många alebor trotsade regnet
Naturstigen Vinningsbodalar invigd

I BOHUS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Göran Åkerlund, initiativtagare till upprustningen av naturstigen Vinningsbodalar.

Pelle Dalberg berättade om artrikedomen i den vackra ädellövskogen.

BOHUS. Det var blött och på sina håll lite lerigt.
Det avskräckte emellertid inte aleborna från att 

sluta upp i samband med invigningen av natursti-
gen Vinningsbodalar.

Ett 70-tal besökare räknades in vid Bäckvägens 
vändplats när arrangemanget skulle till att starta 
klockan tio på söndagsförmiddagen.
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GRATIS
Prova-på-
vecka! v.35

Enligt schema på 
hemsidan

För anmälan ring
Helena Urdal
0733-81 49 64

Torggatan, ÄlvängenTorggatan, Älvängen

Kursstart v.36

Gå in på 
www.andrum.in 
och skriv ut höstens schema

Meditation
Yoga för män

Yoga
Träning för kropp & själ!

When you think that it’s possible 
- then the magic starts

Vita dagar är en kampanj som uppmanar Aleborna att dra ned på sin alkoholkonsumtion. En tävling är utlyst med fi na priser 
i potten. Bakom projektet står Ale kommun i samarbete med Team Sportia, Ale Fritid, Sportlife och Frukt & Grönsakshuset. 
Från vänster: Moniqa Torstensson, Christina Wallöe, Thomas Berggren, Susanne Sebestyen och Ali Daood.

– Vita dagar ska 
inspirera Aleborna

Folkhälsokampanj som går igen

ÄLVÄNGEN. 38 nya 
elever börjar på torsdag 
på Lärlingsgymnasiet i 
Älvängen.

Det innebär att 
skolan kommer att ha 
totalt 100 elever, vilket 
är fl er än någonsin 
tidigare.

Intresset för yrkesinriktade 
gymnasieprogram fortsätter 
att öka bland Ales ungdomar. 

I våras sökte fler elever än 
någonsin till Lärlingsgymna-
siet i Älvängen och torsdag 
har det blivit dags för första 
skoldagen. 

Elevantalet kommer nu att 
uppgå till 100, vilket innebär 
ett nytt rekord.

– Framför allt har vi haft 
stor efterfrågan på Bygg- 
och anläggningsprogram-
met samt på Fordons- och 
transportprogrammet. En 
markant ökning har man 
främst sett på bygg, som hade 
ganska få sökande förra året, 
säger Carina Zito, kurator 
och tillägger:

– Vi ser övervägande 
att det är elever från Ale 
kommun som sökt och det 
är ju extra roligt att ung-
domarna väljer en skola på 
hemmaplan.

Hon berättar också att 
man inför höstterminen inle-
der ett ännu närmare samar-
bete med Introduktionspro-
grammet på Ale gymnasium.

– Fler elever än någonsin 
på Lärlingsgymnasiet

Fortsatt uppåt för yrkesprogram

Glad student. Robin Bäckstrand var en av 34 elever som tog studenten från Lärlingsgymna-
siet i våras. På torsdag börjar 38 nya ettor, vilket gör att skolan inför höstterminen har fl er 
elever än någonsin. 

NÖDINGE. Fjolårets 
kampanj Vita dagar går 
igen.

Efter en sommar med 
en hel del dryck i form 
av öl, vin, cider och 
andra alkoholhaltiga 
drycker uppmanas ale-
borna till en nystart.

– Vi gör detta för att 
uppmuntra kommunin-
vånarna, säger drog-
förebyggare Thomas 
Berggren.

Vita dagar är en kampanj som 
främjar folkhälsan. Vakna 
och folkhälsorådet står 
bakom initiativet och precis 
som i fjol finns Sportlife och 
Team Sportia med som sam-
arbetspartner i projeket.

– I år har vi fått med ytter-
ligare två partners i Ale Fritid 
samt Frukt & Grönsakshuset 
på Ale Torg. Det ger extra 
tyngd åt kampanjen, säger 
Thomas Berggren.

– För oss kändes det själv-
klart att gå med och stötta 
Vita dagar. Det är klokt att 
vi lite till mans reflekterar 
över vår alkoholkonsumtion 
så här efter sommaren, säger 
Christina Wallöe på Ale 
Fritid.

Ali Daood på Frukt & 
Grönsakshuset är av samma 
uppfattning.

– För oss som jobbar med 
frukt och grönt så känns det 
helt rätt att vara med och 
stötta ett sundare Ale.

Alla vuxna, boende i kom-
munen eller tjänstgörande 
i densamma, är välkomna 
att delta i den tävling som 
utlysts. Utmaningen ligger i 

att försöka minska sin alko-
holkonsumtion, att unna sig 
några extra vita dagar.

– Det är inte rimligt och 
tro att alla alebor ska bli nyk-
terister. Det är inte det som 
den här kampanjen går ut 
på. Att avstå alkohol innebär 
trots allt många fördelar. Du 
blir klarare i knoppen, du 
sparar pengar, du är alltid 
körklar och så vidare. Det 
finns många plusfaktorer, 
säger Berggren.

Alla som deltar i utma-
ningen blir naturligtvis vin-
nare. Därutöver är det några 
slumpvist utvalda som kan 
vinna priser från respektive 
samarbetspartner i projektet.

– I fjol var det Jennifer 
Gothilander från Surte som 
kammade hem förstapriset. 
Jennifer förärades en vacker 
bukett tulpaner, ett present-
kort från Team Sportia, ett 
tio-kort från Sportlife samt 
en timmes specialträning 
med en personlig tränare.

Det går att anmäla sig två 
och två till kampanjen. På 
så sätt kan man utmana sin 
granne, kompis och så vidare.

– Nu är det läge att få ord-
ning på vardagsrutinerna 
igen och samtidigt ställa 
undan grillölen, rosévinet 
och så vidare. Förhoppnings-
vis kan Vita dagar inspi-
rera Aleborna. Du går in på 
Vaknas hemsida och anmäler 
dig snabbt och lätt, avslutar 
Thomas Berggren.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Efter sex år på Klippoteket 
Huvudsaken i Älvängen öppnar 
jag nu en klippstuga hemma i

Alafors.

Bokning sker via telefon.

Nytt telefonnummer 

0707-90 09 22

100:- rabatt
på valfri 

klippning/behandling
Erbjudandet gäller en gång 

t.o.m 2013-10-31.

Heléne Skånberg
Älebräckevägen 44, 449 50 Alafors

Tel 0707-90 09 22

Välkommen till
Helénes 

Klippstuga!

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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Det är Bohusö Fisk & Skal-
djur Öckerö som parkerat 
vid ingången till Ica Super-
market i Älvängen. Premiä-
ren ägde rum för två veckor 
sedan och tillströmningen av 
kunder har redan varit väl-
digt god.

– Som vi har väntat, säger 
en kund medan hon bestäl-
ler färsk makrill att ha till 
middag.

Krister Olsson har ett 
förflutet som fiskare i 30 år 
innan han delvis sadlade om 
och började köra fiskbil för 
femton år sedan.

– Jag har hållit till nere i 
Småland, i Eksjö, Värnamo, 
Vetlanda och en massa andra 
ställen. Nu börjar jag komma 
upp i åren och vill arbeta när-

mare hemmet på Öckerö. Jag 
kommer att vara i Älvängen 
tisdagar, torsdagar och freda-
gar till att börja med, berät-
tar Krister.

Älvängen är en helt ny 
bekantskap för Krister 
Olsson, men första intrycket 
är odelat positivt.

– Absolut! Människorna 
är väldigt trevliga och tack-
samma för att åter ha fått en 
fiskbil i samhället.

Vad karaktäriserar en 
bra fiskbil?

– Det handlar om att leve-
rera kvalitet, annars är du 
körd i den här branschen. Jag 
har sett lycksökare komma 
och gå under de femton år 
som jag varit i branschen. 
Rätt råvara är a och o, att du 

köper in fin och fräsch fisk 
på auktionen eller av gros-
sisten. Det är bättre att kasta 
en produkt för mycket än 
tvärtom, så resonerar jag.

Vilken är din personliga 
fiskfavorit?

– Det varierar beroende 
på årstid. Nu under som-
maren är makrill en höjdare, 
som du kan grilla, steka eller 
koka. En marulksfilé är också 
underbart gott eller en tjock-
are hälleflundra. Vintertid 

äter jag gärna kokt torsk.
Det är kräftskivornas 

tid, märks det?
– Ja, det gör det. I Små-

land har det varit mer signal-
kräftor, men här efterfrågas 
nästan uteslutande havskräf-

tor. Tyvärr har priset varit 
ganska högt de senaste veck-
orna och det är synd.
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– Krister har fått ett 
varmt mottagande

Fiskbilen på plats i Älvängen

Kräftor är hett eftertraktade vid den här årstiden.

Efterlängtad! Älvängenborna är glada över att ha fått tillbaka en fi skbil vid Ica Supermarket.

ÄLVÄNGEN. Väntan är över.
Fiskbilen som nyligen slog upp luckorna i Älv-

ängen är efterlängtad.
– Jag har förstått det, mottagandet går inte att 

klaga på, säger Krister Olsson.

SURTE. Sven Blomma 
lever vidare, men med 
nya ägare.

Mor och dotter har 
tagit över ruljansen.

– Vi får vara rädda 
om det som fi nns kvar i 
Surte, annars dör sam-
hället ut, säger Tina 
Willfors och Angela 
Eriksson.

Sedan en tid tillbaka är det 
mor och dotter som driver 
blomsterbutiken i Surte. 
Övertagandet skedde i 
månadsskiftet juni-juli och 
efter några veckors renove-
ringsarbete var det klart för 
nyöppning 17 juli.

– Både jag och min 
mamma har varit allsysslare 
genom åren. Blommor har 
alltid varit en hobby och att 
nu få ha det som arbete känns 
jätteroligt, förklarar Angela 
Eriksson.

Tina och Angela har 
jobbat ihop tidigare, bland 
annat drev man konditoriet 
på Maxi i Mölndal.

– Aldrig mer sade jag den 
gången, men det var då det, 
skrattar Angela som närmast 
kommer från belysnings-
branschen.

Butiken har lite grann 
ändrat touch, fler presentar-
tiklar har plockats in i sorti-
mentet.

– Vi har utformat buti-
ken på ett sätt som vi hoppas 
att kunderna ska uppskatta 
och tagit in produkter som 
vi tidigare tyckte saknades, 
säger Angela.

Hur har responsen 
varit?

– Vi har inte haft öppet så 
många veckor, plus att det 
fortfarande är semestertider. 
Mot den bakgrunden är vi 
nöjda. Vi bor på orten och 
vet att surteborna värnar sin 
blomsterbutik.

I SURTE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.seMor och dotter, Angela Eriksson och Tina Willfors, är nya ägare till Sven Blomma i Surte.

– Mor och dotter har tagit över

Sven Blomma i ny regi

Vigerne Invest

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

Visning
söndag 25 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
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vid ingången till Ica Super-
market i Älvängen. Premiä-
ren ägde rum för två veckor 
sedan och tillströmningen av 
kunder har redan varit väl-
digt god.

– Som vi har väntat, säger 
en kund medan hon bestäl-
ler färsk makrill att ha till 
middag.

Krister Olsson har ett 
förflutet som fiskare i 30 år 
innan han delvis sadlade om 
och började köra fiskbil för 
femton år sedan.

– Jag har hållit till nere i 
Småland, i Eksjö, Värnamo, 
Vetlanda och en massa andra 
ställen. Nu börjar jag komma 
upp i åren och vill arbeta när-

mare hemmet på Öckerö. Jag 
kommer att vara i Älvängen 
tisdagar, torsdagar och freda-
gar till att börja med, berät-
tar Krister.

Älvängen är en helt ny 
bekantskap för Krister 
Olsson, men första intrycket 
är odelat positivt.

– Absolut! Människorna 
är väldigt trevliga och tack-
samma för att åter ha fått en 
fiskbil i samhället.

Vad karaktäriserar en 
bra fiskbil?

– Det handlar om att leve-
rera kvalitet, annars är du 
körd i den här branschen. Jag 
har sett lycksökare komma 
och gå under de femton år 
som jag varit i branschen. 
Rätt råvara är a och o, att du 

köper in fin och fräsch fisk 
på auktionen eller av gros-
sisten. Det är bättre att kasta 
en produkt för mycket än 
tvärtom, så resonerar jag.

Vilken är din personliga 
fiskfavorit?

– Det varierar beroende 
på årstid. Nu under som-
maren är makrill en höjdare, 
som du kan grilla, steka eller 
koka. En marulksfilé är också 
underbart gott eller en tjock-
are hälleflundra. Vintertid 

äter jag gärna kokt torsk.
Det är kräftskivornas 

tid, märks det?
– Ja, det gör det. I Små-

land har det varit mer signal-
kräftor, men här efterfrågas 
nästan uteslutande havskräf-

tor. Tyvärr har priset varit 
ganska högt de senaste veck-
orna och det är synd.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Krister har fått ett 
varmt mottagande

Fiskbilen på plats i Älvängen

Kräftor är hett eftertraktade vid den här årstiden.

Efterlängtad! Älvängenborna är glada över att ha fått tillbaka en fi skbil vid Ica Supermarket.

ÄLVÄNGEN. Väntan är över.
Fiskbilen som nyligen slog upp luckorna i Älv-

ängen är efterlängtad.
– Jag har förstått det, mottagandet går inte att 

klaga på, säger Krister Olsson.

SURTE. Sven Blomma 
lever vidare, men med 
nya ägare.

Mor och dotter har 
tagit över ruljansen.

– Vi får vara rädda 
om det som fi nns kvar i 
Surte, annars dör sam-
hället ut, säger Tina 
Willfors och Angela 
Eriksson.

Sedan en tid tillbaka är det 
mor och dotter som driver 
blomsterbutiken i Surte. 
Övertagandet skedde i 
månadsskiftet juni-juli och 
efter några veckors renove-
ringsarbete var det klart för 
nyöppning 17 juli.

– Både jag och min 
mamma har varit allsysslare 
genom åren. Blommor har 
alltid varit en hobby och att 
nu få ha det som arbete känns 
jätteroligt, förklarar Angela 
Eriksson.

Tina och Angela har 
jobbat ihop tidigare, bland 
annat drev man konditoriet 
på Maxi i Mölndal.

– Aldrig mer sade jag den 
gången, men det var då det, 
skrattar Angela som närmast 
kommer från belysnings-
branschen.

Butiken har lite grann 
ändrat touch, fler presentar-
tiklar har plockats in i sorti-
mentet.

– Vi har utformat buti-
ken på ett sätt som vi hoppas 
att kunderna ska uppskatta 
och tagit in produkter som 
vi tidigare tyckte saknades, 
säger Angela.

Hur har responsen 
varit?

– Vi har inte haft öppet så 
många veckor, plus att det 
fortfarande är semestertider. 
Mot den bakgrunden är vi 
nöjda. Vi bor på orten och 
vet att surteborna värnar sin 
blomsterbutik.

I SURTE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.seMor och dotter, Angela Eriksson och Tina Willfors, är nya ägare till Sven Blomma i Surte.

– Mor och dotter har tagit över

Sven Blomma i ny regi

Vigerne Invest

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

Visning
söndag 25 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
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Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik

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

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Roger  
Borg 

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Maria 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!

Bostadsrättsvilla i 
populära kvarter!

Välkommen till denna välplanerade 
bostad i populära Backa Säteri där vi 
äntligen kan erbjuda en bostadsrättsvilla 
i trivsamma kvarter med närhet till 
golfbana, Vimmersjön och Ale torg. 
Pendeltåget till Göteborgs central tar 
ca 20 minuter. Ett av föreningens bästa 
lägen på lugn återvändsgata. Perfekt för 
barnfamiljen. Sällsynt tillfälle! 116,7 kvm. 
Avgift 5 335 kr. 

Pris 1.895.000:- som utgångspris.
Visas Ring för visning. 
Adress Hägers Gränd 17.

Renoveringschans!

Välkommen till denna välplanerade 
villa i populära Älvängen. Huset har 
genomgående äldre standard och 
passar utmärkt för dig som vill sätta 
din egen prägel på boendet. Hel källare 
och inredningsbar vind. Luft/vatten-
värmepump fr -09. Välkommen på visning! 
125+162 kvm. 

Pris 1.995.000:- som utgångspris.
Visas 27/8 & 29/8. 

Nödinge

Älvä
ngen

Välplanerad 3:a nära 
pendeln!

Välkommen till populära Brf Solbacken 
och en bra planerad gaveltrea på andra 
vån med balkong i söder! En välskött 
förening och ett populärt område för 
både ung som gammal. Närhet till Bohus 
centrum och pendeln som tar dig på 17 
min till Göteborg. Även nära Kungälv. 
Välkommen på visning!  Vån. 2/3. 65 kvm. 
Avg. 3.623:- 

Pris 775.000:- som utgångspris.
Visas Ring för visning. 
Adress Alkalievägen 15A.

Välplanerat på 
gräddhyllan!

Här har vi förmånen att få förmedla denna 

Huset är i gott skick men erbjuder 
stora möjligheter till egen prägel. Fin 
och insynskyddad trädgård. Perfekt för 
barnens lek och
spel. Fristående garage med förrådsdel. 
Trivsam källare med gillestuga. Sällsynt 
tillfälle! 126+32 kvm. 

Pris 2.250.000:- som utgångspris.
Visas 27/8 & 29/8.

Bohus
Nödinge

Kör sitt eget bokrace
”Folkracemorsa”, bokfantast, fotonörd och stort fan av skräckhistorier.

Bibliotekarien Soli Strömberg Rosendahl har många intressen.
Just nu skriver hon dessutom på en barnbok om motorsport.

Du har vikarierat på bib-
lioteket sedan 2009 och 
har nu gått över till en 
fast tjänst som bibliote-
karie i Älvängen. Hur kom 
det sig att du valde det 
yrket?
– Jag jobbade tidigare på ett 
transportföretag, men har 
alltid drömt om att bli bib-
liotekarie så jag bestämde 
mig för att sadla om. Jag har 
alltid älskat att läsa böcker 
och vet inte hur många 
timmar jag spenderat på 
biblioteket i Surte under 
uppväxten. 

Vad läser du helst?
– Skräck och klassiska spök-
sagor. Stephen King är en 
favorit. 

Du skriver även själv. 
Berätta lite om ditt 
senaste projekt.
– Ja, jag har alltid tyckt om 
att skriva och har jämt skri-
vit dagbok och dikter. Nu 
håller jag på med en barn-
bok om motorsport, det är 
något som saknas idag. Det 
ska vara en lättläst bok för 
barn i 8-11-årsåldern och 

tanken är att de som redan 
sysslar med motorsport ska 
känna igen sig samtidigt som 
den ska väcka intresse hos de 
som inte tidigare har provat. 
Jag är själv ”folkracemorsa” 
eftersom min dotter Estelle 
håller på med sporten och 
jag tycker själv att det är väl-
digt roligt med bilar. I våras 
fick jag Lasse O´ Månssons 
naturastipendium, som inne-
bar att jag fick fritt boende 
i Drängstugan vid Sala sil-
vergruva för att få ro till att 
skriva under ett par veckor.

Vad är det bästa med att 
jobba som bibliotekarie?

– Det är kul att få träffa alla 
som kommer hit och hjälpa 
till att hitta böcker som 
passar, både läsmässigt och 
med intressen. Man får verk-
ligen träffa människor i alla 
åldrar. Sedan tycker jag om 
högläsning och vi har en del 
sagostunder. Det är viktigt 
för barn och jag har själv tyd-
liga minnen av hur bibliote-
karien läste högt för oss när 
jag själv var liten.
Du träffar många ung-

domar i ditt arbete. Vad 
är din styrka i kontakten 
med unga?
– Det är svårt att säga själv, 
men jag har nog lätt för att 
minnas tankarna man hade 
som tonåring. Jag tycker 
mycket om att jobba med 
ungdomar och det hoppas 
jag att de känner.

Fotografering är ett 
stort intresse och du är 
medlem i Fotogruppen 
i Ale. Vad gör ni på era 
träffar?
– Jag fick min första kamera 
när jag var sju tror jag och 
ända sedan dess har jag fotat 
mycket. Det är lite olika vad 
vi gör i fotogruppen. Ibland 
träffas vi och tittar på varan-
dras bilder och ger respons 
och tips. Vi åker även ut på 
dagsturer, både spontana och 
mer planerade och i okto-
ber ska vi till Marstrand. Vi 
har inte så mycket prestige 
och alla fotar efter sitt eget 
intresse och förmåga. Man 
kan vara sig själv och det är 
skönt. 

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Soli Strömberg Rosen-
dahl
Ålder: 40
Bor: Surte
Gör: Bibliotekarie på Älvängens 
bibliotek
Familj: Gift med Jens, Eddie 17, 
Estelle 14 samt hundarna Ville 
och Rocky
Intressen: Folkrace, foto, gamla 
USA-bilar, läsa böcker, skriva, 
släktforskning
Lyssnar helst på: Allt möjligt, 
men gärna punk och hårdare 
rock
Ser helst på tv: ”The walking 
dead”
Äter helst: Husmanskost
Drömresa: New Orleans, USA
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ÄLVÄNGEN. När pen-
deltågets vänthall i 
Älvängen hade blivit 
ett oroligt tillhåll för 
ungdomarna i kommu-
nens norra del reage-
rade politikerna.

Vakna beviljades 500 
000 kronor i ett extra 
anslag, med syftet att 
erbjuda ungdomarna en 
vettig sysselsättning.

– Vi fi ck ihop tre oer-
hört engagerade ledare, 
ett riktigt dreamteam, 
som omedelbart vann 
ungarnas respekt och 
förtroende, säger Tho-
mas Berggren.  

Omedelbart efter att kom-
munfullmäktige beslutat om 
ett extra anslag till Vakna 
på en halv miljon kronor 
såg Thomas Berggren till 
att projektanställa Nathali 
Altamirano, Tommy Sam-
uelsson, som i sin tur fick 
support av Mohammed El 
Assir.

– Jag är så glad över att vi 
lyckades få till den här kon-
stellationen. Det är tre ledare 
som verkligen komplette-
rar varandra på ett utmärkt 
sätt, lika i många avseenden 
men också väldigt olika i 
sina respektive personlighe-
ter. Jag såg möjligheter med 
den här trion och med facit 

i hand kan vi konstatera att 
det blivit riktigt bra, säger 
Thomas Berggren.

– Jag vill hylla Ales kloka 
politiker som gjorde denna 
satsning möjlig genom sitt 
snabba agerande. Det är 
viktigt att våra politiker är 
lyhörda, kan agera och vågar 
samarbeta över gränserna.

Bakgrunden var att ung-
domarna drev runt i samhäl-
let och uppehöll sig vid Älv-
ängens resecentrum. Situa-
tionen var allt annat än bra.

– Ibland var vi så många 
att det inte fanns sittplats 
till alla. Det var knökat med 
folk, berättar Christoffer 
Sörquist från Alvhem.

– Vi hade ingenting att 
göra och därför hängde vi i 
vänthallen.

Först och främst var 
tanken att engagera ung-
domarna i ett filmprojekt, 
vilket man också gjorde. Här 
hade Mohammed El Assir en 
viktig roll. Han började själv 
sin skådespelarbana på Ale 
gymnasiums estetprogram 
och har sedan medverkat i 
SVT:s dramaserier ”Andra 
Avenyn” och ”Orka! Orka!”.

– Det slog verkligen väl 
ut. Inledningsvis låg mycket 
fokus på film. Vi hade till-
gång till Ale Fritids loka-
ler på Aroseniusskolan och 
plötsligt blev det inne att 
vara på gården. Totalt gjor-

des tre kortfilmer med varie-
rat innehåll, berättar Nathali 
Altamirano.

– Det var jättekul och 
ryktet spred sig snabbt bland 
kompisarna. Nu ville alla 
vara med, förklarar Christof-
fer Sörquist.

Delaktighet
Efter hand har verksamhe-
ten utvecklats till att också 
omfatta andra aktiviteter, 
som exempelvis fiske, gokart 
och motocross. Totalt har ett 
40-tal ungdomar varit invol-
verade.

– Vi har haft stor frihet 
och prioriterat delaktighe-
ten. Det gäller att vara lyhörd 
för ungdomarnas önskemål. 
Vi har verktygen, men det 
är killarna och tjejerna som 
kommer med idéerna, berät-
tar Tommy Samuelsson.

Verksamheten har pågått 
i nio veckor, två kvällar i 
veckan under sommarlovet. 
Hur det blir i framtiden åter-
står att se.

– På något sätt kommer 
verksamheten att leva vidare 
även i höst. Nyckeln har varit 
det okonventionella arbets-
sättet. Nathali, Tommy och 
Mohammed har hjärtat på 
rätt ställe och når fram. Ung-
domarna kan identifiera sig 
med sina ledare, berömmer 
Berggren.

Tommy Samuelsson och 

Nathali Altamirano har 
också en förhoppning om 
att verksamheten ska kunna 
fortgå, om än på en annan 
plats.

– Det bästa vore om kom-
munen hyrde en lokal nere 
vid tågstationen, i den fastig-
het där bland annat Sportlife 
finns. Det skulle kunna bli 
något av ”Ungdomens hus”, 
vi skulle kunna ha ett garage 
och så vidare. Kopplingen 
till skolan skulle inte bli lika 
påtaglig. Det skadar aldrig 

med ett miljöombyte, funde-
rar Tommy.

Christoffer Sjöquist och 
kompisen Rasmus Sand från 
Alafors är inne på samma 
spår. Om du erbjuds en 
vettig fritidssysselsättning är 
det ingen som vill driva runt 
i samhället eller hänga inne i 
vänthallen.

– Det gäller att vi får 
utlopp för våra intressen, att 
det händer saker och att vi 
har bra ledare. Nathali och 
Tommy är kanon att prata 

med och de hjälper oss om 
det uppstår problem. Förut 
uppehöll sig nästan alla våra 
kompisar i vänthallen, nu 
är det knappast någon där, 
avslutar Rasmus.

FOTNOT. En del av anslaget har 
också använts till MPU Sommar i 
Nödinge, läger på Ärsta Gård för 
tjejer i åldern 13-15 år samt Våga 
fråga-boken.

Lyckad satsning! I våras tilldelades Vakna 500 000 kronor i ett extra anslag för att erbjuda 
ungdomarna i kommunens norra del en vettig fritidssysselsättning. Tidigare var pendel-
tågstationens vänthall en mötesplats, men aktiviteter i form av bland annat fi lm, fi ske och 
motocross har fått ungdomarna på andra tankar. Här ses de projektanställda ledarna Nathali 
Altamirano och Tommy Samuelsson tillsammans med Rasmus Sand och Christoffer Sjöquist.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Vänthallen inte längre något tillhåll

Vaknas satsning engagerar ungdomarna

LILLA EDET. Laxens dag 
lockade en bra bit över 
500 personer.

Några levande laxar 
syntes emellertid inte 
till.

– Tyvärr kom det inte 
upp någon lax bland de 
som fi skade, konstate-
rar Philippe van As-
sche, ordförande i SFK 
Laxen.

Göta älvs vattendrag i Lilla 
Edet är vida omtalat för sitt 
fina laxfiske. I lördags nap-
pade det dock inte alls trots 
att många besökare gjorde 
tappra försök.

Laxen stod ändå i fokus. 
Det serverades 300 laxtall-
rikar och 250 laxsmörgå-
sar. Trots att fisket inte var 
någon höjdare denna varma 
augustilördag var det ändå 
folk som gick hem med lax 
under armen. Arrangören 
hade ordnat med lotterier 
där laxar på mellan 4,5 kilo 
och 8,6 kilo fanns att vinna.

Nytt för i år var Laxracet 
där deltagarna köpte en boll, 

som senare släpptes vid klub-
bens medlemssträcka och 
därigenom fick en fartfylld 
resa. Bollarna for förbi lek-
sträckan för lax, som klub-
ben byggde för några år 
sedan, för att fångas upp i 
utloppet mot älvfåran. Vin-
narbollen blev nummer 28 
som tillhörde Stina och Elin 
Andersson, som vann en 8,6 
kilos lax.

Pristagarna i metartäv-
lingen för ungdom upp till 
13 år blev: 1. Lilly Jorehed, 
2. Julius Mattsson, 3. Alice 
Linnarsson.

– Nu fortsätter fiskesä-
songen fram till den 30 sep-
tember. Vi önskar alla väl-
komna att prova lyckan med 
att fiska hos oss, avslutar Phi-
lippe van Assche.

– Men fi sket var ingen höjdare

Laxens dag en 
riktig folkfest

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Ann-Marie Johansson köper en laxportion av Anna-Karin 
Kristensson.

Jimmy Huhtala med barnen Hugo, 7 år, och Filip, 3 år, köpte 
bollar till Laxracet av Margareta Berggren.

Philippe van Assche, ordförande i SFK Laxen, visar upp förstapriset i Laxracet – en ståtlig lax på 8,6 kilo.
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Måndag 12 augusti
Grovt tillgrepp
Strax efter midnatt blir en 
yngling bestulen på sin 
moped i Bohus. Två okända 
gärningsmän ställer sig mitt 
i vägen och gör stopptecken. 
Gärningsmännen slänger sten 
på målsägande och sparkar 
dessutom på mopeden. Mope-
den anträffas i Bohus centrum 
efterföljande dag.

En bil som står parkerad i 
Skepplanda länsas på samtliga 
fyra hjul. Händelsen inträffar 
på Kyrkliden.

Onsdag 14 augusti
Misshandel i Nödinge
Grov misshandel rapporteras 
från Nödinge vid 20-tiden. 
Målsägande, en 19-årig kille 
från Skepplanda, får motta ett 
30-tal slag mot huvudet och 
kroppen.

Fredag 16 augusti
Skadegörelse
En ruta krossas i ett av tornen 
på pendeltågsstationen i 
Nödinge.

Containerbrand i Bohus. 
Någon spridningsrisk förelig-
ger inte.

En gräsklippare stjäls från 
en fastighet i Skepplanda. 
Senare rapporteras också ett 
inbrott i en obebodd villa i 
Nödinge. I båda fallen har en 
svart Volvo 940 uppmärksam-
mats.

Visst kan det kännas lite 
vemodigt när hösten närmar 
sig och sommarlovet går till 
sin ända. Fördelen är dock 
att skogens marker har en 
hel del att erbjuda med till 
exempel svamp och bär. 
Dessutom är det dags för 
Mulle- och Strövarverksam-
het att dra igång igen.

Trots att vi i Ale kommun 
bor med skogen som när-
maste granne finns det ett 
behov av att komma ut i 
skogen och lära sig om natu-
rens tillgångar och resurser. 
Friluftsfrämjandet har två 
aktiva grupper i Nödinge 
just nu vilka bedrivs under 
lokalföreningen Lödösebyg-
den – en Mullegrupp och en 
Strövargrupp. 

Mullebarnen, 5-6 år, 
får genom leken upptäcka 
och lära sig om skog och 
natur. Ibland kommer sko-
gens bästa vän Skogsmulle 
på besök för att leka med 
barnen och berätta mer 
om växter och djur och vad 
man får och inte får göra i 
naturen.

Strövargruppen består av 
barn mellan 7 och 9 år, som 
under förra hösten och våren 
gemensamt med strövarle-
dare byggde en lägerplats 
med vindskydd, eldstad och 
en aktivitetsbana utifrån 
skogens resurser. Vid träf-
farna hjälps alla åt att laga 
mat över öppen eld eller på 
tirangakök.

Vi avslutade våren med att 
paddla i Surtesjön, och fler 

paddlingar kommer det bli, 
då det står högt upp på öns-
kelistan hos Strövarbarnen. 
Intresset för att börja i Mulle 
och Strövare är stort och 
med fler ledare kan vi utöka 
en spännande, lärorik och 
rolig verksamhet. Gå gärna 
in på Friluftsfrämjandets 
hemsida under Lödösebyg-
den om du har barn som är 
intresserade av att vara med 
i Mulle- eller Strövare, om 
du är intresserad av att bli 
ledare eller för att få reda på 
mer om vad Friluftsfrämjan-
det i Ale har att erbjuda.

❐❐❐

Mulle och Strövare 
startar upp säsongen

Mullebarnen ute på skogs-
promenad.

Strövargruppen lagar mat över öppen eld.
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Gissa vilken bank och vilket 
försäkringsbolag som har 
Sveriges mest nöjda kunder?

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

lansforsakringar.se/alvsborg

ÖPPET
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I vår uttagsautomat i värme och ljus inomhus 
tar du enkelt ut kontanter!!
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Matbutiken i Älvängen
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Visa Ditt ICA-kvitto i Fiskbilen för att utnyttja erbjudandet.

Välkommen önskar ICA Supermarket!

Fiskbilen har öppet:
Tisdag
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ÄLVÄNGEN. När pen-
deltågets vänthall i 
Älvängen hade blivit 
ett oroligt tillhåll för 
ungdomarna i kommu-
nens norra del reage-
rade politikerna.

Vakna beviljades 500 
000 kronor i ett extra 
anslag, med syftet att 
erbjuda ungdomarna en 
vettig sysselsättning.

– Vi fi ck ihop tre oer-
hört engagerade ledare, 
ett riktigt dreamteam, 
som omedelbart vann 
ungarnas respekt och 
förtroende, säger Tho-
mas Berggren.  

Omedelbart efter att kom-
munfullmäktige beslutat om 
ett extra anslag till Vakna 
på en halv miljon kronor 
såg Thomas Berggren till 
att projektanställa Nathali 
Altamirano, Tommy Sam-
uelsson, som i sin tur fick 
support av Mohammed El 
Assir.

– Jag är så glad över att vi 
lyckades få till den här kon-
stellationen. Det är tre ledare 
som verkligen komplette-
rar varandra på ett utmärkt 
sätt, lika i många avseenden 
men också väldigt olika i 
sina respektive personlighe-
ter. Jag såg möjligheter med 
den här trion och med facit 

i hand kan vi konstatera att 
det blivit riktigt bra, säger 
Thomas Berggren.

– Jag vill hylla Ales kloka 
politiker som gjorde denna 
satsning möjlig genom sitt 
snabba agerande. Det är 
viktigt att våra politiker är 
lyhörda, kan agera och vågar 
samarbeta över gränserna.

Bakgrunden var att ung-
domarna drev runt i samhäl-
let och uppehöll sig vid Älv-
ängens resecentrum. Situa-
tionen var allt annat än bra.

– Ibland var vi så många 
att det inte fanns sittplats 
till alla. Det var knökat med 
folk, berättar Christoffer 
Sörquist från Alvhem.

– Vi hade ingenting att 
göra och därför hängde vi i 
vänthallen.

Först och främst var 
tanken att engagera ung-
domarna i ett filmprojekt, 
vilket man också gjorde. Här 
hade Mohammed El Assir en 
viktig roll. Han började själv 
sin skådespelarbana på Ale 
gymnasiums estetprogram 
och har sedan medverkat i 
SVT:s dramaserier ”Andra 
Avenyn” och ”Orka! Orka!”.

– Det slog verkligen väl 
ut. Inledningsvis låg mycket 
fokus på film. Vi hade till-
gång till Ale Fritids loka-
ler på Aroseniusskolan och 
plötsligt blev det inne att 
vara på gården. Totalt gjor-

des tre kortfilmer med varie-
rat innehåll, berättar Nathali 
Altamirano.

– Det var jättekul och 
ryktet spred sig snabbt bland 
kompisarna. Nu ville alla 
vara med, förklarar Christof-
fer Sörquist.

Delaktighet
Efter hand har verksamhe-
ten utvecklats till att också 
omfatta andra aktiviteter, 
som exempelvis fiske, gokart 
och motocross. Totalt har ett 
40-tal ungdomar varit invol-
verade.

– Vi har haft stor frihet 
och prioriterat delaktighe-
ten. Det gäller att vara lyhörd 
för ungdomarnas önskemål. 
Vi har verktygen, men det 
är killarna och tjejerna som 
kommer med idéerna, berät-
tar Tommy Samuelsson.

Verksamheten har pågått 
i nio veckor, två kvällar i 
veckan under sommarlovet. 
Hur det blir i framtiden åter-
står att se.

– På något sätt kommer 
verksamheten att leva vidare 
även i höst. Nyckeln har varit 
det okonventionella arbets-
sättet. Nathali, Tommy och 
Mohammed har hjärtat på 
rätt ställe och når fram. Ung-
domarna kan identifiera sig 
med sina ledare, berömmer 
Berggren.

Tommy Samuelsson och 

Nathali Altamirano har 
också en förhoppning om 
att verksamheten ska kunna 
fortgå, om än på en annan 
plats.

– Det bästa vore om kom-
munen hyrde en lokal nere 
vid tågstationen, i den fastig-
het där bland annat Sportlife 
finns. Det skulle kunna bli 
något av ”Ungdomens hus”, 
vi skulle kunna ha ett garage 
och så vidare. Kopplingen 
till skolan skulle inte bli lika 
påtaglig. Det skadar aldrig 

med ett miljöombyte, funde-
rar Tommy.

Christoffer Sjöquist och 
kompisen Rasmus Sand från 
Alafors är inne på samma 
spår. Om du erbjuds en 
vettig fritidssysselsättning är 
det ingen som vill driva runt 
i samhället eller hänga inne i 
vänthallen.

– Det gäller att vi får 
utlopp för våra intressen, att 
det händer saker och att vi 
har bra ledare. Nathali och 
Tommy är kanon att prata 

med och de hjälper oss om 
det uppstår problem. Förut 
uppehöll sig nästan alla våra 
kompisar i vänthallen, nu 
är det knappast någon där, 
avslutar Rasmus.

FOTNOT. En del av anslaget har 
också använts till MPU Sommar i 
Nödinge, läger på Ärsta Gård för 
tjejer i åldern 13-15 år samt Våga 
fråga-boken.

Lyckad satsning! I våras tilldelades Vakna 500 000 kronor i ett extra anslag för att erbjuda 
ungdomarna i kommunens norra del en vettig fritidssysselsättning. Tidigare var pendel-
tågstationens vänthall en mötesplats, men aktiviteter i form av bland annat fi lm, fi ske och 
motocross har fått ungdomarna på andra tankar. Här ses de projektanställda ledarna Nathali 
Altamirano och Tommy Samuelsson tillsammans med Rasmus Sand och Christoffer Sjöquist.
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– Vänthallen inte längre något tillhåll

Vaknas satsning engagerar ungdomarna

LILLA EDET. Laxens dag 
lockade en bra bit över 
500 personer.

Några levande laxar 
syntes emellertid inte 
till.

– Tyvärr kom det inte 
upp någon lax bland de 
som fi skade, konstate-
rar Philippe van As-
sche, ordförande i SFK 
Laxen.

Göta älvs vattendrag i Lilla 
Edet är vida omtalat för sitt 
fina laxfiske. I lördags nap-
pade det dock inte alls trots 
att många besökare gjorde 
tappra försök.

Laxen stod ändå i fokus. 
Det serverades 300 laxtall-
rikar och 250 laxsmörgå-
sar. Trots att fisket inte var 
någon höjdare denna varma 
augustilördag var det ändå 
folk som gick hem med lax 
under armen. Arrangören 
hade ordnat med lotterier 
där laxar på mellan 4,5 kilo 
och 8,6 kilo fanns att vinna.

Nytt för i år var Laxracet 
där deltagarna köpte en boll, 

som senare släpptes vid klub-
bens medlemssträcka och 
därigenom fick en fartfylld 
resa. Bollarna for förbi lek-
sträckan för lax, som klub-
ben byggde för några år 
sedan, för att fångas upp i 
utloppet mot älvfåran. Vin-
narbollen blev nummer 28 
som tillhörde Stina och Elin 
Andersson, som vann en 8,6 
kilos lax.

Pristagarna i metartäv-
lingen för ungdom upp till 
13 år blev: 1. Lilly Jorehed, 
2. Julius Mattsson, 3. Alice 
Linnarsson.

– Nu fortsätter fiskesä-
songen fram till den 30 sep-
tember. Vi önskar alla väl-
komna att prova lyckan med 
att fiska hos oss, avslutar Phi-
lippe van Assche.

– Men fi sket var ingen höjdare

Laxens dag en 
riktig folkfest
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FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Ann-Marie Johansson köper en laxportion av Anna-Karin 
Kristensson.

Jimmy Huhtala med barnen Hugo, 7 år, och Filip, 3 år, köpte 
bollar till Laxracet av Margareta Berggren.

Philippe van Assche, ordförande i SFK Laxen, visar upp förstapriset i Laxracet – en ståtlig lax på 8,6 kilo.
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Måndag 12 augusti
Grovt tillgrepp
Strax efter midnatt blir en 
yngling bestulen på sin 
moped i Bohus. Två okända 
gärningsmän ställer sig mitt 
i vägen och gör stopptecken. 
Gärningsmännen slänger sten 
på målsägande och sparkar 
dessutom på mopeden. Mope-
den anträffas i Bohus centrum 
efterföljande dag.

En bil som står parkerad i 
Skepplanda länsas på samtliga 
fyra hjul. Händelsen inträffar 
på Kyrkliden.

Onsdag 14 augusti
Misshandel i Nödinge
Grov misshandel rapporteras 
från Nödinge vid 20-tiden. 
Målsägande, en 19-årig kille 
från Skepplanda, får motta ett 
30-tal slag mot huvudet och 
kroppen.

Fredag 16 augusti
Skadegörelse
En ruta krossas i ett av tornen 
på pendeltågsstationen i 
Nödinge.

Containerbrand i Bohus. 
Någon spridningsrisk förelig-
ger inte.

En gräsklippare stjäls från 
en fastighet i Skepplanda. 
Senare rapporteras också ett 
inbrott i en obebodd villa i 
Nödinge. I båda fallen har en 
svart Volvo 940 uppmärksam-
mats.

Visst kan det kännas lite 
vemodigt när hösten närmar 
sig och sommarlovet går till 
sin ända. Fördelen är dock 
att skogens marker har en 
hel del att erbjuda med till 
exempel svamp och bär. 
Dessutom är det dags för 
Mulle- och Strövarverksam-
het att dra igång igen.

Trots att vi i Ale kommun 
bor med skogen som när-
maste granne finns det ett 
behov av att komma ut i 
skogen och lära sig om natu-
rens tillgångar och resurser. 
Friluftsfrämjandet har två 
aktiva grupper i Nödinge 
just nu vilka bedrivs under 
lokalföreningen Lödösebyg-
den – en Mullegrupp och en 
Strövargrupp. 

Mullebarnen, 5-6 år, 
får genom leken upptäcka 
och lära sig om skog och 
natur. Ibland kommer sko-
gens bästa vän Skogsmulle 
på besök för att leka med 
barnen och berätta mer 
om växter och djur och vad 
man får och inte får göra i 
naturen.

Strövargruppen består av 
barn mellan 7 och 9 år, som 
under förra hösten och våren 
gemensamt med strövarle-
dare byggde en lägerplats 
med vindskydd, eldstad och 
en aktivitetsbana utifrån 
skogens resurser. Vid träf-
farna hjälps alla åt att laga 
mat över öppen eld eller på 
tirangakök.

Vi avslutade våren med att 
paddla i Surtesjön, och fler 

paddlingar kommer det bli, 
då det står högt upp på öns-
kelistan hos Strövarbarnen. 
Intresset för att börja i Mulle 
och Strövare är stort och 
med fler ledare kan vi utöka 
en spännande, lärorik och 
rolig verksamhet. Gå gärna 
in på Friluftsfrämjandets 
hemsida under Lödösebyg-
den om du har barn som är 
intresserade av att vara med 
i Mulle- eller Strövare, om 
du är intresserad av att bli 
ledare eller för att få reda på 
mer om vad Friluftsfrämjan-
det i Ale har att erbjuda.

❐❐❐

Mulle och Strövare 
startar upp säsongen

Mullebarnen ute på skogs-
promenad.

Strövargruppen lagar mat över öppen eld.
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Gissa vilken bank och vilket 
försäkringsbolag som har 
Sveriges mest nöjda kunder?

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

lansforsakringar.se/alvsborg
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I vår uttagsautomat i värme och ljus inomhus 
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Med manuell delikatess & självscanning. Välkomna!

Älvängen  |  0303-74 80 40

Matbutiken i Älvängen

Fiskbilen och ICA Supermarket erbjuder:
Handla för minst 200:- hos ICA Supermarket och Du får köpa 

2 FÄRSKA, NYKOKTA KRABBOR 
FÖR HALVA PRISET (2 st för 60:-)

Visa Ditt ICA-kvitto i Fiskbilen för att utnyttja erbjudandet.
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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

LÖDÖSE. Allmänheten väl-
komnas till en vackert lacke-
rad upplevelse på Lödösehus 
nu på lördag. Det blir femår-
sjubileum för Motornostal-
gisk dag. Vid museet samlas 
fordon från tiden före 1983 
för både uppvisning och täv-
ling.

Det blir emellertid mer 
än bara vackra bilar i Lödöse 
till helgen. Under lördagen 
finns flera aktiviteter för 
både stora och små. Var med 

och bedöm de klassiska for-
donen i en Peoples choice-
tävling, gå på tipspromenad 
eller varför inte stuffa till det 
50-talsinspirerade bandet 
Buddies?
– Jag vill slå ett slag för 
veteranfordonsutställningen 
som är en riktig höjdare. Det 
är alltifrån gamla amerika-
nare till traktorer, motor-
cyklar och mopeder som 
besökarna kan ta del av, 
säger Philippe van Assche i 

arrangörskommittén.
– Många åker långväga 

för att uppleva vår Motor-
nostalgiska dag. Vädret 
avgör naturligtvis hur lyckat 
arrangemanget blir, så vi 
håller tummarna för att solen 
är med oss, avslutar Philippe 
van Assche.

Motornostalgisk dag 
jubilerar i Lödöse

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.sePå lördag arrangeras Motornostalgisk dag i Lödöse.                           Arkivbild: Allan Karlsson

GUNTORP. Gemenskap 
och friluftsliv. 

Det tycker Josef 
Marmkvist 16, Hanna 
Karlsson 16 och Elin 
Andersson 13 från Gun-
torps SMU är det bästa 
med att vara scout.

De är nyss hem-
komna från ett givande 
läger vid sjön Anten.

I Sverige finns över 70 000 
scouter. Närmare 40 miljo-
ner i hela världen.

Att vara scout är mycket 
mer än att bara bo i tältläger 
och laga mat över öppen eld. 
Det handlar om att få både 

lärdomar och vänner för livet 
– och från jordens alla hörn.

Josef Marmkvist 16, 
Hanna Karlsson 16 och 
Elin Andersson 13 är alla 
med i Guntorps SMU, som 
har totalt omkring 75 aktiva 
scouter i åldrarna 7-25 år. 

Den 1-9 augusti deltog 
de i lägret Scouter Trampo-
lin som hölls i Loo vid sjön 
Anten. De omkring 3700 
deltagarna kom från hela 
Sverige, men också från 
Ecuador, Kongo, Danmark, 
Tyskland och Sydafrika. 
Fyra scouter från Ecuador 
hade kommit för att gästa 
Guntorps SMU redan innan 
lägret startade och det blev 

ett spännande möte. 
– Det var lite svårt att 

förstå varandra eftersom de 
knappt kunde någon engel-
ska, men det gick bra ändå 
och nu har vi fått lära oss lite 
spanska. Det är ett jättebra 
tillfälle att få träffa ungdo-
mar från andra länder och 
lära sig av varandra, säger 
Josef Marmkvist. 

Gemenskapen och möj-
ligheten till friluftsliv tycker 
han är de största fördelarna 
med att vara scout och han 
får medhåll av Hanna Karls-
son och Elin Andersson. 

– På lägret gjorde vi 
många olika aktiviteter till-
sammans och hjälptes även 
åt att laga maten, så det var 
viktigt att kunna samarbeta, 
säger Hanna. 

Trampolin 2013 var ett 
avstamp för det nya scoutför-
bundet i Sverige – Equmenia 
Scout, som Guntorps SMU 
är en del av.

Världsscoutläger
Ledaren Peter Karlgren 
menar att scoutverksamhe-
ten grundar sig i ett samhälls-
engagemang och intresse för 
andra människor. 

– Verksamheten har sin 
utgångspunkt i kristna vär-
deringar och andlighet är ett 
viktigt inslag.

Hantverksaktiviteter och 
matlagning varvades med 
soluppgångsceremonier och 
lovsånger. Scoutläger hand-
lar lika mycket om att hitta 
sig själv och få ett andnings-
hål i vardagen som att ha kul 
och känna gemenskap med 
andra. 

Sommaren 2011 var Sve-
riges scouter värdar för den 
22:a upplagan av världsscout-
jamboreen, ett världsläger 
som arrangeras var fjärde år 
någonstans i världen. Cirka 
38 000 scouter från hela värl-
den kom då till Kristianstad 
i Skåne och Guntorps SMU 
var på plats, även om de slagit 
läger strax utanför. 

– Det är svårt att förklara, 

scouting är någonting man 
måste uppleva, säger Hanna. 

– Givande läger med internationella gäster

Scoutar för gemenskap

Friluftsliv. Josef Marmkvist 16, ledaren Peter Karlbom, Hanna Karlsson 16 och Elin Anders-
son 13 från Guntorps SMU är nyligen hemkomna från ett givande scoutläger med gäster från 
bland annat Ecuador. 

Scoutlägret Trampolin 2013 lockade hela 3700 scouter.

SCOUTING
• Scouterna är riksorganisationen 
för scouting i Sverige och består 
av mer än 70 000 scouter i 1 100 
scoutkårer över hela Sverige.
• Scouterna har funnits i Sverige i 
över 100 år.
• I hela världen fi nns det närmare 
40 miljoner scouter fördelade på 
216 länder.
• Scouterna gör unga redo för livet 
genom äventyr och utmaningar som 
får dem att växa som individer. 
• Det unika med scouting är 
scoutmetoden. Det är en metod 
för personlig och social utveckling 

genom att man lär genom att göra i 
den lilla gruppen, patrullen.
• Scoutlagen handlar i grund och 
botten om att vara en schysst 
kompis och medmänniska, det är 
något som alla scouter försöker leva 
upp till.
• Scouterna grundades i Storbritan-
nien år 1907 när Robert Baden-Po-
well samlade 20 pojkar på Brownsea 
Island utanför Englands sydkust till 
det som skulle bli det allra första 
scoutlägret.

Källa: www. scouterna.se
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Nödinge, Ale Torg 14, 0303-33 16 40lansfast.se/ale

FRILIGGANDE VILLA - ALAFORS

Lev livet på landet men ändå nära stan! Charmigt litet 50-talshus på stor lättskött trädgårdstomt. 
Här har du vy över öppna landskap.

ADRESS ÄLEBRÄCKEVÄGEN 9 BOYTA 94 KVM/ 4 ROK BIYTA 68 KVM TOMTYTA 1 525 KVM 
ACC. PRIS 1 695 000 KR VISAS RING/MEJLA FÖR BOKNING
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42
LÄNSDEKLARERAT JA

TOMT - NOL

Längst in på Ljungvägen med gångavstånd till Ale Torg finner ni denna tomt om 1.304 kvm. 
Tidigare medgett bygglov medger en byggarea om 141 kvm samt garage om 38 kvm. Väg, vatten 
och avlopp finns vid tomtgränsen. 

ADRESS LJUNGVÄGEN 23 TOMTYTA 1 304 KVM 
ACC. PRIS 625 000 KR VISAS RING FÖR TIDSBOKNING 
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42

FRILIGGANDE VILLA - HÅLANDA

På stor och plan trådgårdstomt vid Hålsjön ligger detta trevliga hus. Allt i ett plan! Här får du 
livskvalitet och lugn med endast ca 45 min till Göteborg.

ADRESS ADRESS BOET 530 BOYTA 140 KVM/ 5 ROK TOMTYTA 3 905 KVM
ACC. PRIS 1 895 000 KR VISAS MÅ 26/8 17:30-18:30 RING/MEJLA FÖR BOKNING
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42
LÄNSDEKLARERAT NEJ

FRILIGGANDE VILLA - NÖDINGE

Välkommen till villa Granbacka! Med ett fantastiskt fint och högt läge hittar ni denna rymliga 
villa om 8 rum och kök. Låga driftkostnader och insynsskyddad tomt med naturen som granne. 
Tillfälle som sällan återkommer.

BOYTA 114 KVM/ 8 ROK BIYTA 114 KVM TOMTYTA 1 963 KVM
ACC. PRIS 3 200 000 KR VISAS SÖ 25/8 14:00-15:00 RING/MEJLA FÖR BOKNING
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42 
LÄNSDEKLARERAT JA

FRILIGGANDE VILLA - HÅLANDA

Unikt tillfälle att förvärva villa med egen badplats! Stor tomt som sträcker sig ända ut i sjön. Vid 
sjön finns altandäck, bastu och badtunna.

ADRESS SANDÅKER 450 BOYTA 93 KVM/ 6 ROK BIYTA 26 KVM TOMTYTA 6 120 KVM
ACC. PRIS 1 695 000 KR VISAS TO 22/8 17:00-18:00 RING/MEJLA FÖR BOKNING
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42
LÄNSDEKLARERAT JA

PARHUS - ÄLVÄNGEN

I populära Älvängen kan vi nu erbjuda ett parhus i mycket gott skick, smakfullt renoverat under 
senare år. Här bor du nära naturen med fint motionsspår inpå knutarna. Bekvämt gångavstånd till 
förskola, skola, fotbollsplaner, idrottshall, bibliotek m.m. Skall ses!! 

BOYTA 140 KVM/ 5 ROK BIYTA 11 KVM TOMTYTA 234 KVM
ACC. PRIS 2 050 000 KR VISAS SÖ 25/8 15:00-16:00 RING/MEJLA FÖR BOKNING
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-33 16 41
LÄNSDEKLARERAT NEJ

Länsdeklarerad betyder att bostaden är besiktad innan försäljning
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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

LÖDÖSE. Allmänheten väl-
komnas till en vackert lacke-
rad upplevelse på Lödösehus 
nu på lördag. Det blir femår-
sjubileum för Motornostal-
gisk dag. Vid museet samlas 
fordon från tiden före 1983 
för både uppvisning och täv-
ling.

Det blir emellertid mer 
än bara vackra bilar i Lödöse 
till helgen. Under lördagen 
finns flera aktiviteter för 
både stora och små. Var med 

och bedöm de klassiska for-
donen i en Peoples choice-
tävling, gå på tipspromenad 
eller varför inte stuffa till det 
50-talsinspirerade bandet 
Buddies?
– Jag vill slå ett slag för 
veteranfordonsutställningen 
som är en riktig höjdare. Det 
är alltifrån gamla amerika-
nare till traktorer, motor-
cyklar och mopeder som 
besökarna kan ta del av, 
säger Philippe van Assche i 

arrangörskommittén.
– Många åker långväga 

för att uppleva vår Motor-
nostalgiska dag. Vädret 
avgör naturligtvis hur lyckat 
arrangemanget blir, så vi 
håller tummarna för att solen 
är med oss, avslutar Philippe 
van Assche.

Motornostalgisk dag 
jubilerar i Lödöse

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.sePå lördag arrangeras Motornostalgisk dag i Lödöse.                           Arkivbild: Allan Karlsson

GUNTORP. Gemenskap 
och friluftsliv. 

Det tycker Josef 
Marmkvist 16, Hanna 
Karlsson 16 och Elin 
Andersson 13 från Gun-
torps SMU är det bästa 
med att vara scout.

De är nyss hem-
komna från ett givande 
läger vid sjön Anten.

I Sverige finns över 70 000 
scouter. Närmare 40 miljo-
ner i hela världen.

Att vara scout är mycket 
mer än att bara bo i tältläger 
och laga mat över öppen eld. 
Det handlar om att få både 

lärdomar och vänner för livet 
– och från jordens alla hörn.

Josef Marmkvist 16, 
Hanna Karlsson 16 och 
Elin Andersson 13 är alla 
med i Guntorps SMU, som 
har totalt omkring 75 aktiva 
scouter i åldrarna 7-25 år. 

Den 1-9 augusti deltog 
de i lägret Scouter Trampo-
lin som hölls i Loo vid sjön 
Anten. De omkring 3700 
deltagarna kom från hela 
Sverige, men också från 
Ecuador, Kongo, Danmark, 
Tyskland och Sydafrika. 
Fyra scouter från Ecuador 
hade kommit för att gästa 
Guntorps SMU redan innan 
lägret startade och det blev 

ett spännande möte. 
– Det var lite svårt att 

förstå varandra eftersom de 
knappt kunde någon engel-
ska, men det gick bra ändå 
och nu har vi fått lära oss lite 
spanska. Det är ett jättebra 
tillfälle att få träffa ungdo-
mar från andra länder och 
lära sig av varandra, säger 
Josef Marmkvist. 

Gemenskapen och möj-
ligheten till friluftsliv tycker 
han är de största fördelarna 
med att vara scout och han 
får medhåll av Hanna Karls-
son och Elin Andersson. 

– På lägret gjorde vi 
många olika aktiviteter till-
sammans och hjälptes även 
åt att laga maten, så det var 
viktigt att kunna samarbeta, 
säger Hanna. 

Trampolin 2013 var ett 
avstamp för det nya scoutför-
bundet i Sverige – Equmenia 
Scout, som Guntorps SMU 
är en del av.

Världsscoutläger
Ledaren Peter Karlgren 
menar att scoutverksamhe-
ten grundar sig i ett samhälls-
engagemang och intresse för 
andra människor. 

– Verksamheten har sin 
utgångspunkt i kristna vär-
deringar och andlighet är ett 
viktigt inslag.

Hantverksaktiviteter och 
matlagning varvades med 
soluppgångsceremonier och 
lovsånger. Scoutläger hand-
lar lika mycket om att hitta 
sig själv och få ett andnings-
hål i vardagen som att ha kul 
och känna gemenskap med 
andra. 

Sommaren 2011 var Sve-
riges scouter värdar för den 
22:a upplagan av världsscout-
jamboreen, ett världsläger 
som arrangeras var fjärde år 
någonstans i världen. Cirka 
38 000 scouter från hela värl-
den kom då till Kristianstad 
i Skåne och Guntorps SMU 
var på plats, även om de slagit 
läger strax utanför. 

– Det är svårt att förklara, 

scouting är någonting man 
måste uppleva, säger Hanna. 

– Givande läger med internationella gäster

Scoutar för gemenskap

Friluftsliv. Josef Marmkvist 16, ledaren Peter Karlbom, Hanna Karlsson 16 och Elin Anders-
son 13 från Guntorps SMU är nyligen hemkomna från ett givande scoutläger med gäster från 
bland annat Ecuador. 

Scoutlägret Trampolin 2013 lockade hela 3700 scouter.

SCOUTING
• Scouterna är riksorganisationen 
för scouting i Sverige och består 
av mer än 70 000 scouter i 1 100 
scoutkårer över hela Sverige.
• Scouterna har funnits i Sverige i 
över 100 år.
• I hela världen fi nns det närmare 
40 miljoner scouter fördelade på 
216 länder.
• Scouterna gör unga redo för livet 
genom äventyr och utmaningar som 
får dem att växa som individer. 
• Det unika med scouting är 
scoutmetoden. Det är en metod 
för personlig och social utveckling 

genom att man lär genom att göra i 
den lilla gruppen, patrullen.
• Scoutlagen handlar i grund och 
botten om att vara en schysst 
kompis och medmänniska, det är 
något som alla scouter försöker leva 
upp till.
• Scouterna grundades i Storbritan-
nien år 1907 när Robert Baden-Po-
well samlade 20 pojkar på Brownsea 
Island utanför Englands sydkust till 
det som skulle bli det allra första 
scoutlägret.

Källa: www. scouterna.se

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

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

FRILIGGANDE VILLA - ALAFORS

Lev livet på landet men ändå nära stan! Charmigt litet 50-talshus på stor lättskött trädgårdstomt. 
Här har du vy över öppna landskap.

ADRESS ÄLEBRÄCKEVÄGEN 9 BOYTA 94 KVM/ 4 ROK BIYTA 68 KVM TOMTYTA 1 525 KVM 
ACC. PRIS 1 695 000 KR VISAS RING/MEJLA FÖR BOKNING
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42
LÄNSDEKLARERAT JA

TOMT - NOL

Längst in på Ljungvägen med gångavstånd till Ale Torg finner ni denna tomt om 1.304 kvm. 
Tidigare medgett bygglov medger en byggarea om 141 kvm samt garage om 38 kvm. Väg, vatten 
och avlopp finns vid tomtgränsen. 

ADRESS LJUNGVÄGEN 23 TOMTYTA 1 304 KVM 
ACC. PRIS 625 000 KR VISAS RING FÖR TIDSBOKNING 
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42

FRILIGGANDE VILLA - HÅLANDA

På stor och plan trådgårdstomt vid Hålsjön ligger detta trevliga hus. Allt i ett plan! Här får du 
livskvalitet och lugn med endast ca 45 min till Göteborg.

ADRESS ADRESS BOET 530 BOYTA 140 KVM/ 5 ROK TOMTYTA 3 905 KVM
ACC. PRIS 1 895 000 KR VISAS MÅ 26/8 17:30-18:30 RING/MEJLA FÖR BOKNING
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42
LÄNSDEKLARERAT NEJ

FRILIGGANDE VILLA - NÖDINGE

Välkommen till villa Granbacka! Med ett fantastiskt fint och högt läge hittar ni denna rymliga 
villa om 8 rum och kök. Låga driftkostnader och insynsskyddad tomt med naturen som granne. 
Tillfälle som sällan återkommer.

BOYTA 114 KVM/ 8 ROK BIYTA 114 KVM TOMTYTA 1 963 KVM
ACC. PRIS 3 200 000 KR VISAS SÖ 25/8 14:00-15:00 RING/MEJLA FÖR BOKNING
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42 
LÄNSDEKLARERAT JA

FRILIGGANDE VILLA - HÅLANDA

Unikt tillfälle att förvärva villa med egen badplats! Stor tomt som sträcker sig ända ut i sjön. Vid 
sjön finns altandäck, bastu och badtunna.

ADRESS SANDÅKER 450 BOYTA 93 KVM/ 6 ROK BIYTA 26 KVM TOMTYTA 6 120 KVM
ACC. PRIS 1 695 000 KR VISAS TO 22/8 17:00-18:00 RING/MEJLA FÖR BOKNING
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42
LÄNSDEKLARERAT JA

PARHUS - ÄLVÄNGEN

I populära Älvängen kan vi nu erbjuda ett parhus i mycket gott skick, smakfullt renoverat under 
senare år. Här bor du nära naturen med fint motionsspår inpå knutarna. Bekvämt gångavstånd till 
förskola, skola, fotbollsplaner, idrottshall, bibliotek m.m. Skall ses!! 

BOYTA 140 KVM/ 5 ROK BIYTA 11 KVM TOMTYTA 234 KVM
ACC. PRIS 2 050 000 KR VISAS SÖ 25/8 15:00-16:00 RING/MEJLA FÖR BOKNING
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-33 16 41
LÄNSDEKLARERAT NEJ

Länsdeklarerad betyder att bostaden är besiktad innan försäljning



Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...FackGuiden

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

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

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

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

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

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

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

Försäljning & service
Nyckeltillverkning

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

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

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

Titta gärna in i vår välsorterade VVS-butik

Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

SKYLTAR & DEKALER
Stora som små upplagor 

för alla ändamål

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

NIKLAS ZETTERLUND
0708-35 87 86

HUSBYGGNATION ALTANER GARAGE
TILLBYGGNADER BADRUM KÖKSRENOVERING

WWW.ZATABYGG.SE

Snabba leverans
er

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

Bilverkstad

SKEPPLANDA

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

Bilreparationer på 
alla bilmodeller!

www.mecaalvangen.se

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or

5598/01
ISO/IEC 17020 (B)

VOLVO NÄRSERVICE ALE

ALL SLAGS TEJP
Packtejp eller avspärrnings-

band med Er logotyp

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leverans
er

Vi har

Fullt utrustad servicebil  
för entreprenad och lantbruksmaskiner

Specialitet: växellådor för personbil och lätt lastbil

Reservdelar i samarbete med AD-bildelar

Bilverkstad med service och reparationer på alla modeller

Kvällsöppet tis & tor till 21.00
www.xtremt.se

Bildelar och 
biltillbehör!

B I L D E L A R

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

www.mecaalvangen.se

JC Golv
Slipning • Matt- & 
parkettläggning

Ring 0706-66 12 99
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VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

KVÄLLSMYS
PÅ ALTANEN!

Få Quartz värmare på köpet...
om du köper en terassmarkis i augusti.

Passa nu på att njut av de härliga kvällarna utan att frysa!

Quartz värmare HLW15
Vädertålig infravärmare IP 55 | 1500 Watt

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
ÖPPET: MÅN-TORS 14-18,  FRE 14-16

Välkomna in och inspireras!PL
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SURTE. Michael Hintze 
gjorde tre mål på åtta 
minuter och lade grun-
den för Nols derbyseger 
borta mot Surte.

Det blev ändå jämnt 
och hemmalaget kvitte-
rade på straff en kvart 
före slutsignalen.

Då slog Niklas Karls-
son till och poängen 
hamnade hos nolarna 
trots allt.

Gästernas kvicke anfallare 
Michael Hintze är skadefri 
och levererar nu återigen 
som klubben vant sig vid. 
Tre mål på åtta minuter i 
den första halvleken gav en 
betryggande 3-0-ledning i 
paus.

– Han var jätteduktig 

och har en enorm potential. 
Tyvärr så brister det lite i vår 
inställning i andra halvlek. 
Killarna tror att matchen 
redan är vunnen och det 
kunde slutat illa. Nu vann 
vi ändå och det var knappast 
orättvist, säger Noltränaren 
Peter Karls-
son.

Surte har 
förstärkt trup-
pen med den 
tidigare AIF-
stjärnan (2007-2008), Rade 
Radovic, och han visade 
klassen direkt. Hans två mål 
i andra halvlek, det sista på 
straff, innebar att hemma-
laget hade 3-3 med kvarten 
kvar.

– Rade är både stor och 
snabb. Där har Surte fått 

fin kvalité, berömmer Peter 
Karlsson.

Nol IK harvar vidare i 
mitten på serien och mål-
sättningen är desamma som 
när säsongen startade, att bli 
bättre än i fjol då laget slu-
tade sjua med 26 poäng. Nu 

är laget sexa 
med 19 pinnar 
och möter 
närmast serie-
ledande IK 
Zenith.

– Om inte annat så ska 
vi försöka hjälpa Nödinge 
så gott det går, lovar Peter 
Karlsson.

– Hintzes hattrick lade grunden
Nol derbyvann mot Surte

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Surte – Nol IK 3-4 (0-3)

NÖDINGE. Nödinge jagar 
serieledning i division 6 
D Göteborg.

Den jakten får fort-
sätta.

NSK förlorade den 
viktiga toppmatchen 
mot IK Zenith i sön-
dags kväll.

Regnet öste ner timmarna 
före avspark. Vattensam-
lingarna på Vimmervi IP 
var både många och stora. 
Förutsättningarna är förvisso 
desamma för båda lagen, 
men Nödinges spel bygger i 
år på att sätta fart på bollen 
och det var en uppgift som 
var mer eller mindre omöjlig 
att lyckas med.

– Vi får inte igång vårt 
spel, samtidigt som Zenith 
gör det väldigt svårt för oss. 
De kämpar och krigar om 
varje boll. Det är definitivt 
det lag som jobbar hårdast 
i serien. Dessutom fick de 
ganska tidigt ett ledningsmål 
och det spädde på frustratio-
nen i vårt lag, berättar NSK-
tränaren Magnus Olofsson 
som fick se även 0-2 och 0-3 
slinka in innan Kajin Talat 
reducerade i mitten på andra 
halvlek.

– De två 
sista målen 
är kontringar 
som en följd 
av att vi flyt-
tar upp och försöker komma 
ikapp. Tyvärr kom vi inte 
upp i den nivå som vi har 

lyckats hålla under tränings-
matcherna. Det svårspelade 
underlaget drabbar tek-

niska lag och 
faktum är att 
vi spelar bättre 
på konstgräs 
idag, menar 
M a g n u s 

Olofsson.
Förlusten mot seriele-

darna gör att Nödinge nu är 

fyra poäng efter, ett avstånd 
som inte känns avlägset.

– Nej, vi är med i racet. 
Nu ska vi ladda om inför 
Backatorp och sen tar vi 
Säve i nästa toppmatch. Det 
återstår fortfarande många 
poäng att spela om, konstate-
rar Olofsson.

Kajin Talat var dessvärre ensam målskytt i Nödinge som 
förlorade toppmatchen mot IK Zenith i söndags kväll. 

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Nödinge förlorade toppmatch

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Nödinge SK – IK Zenith 1-4 (0-2)
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BOHUS. Hela 130 ung-
domar från hela Sveri-
ge gästade Bohushallen 
och Ale Boxningsklubb 
den 9-11 augusti då 
klubben arrangerade 
ett träningsläger. 

– Det blev väldigt 
lyckad, säger ordfö-
rande Jean Altun.
Innan sommarlovet var 
till ända ordnade Ale Box-
ningsklubb ett uppskattat 
träningsläger i Bohushallen 
helgen den 9-11 augusti.

130 unga boxare från hela 
Sverige, såväl nybörjare som 
elitboxare, deltog.

Alexander Berndtsson 
från Skepplanda och Mus-
tafa Asfour från Nödinge 
var med alla tre dagarna och 
uppskattade lägret mycket. 

Förutom ungdomar från 
Ale hade det kommit delta-

gare från bland annat Höll-
viken, Kalmar och Oskars-
hamn. 

Chefstränare var den 
meriterade boxaren Patrick 
Bogere samt Salomo 
Ntuve. 

– Ungdomarna var väldigt 
positiva och förutom själva 
träningslägret var Bohushal-
len och pendeltåget mycket 
uppskattade, säger Jean 
Altun. 

JOHANNA ROOS

Många ungdomar var intresserade av att delta i Ale Box-
ningsklubbs träningsläger den 9-11 augusti i Bohushallen. 

– 130 ungdomar från hela Sverige deltog
Ale Boxningsklubb ordnade träningsläger

ALE. Tre 14-åriga frii-
drottare från Ale repre-
senterar Västra Göta-
land i DN Galan Youth 
som hålls på Olympia-
stadion i Stockholm nu 
till helgen.

Markus Menander från Ala-
fors, Mathias Söder från 
Alafors och Joel Mumbongo 
från Nödinge kommer nu till 
helgen den 24 och 25 augusti 
att tävla i friidrott på Olympi-
astadion i Stockholm då DN 
Galan Youth ska avgöras.

Markus Menander inne-
har årsbästa för P14 utom-
hus 2013 i diskus och spjut, 
Mathias söder ligger i topp på 
2000 meter och 1500 meter 
hinder samt är han tvåa på 
800 meter. Joel Mumbongo 
ligger etta på 300 meter, 
höjdhopp och 100 meter.

Framgångarna för friidrot-
tarna från Ale har avlöst var-
andra och nu laddar de inför 

en hård kamp i helgens täv-
lingar.

JOHANNA ROOS

Taggade. Markus Menander från Alafors, Mathias Söder 
från Alafors och Joel Mumbongo från Nödinge laddar upp 
inför friidrottstävlingen DN Galan Youth på Olympiastadion 
i Stockholm nu till helgen den 24 och 25 augusti, där de 
representerar Västra Götaland.

– Friidrottare från Ale har guldmedaljer i sikte

Tävlar på Olympiastadion



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

KNATTEFOTBOLL
I september startar vi knattefotboll för pojkar och 

flickor födda 2007. Är du född tidigare är du 
välkommen till något av våra befintliga lag. 

Vi söker också ledare

Kom till vår information på Vimmervi IP tisdagen 
den 3 september kl 18:00 så får du veta mer

NÖDINGE– SÅ KLART

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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Ons 21 aug kl 18.45
Gläntevi
Alvhem – 

Trollhättans FF

Fre 23 aug kl 18.45
Nolängen

Nol – Zenith

Sön 25 aug kl 18.00
Vimmervi

Nödinge – Backatorp

FOTBOLL I ALE

FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Ahlafors IF – Älvsborg 3-0 (0-0)
Mål AIF: Ali El-Refaei, Moha Abdulra-
zek, Johan Elving. Matchens kurrar: 
Niclas Elving 3, Johan Elving 2, 
Jonatan Lindström 1.

Edet FK – Ahlafors IF 1-5 (0-2)
Mål AIF: Jonatan Lindström 2, Ali 
El-Refaei, Jihad Nashabat, Niclas 
Elving. Matchens kurrar AIF: Jo-
natan Lindström 3, Niclas Elving 
2, Andreas Skånberg 1. Mål EFK: 
Marcus Olsson. 

Skoftebyn – Edet FK 8-0 (3-0)

Division 5 Västergötland V
Säven/Hol – Skepplanda 1-1
Mål SBTK: Christian Rönkkö.
Matchens kurrar: Emil Frii 3, Edwin 
Modin 2, Oscar Frii 1.

Skepplanda – Sollebrunn 2-0 
(0-0)
Mål: Ricardo Nascimento 2.
Matchens kurrar: Ricardo Nasci-
mento 3, Edwin Modin 2, Tobias 
Ottosson 1.

Division 6 Trollhättan
Upphärad – Alvhem 1-3 (0-1)
Mål AIK: Jimmy Lidén 2, Andreas 
Ruuska.

Lödöse/Nygård – Trollhättans 
Syrianska 5-2 (3-1)
Mål LNIK: Jimmy Aronsson 2, Mat-
tias Mabrouk, Amir Shaat, Robin 
Löfström.

Division 6D Göteborg
Hålta – Älvängen 0-3 (0-1)
Mål: Jens Nilsson 2, Mattias Ögren.

Surte – Nol IK 3-4 (0-3)
Mål SIS: Rade Radovic 2, Crille 
Andersson. Mål NIK: Michael Hintze 
3, Niklas Karlsson. Matchens kurrar 
SIS: Rade Radovic 3, David Eriks-
son 2, Oscar Jönsson 1. Matchens 
kurrar NIK: Michael Hintze 3, Jonny 
Stenström 2, Niklas Koppel 1.

Nödinge SK – IK Zenith 1-4 (0-2)
Mål NSK: Kajin Talat. Matchens kur-
rar NSK: Wshyar Kotani 3, Kristoffer 
Glasö 2, Kalle Hamfeldt 1.

Division 2 Västergötland S, dam
Skepplanda – Borås GIF 4-1 (2-1)
Mål SBTK: Amanda Errind 2, Matilda 
Errind 2.
Matchens kurrar: Matilda Errind 
3, Amanda Errind 2, Andrea Lind-
gren 1.

Ulricehamn – Lödöse/Nygård 1-3

Division 3B Göteborg
Ahlafors – Kållered 1-4 (1-2)
Mål AIF: Malin Hult.

SKEPPLANDA. Skepp-
landas damer är i ka-
nonslag för tillfället.

Det rådde ingen tve-
kan om vart poängen 
skulle hamna i toppmö-
tet med Borås GIF.

– Vi har tränat bra i 
sommar och är starka, 
förklarar tränaren Stig 
Persson.

SBTK:s tränarduo Jonas 
Brattlöf och 
Stig Persson 
sken i kapp 
med august-
isolen efter 
l ö r d a g e n s 
triumf på Forsvallen.

– Det bästa spelet för 
säsongen! Vi har bra fart 
i anfallsspelet och skapar 

enormt många målchanser, 
säger Persson med ett brett 
leende.

Hemmalagets segeror-
ganisatörer var systrarna 
Amanda och Matilda 
Errind som svarade för två 
mål vardera och därutöver 
högklassiga insatser. Den 
förstnämnda var fullständigt 
bländande och låg bakom det 
mesta i SBTK:s offensiv.

Nämnas bör också den 
vikarierande 
m å l v a k t e n , 
blott 15-åriga 
Moa Larsson 
som agerade 
mycket stabilt 

mellan stolparna. Moa sva-
rade för en matchavgörande 
räddning vid ställningen 
1-1 i första halvlek. Friläget 

parerades och strax därefter 
kunde Amanda Errind göra 
2-1.

– Nu har vi siktet inställt 
på andraplatsen i tabellen. På 
söndag möter vid Edet FK 
borta vilket blir en tuff upp-
gift. Edet har växt in i serien 
och har precis som vi inlett 
hösten med två raka segrar, 
avslutar Stig Persson.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Vann toppmötet 
mot Borås GIF

SBTK:s 
damer i 
kanonslag

FOTBOLL
Division 2 Västergötland S
Skepplanda BTK – Borås GIF 4-1 (2-1)

Jubel i SBTK-lägret. Lag-
kaptenen Matilda Errind har 
precis slagit in en av sina 
två fullträffar i mötet med 
Borås GIF och först fram att 
gratulera är systern Amanda 
(14), som också antecknades 
för två mål.

Andrea Lindgren hotade Borås backlinje gång efter annan. 
Här är det ytterst nära att hon lyckas överlista gästernas 
burväktare.

SKEPPLANDA. Ödes-
veckan resulterade i 
fyra poäng för Skepp-
landa BTK:s herrar.

Hotet om kval och 
eventuell nedfl yttning 
känns inte lika över-
hängande som tidigare.

– Det krävs nog fyra 
poäng till för att vi ska 
vara helt säkra, säger 
tränaren Robert Bäver-
malm.

Efter en tung och poäng-
lös period vaknade Skepp-
landa till liv när det som bäst 
behövdes. Ricardo Nasci-
mento frälste hemmalaget 
i mötet med Sollebrunns 
AIK på Forsvallen i tisdags. 
SBTK vann med 2-0 och det 
var ”Rico” som fixade både 
fullträffarna efter pausvilan.

– Han svarade för en jät-
tebra insats och var utan 
tvekan vår bästa spelare i den 
matchen, berömmer tränare 
Bävermalm.

Skepplanda borde fått 
full utdel-
ning även 
i fredagens 
bor tamatch 
mot Säven/
Hol, men 
tyvärr var 
målmissarna alltför många. 
Christian ”Figge” Rönkkö 
var tillbaka i startelvan, 
tackade för förtroendet och 
sköt SBTK:s enda mål. Det 
kunde dock ha blivit fler från 

anfallarens sida.
– Vi har visat en helt annan 

attityd i de 
två senaste 
m a t c h e r n a . 
Det känns 
väldigt säkert 
bakåt samti-
digt som vi 

spelar en bra anfallsfotboll, 
förklarar Bävermalm.

På lördag väntar derby-
match borta mot tabelltvåan 
Göta BK. Skepplanda vann 
vårens hemmamöte med 1-0 

och det är ett optimistiskt 
Alelag som beger sig till Ryr-
sjövallen.

– Jag tror nog vi kan skaka 
om dem. Det är en match 
som killarna ser fram emot, 
säger Robert Bävermalm.

Noterbart är att SBTK 
gjort klart med ett sent nyför-
värv i Alexander Andersson 
från Ahlafors IF.

Ricardo Nascimento gjorde båda målen när Skepplanda bese-
grade Sollebrunn med 2-0 hemma på Forsvallen.

Arkivbild: Jonas Andersson

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Stort steg mot nytt kontrakt

Viktiga poäng för SBTK

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Skepplanda BTK – Sollebrunn 2-0
Säven/Hol – Skepplanda BTK 1-1

I lördags flyttade fotbollen 
in på en gård i Klöverstigen, 
Alebyggens hyreshusområde 
i Nödinge. Fotbollens dag 
är en del av Nödinge SK:s 
arbete för att få fler barn att 
idrotta. NSK har sökt och 
fått pengar ur Vaknafonden 
och såväl planering som 
genomförande stod klub-
bens två herrlag för, där 
många av spelarna själva bor 
på, eller har växt upp på Klö-
verstigen. Ett fyrtiotal glada 
tjejer, killar och föräldrar 
lekte fotboll och umgicks 
under lördagen och för-
hoppningsvis kommer några 
att ta steget vidare och börja 
spela med något av klubbens 
lag. Nästa år siktar klub-
ben ännu högre. Med mer 
marknadsföring i området 
tror man att deltagarantalet 
på Fotbollens dag minst kan 
fördubblas.

- Vi har rekordmånga 
barn i de yngre pojk- och 
flicklagen, men tyvärr har 
Nödinge SK traditionellt 
haft svårt att få med barn 
som exempelvis inte har 
föräldrar som kan skjutsa 
sina barn till Vimmervi. 
Här har vi som förening ett 

ansvar att försöka ta idrotten 
närmare barnen. Att skapa 
ett intresse för att spela fot-
boll och sedan se till att alla 
som vill vara med och spela 
kan ta sig till träningarna, 
säger klubbens ordförande 
Marcus Larsson. 

Under höstlovet vecka 
44 fortsätter Nödinge SK:s 
satsning på att ge alla möj-
lighet att spela fotboll. Spe-
lare och tränare i klubbens 
herr- och damlag har planer 
på att arrangera en fotbolls-
turnering  under lättsamma 
former för barn i låg- och 
mellanstadieåldrarna. A-lag-
stränare Magnus Olofsson 
är nöjd med sina spelares 
insats och ser fram mot en 
fortsättning.

- Det är en speciell känsla 
i Nödings SK:s herrlag. 
Mycket känslor och en stor 
passion för fotboll. Idag har 
ett tiotal killar varit med 
och byggt sarg, grillat, dömt 
eller visat finter för de små. 
Extra kul att så många tjejer 
var med och spelade. Några 
var riktigt duktiga. Det här 
kommer vi definitivt att göra 
mer av!

❐❐❐

Fotbollens dag på Klöverstigen
Nödinge SK arrangerade Fotbollens dag på Klöverstigen.
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EDET/ALAFORS. Ahla-
fors IF har medvind.

I veckan blev det 
sex nya poäng och ett 
tydligt häng på den ab-
soluta toppen i division 
tre.

– 8-1 på två matcher 
är svårt att klaga på. 
För tillfället gör vi allt 
rätt och spelar med 
stort självförtroende, 
säger AIF-tränaren 
Lars-Gunnar Hermans-
son.

Sex poäng på två matcher 
eller 16 av 18 pinnar på de 
senaste sex matcherna. Sta-
tistiken är numera en rolig 
läsning för Ahlafors IF, oav-
sett hur du vänder på den. 
Plötsligt är 
laget tabellfyra 
och har häng 
på de allra 
främsta. Både 
i derbyt borta 
mot Edet FK 
och i hem-
mamatchen mot Älvsborg 
i lördags var det en tydlig 
klasskillnad. Ahlafors IF 
visar upp en trygghet och ett 
självförtroende som saknats 
tidigare. Dessutom har laget 
ett antal formtoppade spe-

lare som bidrar med det som 
avgör matcherna. Hetast av 
alla är vänsterraketen Niclas 
Elving, men också Jonatan 
Lindström har kommit i slag 
på mittfältet. Båda var minst 
sagt delaktiga i segern mot 
Edet. Niclas Elving slog tre 
målgivande passningar och 
satte själv 3-0. Jonatan Lind-
ström avslutade målskyttet 
med att panga in fyran och 
forcera in femman.

– Det är få, om överhu-
vudtaget någon, i den här 
serien som hänger med 
”Nicke”. Samtidigt har vi 
blivit bättre på att få ut bol-
larna. Han får dem rättvänd 
så han kan behålla farten, sen 
är det en enorm styrka att han 
både kan spela in och avsluta 

med kvalitet, 
b e r ö m m e r 
Jonte Lind-
ström som 
också konsta-
terar att det 
har hänt en del 
i tabellen.

– Trepoängssystemet gör 
att allt kan hända. Vinner 
du fem raka matcher är du 
nästan alltid med i racet.

Efter en motig vår har 
nyförvärvet från ÖIS, Jonat-
han Lindström, själv hittat 

storformen. Förtroendet 
som central mittfältare har 
han besvarat på rätt sätt och 
formbeskedet glädjer inte 
minst honom själv.

– Det har känts allt bättre. 
Jag har fått vara helt skade-
fri i två månader. Sommaren 
har jag ägnat mycket åt reha-
bträning och det har gjort 
mig starkare. Nu är jag inte 
hämmad av varken rygg eller 
ljumskar samtidigt har vi fått 
spelet att fungera. Många av 
oss har inte spelat ihop tidi-
gare och det låter kanske som 
en klyscha, men det tar tid 
att spela samman ett nytt lag. 
Nu har vi flyt och det känns 
som att det inte spelar någon 
roll vem som spelar eller på 
vilken position. Alla levere-
rar och visar självförtroende. 
Spelar vi på den här nivån 
kan vi slå alla lag i serien. 
Ingen går säker, summerar 
Jonte Lindström scenför-
ändringen från i våras.

Till lördagens drabbning 
med Älvsborg tvingades LG 
Hermansson göra två för-
ändringar. Shkar Nawzad 
som ådrog sig en fotskada 
mot Edet tvingades stå över 
till förmån för Sebastian 
Hällbäck och den interna 
skyttekungen Moha Abdul-
razek var tillbaka efter 
avstängning. Ahlafors fick 

möta en ny utmaning, som 
säkert kommer att hända 
fler gånger i takt med att 
laget vandrar uppåt i serien, 
ett motstånd som backade 
hem och ”parkerade bussen” 
framför eget mål.

– De hade gjort sin läxa väl. 
Plötsligt fick vi inga omställ-
ningar och vi lyckades inte 
stjäla boll heller eftersom de 

bara slog långbollar över vår 
backlinje. Det blev svårare än 
beräknat och det var först när 
vi fick in 1-0 som det loss-
nade, vilket var en följd av att 
Älvsborg tvingades anfalla, 
säger Hermansson som ändå 
var nöjd med hur matchen 
förlöpte.

– Killarna är discipline-
rade och följer matchplanen. 

Exakt hur bra vi är just nu vet 
jag inte. Det var länge sedan 
vi hamnade i underläge och 
det är först då som vi ser hur 
stabila vi är och hur mycket 
vi litar på vårt spel.

På fredag väntar borta-
match mot Västra Frölunda.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Älvsborg 3-0 (0-0)
Edet FK – Ahlafors IF 1-5 (0-2)

AIF ler igen!

BARNGYMNASTIK
Måndagar - start 2/9

Hopp- och lekgympa, 4-5 år 18.15-19.00
Hålanda Bygdegård. Ledare: Matilda Körnsberg

Torsdagar - start 5/9
Gympa med mycket lek, 6-8 år 18.00-18.45

Hålanda Bygdegård. Ledare: Klara Olsson

Torsdagar - start 5/9
Gympa för lite äldre barn, 9-11 år 19.00-19.45

Hålanda Bygdegård. Ledare: Klara Olsson

Under v 36 och 37 kan du prova våra pass utan kostnad.  
Avgift: Vuxna och ungdomar 550 kr, barn 250 kr för 12 veckor.

Ingen föranmälan!
Mer info på vår hemsida, www.halandasimtrim.se

Hålanda 
Sim & Trim

Hösten 2013

VUXNA och UNGDOMAR
Måndagar - start 2/9

Vattengympa 19.45-20.45 
Skepplanda Simhall. Ledare: Liselott Persson

Tisdagar - start 3/9
Medelpass 19.00-20.00 

Garnvindeskolan Skepplanda. Ledare: Ida Edvardsson 

Torsdagar - start 5/9
Medelpass 19.00-20.00

Höjdpunkten i Nygård. Ledare: Anki Olsson

Lördagar - start 7/9
Medelpass  10.00-11.00

Garnvindeskolan Skepplanda. Ledare: Lotta, Liselotte, Anki och Ida

Söndagar - start 8/9
Medelpass utan vikter  19.00-20.00

Hålanda Bygdegård. Ledare: Lotta Edvardsson

Har fått kämpa sig tillbaka, men nu är Jonatan Lindström precis så bra och värdefull som 
Ahlafors IF och dess anhängare hoppades på inför säsongen.

Se va bra vi är! Mittbacken 
Jonatan Henriksson visar 
tydligt vad han tycker…och 
har stor del i det vägvinnande 
försvarsspelet.

Ali El-Refaei målskytt och 
framspelare i både derbyt 
mot Edet och hemmamat-
chen mot Älvsborg. Har 
hittat storformen lagom till 
hösten.
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I veckan blev det 
sex nya poäng och ett 
tydligt häng på den ab-
soluta toppen i division 
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– 8-1 på två matcher 
är svårt att klaga på. 
För tillfället gör vi allt 
rätt och spelar med 
stort självförtroende, 
säger AIF-tränaren 
Lars-Gunnar Hermans-
son.
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eller 16 av 18 pinnar på de 
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tistiken är numera en rolig 
läsning för Ahlafors IF, oav-
sett hur du vänder på den. 
Plötsligt är 
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och har häng 
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och i hem-
mamatchen mot Älvsborg 
i lördags var det en tydlig 
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visar upp en trygghet och ett 
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tidigare. Dessutom har laget 
ett antal formtoppade spe-

lare som bidrar med det som 
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Elving, men också Jonatan 
Lindström har kommit i slag 
på mittfältet. Båda var minst 
sagt delaktiga i segern mot 
Edet. Niclas Elving slog tre 
målgivande passningar och 
satte själv 3-0. Jonatan Lind-
ström avslutade målskyttet 
med att panga in fyran och 
forcera in femman.

– Det är få, om överhu-
vudtaget någon, i den här 
serien som hänger med 
”Nicke”. Samtidigt har vi 
blivit bättre på att få ut bol-
larna. Han får dem rättvänd 
så han kan behålla farten, sen 
är det en enorm styrka att han 
både kan spela in och avsluta 

med kvalitet, 
b e r ö m m e r 
Jonte Lind-
ström som 
också konsta-
terar att det 
har hänt en del 
i tabellen.

– Trepoängssystemet gör 
att allt kan hända. Vinner 
du fem raka matcher är du 
nästan alltid med i racet.

Efter en motig vår har 
nyförvärvet från ÖIS, Jonat-
han Lindström, själv hittat 

storformen. Förtroendet 
som central mittfältare har 
han besvarat på rätt sätt och 
formbeskedet glädjer inte 
minst honom själv.

– Det har känts allt bättre. 
Jag har fått vara helt skade-
fri i två månader. Sommaren 
har jag ägnat mycket åt reha-
bträning och det har gjort 
mig starkare. Nu är jag inte 
hämmad av varken rygg eller 
ljumskar samtidigt har vi fått 
spelet att fungera. Många av 
oss har inte spelat ihop tidi-
gare och det låter kanske som 
en klyscha, men det tar tid 
att spela samman ett nytt lag. 
Nu har vi flyt och det känns 
som att det inte spelar någon 
roll vem som spelar eller på 
vilken position. Alla levere-
rar och visar självförtroende. 
Spelar vi på den här nivån 
kan vi slå alla lag i serien. 
Ingen går säker, summerar 
Jonte Lindström scenför-
ändringen från i våras.

Till lördagens drabbning 
med Älvsborg tvingades LG 
Hermansson göra två för-
ändringar. Shkar Nawzad 
som ådrog sig en fotskada 
mot Edet tvingades stå över 
till förmån för Sebastian 
Hällbäck och den interna 
skyttekungen Moha Abdul-
razek var tillbaka efter 
avstängning. Ahlafors fick 

möta en ny utmaning, som 
säkert kommer att hända 
fler gånger i takt med att 
laget vandrar uppåt i serien, 
ett motstånd som backade 
hem och ”parkerade bussen” 
framför eget mål.

– De hade gjort sin läxa väl. 
Plötsligt fick vi inga omställ-
ningar och vi lyckades inte 
stjäla boll heller eftersom de 

bara slog långbollar över vår 
backlinje. Det blev svårare än 
beräknat och det var först när 
vi fick in 1-0 som det loss-
nade, vilket var en följd av att 
Älvsborg tvingades anfalla, 
säger Hermansson som ändå 
var nöjd med hur matchen 
förlöpte.

– Killarna är discipline-
rade och följer matchplanen. 

Exakt hur bra vi är just nu vet 
jag inte. Det var länge sedan 
vi hamnade i underläge och 
det är först då som vi ser hur 
stabila vi är och hur mycket 
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Har fått kämpa sig tillbaka, men nu är Jonatan Lindström precis så bra och värdefull som 
Ahlafors IF och dess anhängare hoppades på inför säsongen.

Se va bra vi är! Mittbacken 
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LÖDÖSE. Medeltids-
känslan fi nns alltid i 
Lödöse.

I helgen var den än 
mer påtaglig.

I dagarna två arrang-
erades Medeltidsmark-
nad och samtidigt var 
det premiär för teater-
spelet ”Hertigarnas 
Bröllopsfest”.

Det var sol och vackert väder 
när Medeltidsmarknaden tog 
sin början på lördagsförmid-
dagen. Besökarna fick ta del 
av en medeltida atmosfär 
av sällan skådat slag. En hel 
del frestades av att köpslå 
med de frejdiga medeltids-
knallarna, andra tog tillfäl-
let i akt att förlusta sig med 
allehanda medeltida prova 
på-aktiviteter, uppträdanden 
och upptåg.

Sången och dansen satte 
också sin prägel på helgens 
arrangemang. När hungern 
gjorde sig påmind kunde 
man inhandla en medeltids-
inspirerad måltid signerad 
”Glada Galten”.

På lördagseftermiddagen 
var det premiärvisning av 
”Hertigarnas Bröllopsfest”. 
Ytterligare sex föreställ-
ningar är inplanerade under 
de tre kommande helgerna. 

Ett besök på Ljudaborgs 
utomhusscen är verkligen att 
rekommendera för den his-
torieintresserade.

DAMMEKÄRR
MARKNAD

VÄLKOMNA! OK ALEHOF

 Lördagen den 24 aug. 
kl 11-14

LOPPIS 
Bidrag tas emot på Dammekärr 
torsdag 22/8 kl 17-20, eller ring 

0730-35 33 94 eller 0303-33 86 13 

Skyltat från Ale torg (5 km)

LÖDÖSE. Lödöse har en lång och fascine-
rande historia – främst som en av Sveriges 
viktigaste handelsstäder under medeltiden. 
På Arkeologidagen nu på söndag visas 
föremål från Lödöse museums magasin för 
allmänheten.

Under eftermiddagen visar arkeolog Sonia 
Jeffery medeltidsfynd i Lödöse museums 
magasin. Mer än 200 arkeologiska undersök-
ningar har gjorts i Lödöse, vilket har resulte-
rat i närmare en halv miljon föremål.

❐❐❐

I samband med att Arkeologidagen fi ras nu på söndag visas föremål 
från Lödöse museums magasin upp för allmänheten.

Arkeologidag på 
Lödöse museum

Medeltidsfest i Lödöse

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Mikael Lindgren, Göteborg, 
visade sina egenhändigt till-
verkade läderväskor för Rose-
Marie Björner, Lödöse, och Gun 
Petersson, Svenshögen.

Amanda Löfqvist, 8 år från Kungälv, provar på att skjuta 
armborst under ledning av Matilda Karlsson, Boxholm.

Musikanter förgyllde stämningen på helgens Medeltidsmarknad i Lödöse.

Curt Svensson hade pla-
nerat en fin vandring på 
Hyppeln. Väderprognoserna 
skrämde oss dock. Vi fikade 
först på ett sommarstängt 
kafé på Hönö och fortsatte 
sedan till Fotö. Här gick 
vi en fin rundtur på denna 
mysiga ö. När bron byggdes 
hade man 300 invånare. Nu 

är man dubbelt så många.
Väderprognosen visade 

sig vara felaktig och de 19 
vandrarna fick en fin prome-
nad. Hyppeln får anstå till 
våren.

På fredag vandrar vi vid 
Gunnebo slott.

Lennart Mattsson

”Dansen på Furulund” hade nypremiär i söndags kväll. Närmare 140 per-
soner kom till Furulundsparken för att ta del av den musikaliska teaterfö-
reställningen. Sista chansen att se Teatervindens uppsättning om Alafors 
historia är den här veckan. Torsdag-söndag är speldagarna som gäller innan 
”Dansen på Furulund” går i mål för gott.

Arkivbild: Allan Karlsson   Text: Jonas Andersson

Teaterföreställning går snart i mål

SPF Alebygden i Norra Skärgården
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Europa Hotel Schwerin 

Förtrollande Schwerin
4 dagar i Nordtyskland
Europa Hotel Schwerin 
★★★★  
Schwerin ligger vackert om-
givet av både skog och sjö i 
Nordtyskland – dessutom kul-
tur, natur och shopping. Hotellet 
ligger 8 km från centrum, och 
härifrån kan ni besöka renäs-
sansslottet med murar, otaliga 
torn och en över 1000 år gamm-
al historia. Det går en bro från 
slottsön till den gamla stadsdelen 
Schelfstadt med krokiga gator, 
korsvirkeshus, livliga torgplat-
ser, butiksgator och shopping-
centret Schlossparkcenter med 
sina 120 butiker. Besök hansa-
staden Wismar eller Schloss 
Ludwigslust!

Pris per person i dubbelrum

1.299:-
Pris utan reskod 1.449:- 

Ankomst: Valfri t.o.m. 
15/12 2013.

1 barn 
6-14 år 

½ priset 

Sköna Skövde
3 dagar på hot ell i centrum

Clarion Collection Hotel Majoren ★★★

Hotellet är en socitetsvilla som ligger centralt nära Kulturhuset, 
Resecentrum, shopping, kultur, restauranger och nöjen. 

Ankomst: Fredagar och lördagar t.o.m. 14/12 samt valfri i höst-
lovet 11-20/10 2013.  
.

Pris per person i dubbelrum

999:-
Pris utan reskod 1.149:-

Hotel Majoren

 

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

Danska Sydfyn

★★★★  
Fyn är full av äventyrliga upplevelser hela året runt. Ni bor i cen-
trum av Svendborg och härifrån är det t.ex. inte långt till de dan-
ska, kända slotten Valdemar Slott (7 km) och Egeskov Slott (21 
km) samt H.C. Andersens Odense (44 km).

Pris per person i dubbelrum

1.199:-

Ankomst: Valfri t.o.m. 9/10 
och 21/10-27/11 2013.

3 dagar i Svendborg

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

www.happydays.nu
BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Sommaren går mot sitt slut och 
hösten är i antågande. Då behövs det 
något positivt att se fram emot. På 
Repslagarmuseets startar återigen det 
populära handarbetscaféet. Nytt för i år 
att vi även öppnar ett knopcafé. Många 
av våra besökare har efterlyst knop-
kurser och detta är en form av öppen 

knopkurs.
Till handarbetscaféet är gamla som 

nya besökare välkomna. Vi stickar, bro-
derar, virkar, eller reparerar och ändrar 
om. Många duktiga kvinnor är med, 
därför kan du alltid få hjälp och råd. Vi 
provar olika sätt att skapa spännande 
saker i nya tekniker, men naturligtvis 

tar vi även vara på gamla tekniker. 
Till träffarna tar man med sig sitt 
eget handarbete. Ingen föranmä-
lan behövs. 

Knopcaféet har ungefär samma 
koncept som handarbetscaféet. 
Här får du lära dig om knopar och 
sjömansarbeten, lära dig att knyta 
din sko med en knut som inte går 
upp, lära dig att förtöja båten på 
rätt sätt, binda fast något så det 
håller men också så det går att få 
upp knopen. Du får lära dig göra 

fina nyckelringar, underlägg och många 
andra vackra sjömansarbeten. Kunnig 
personal finns för att hjälpa dig, men 
du som har egen kunskap bidrar med 
den och för den vidare. Garn, snören 
och rep finns att köpa på museet. Har 
du något eget påbörjat arbete eller 
hantverk tar du med dig det.

Vi fyller timmarna med kreativ 
samvaro, gemenskap, diskussioner och 
idéväxlingar samt kunskapsutbyte.

Caféet med fikastunden är en träff-
punkt för daglediga och du är välkom-
men även om du bara vill umgås.

Höstens träffar, både för knopcaféet 
och handarbetscaféet, startar torsdagen 
den 22 augusti på Repslagarmuseet 
och pågår varannan torsdag terminen 
ut. Ingen avgift förutom för fika och 
material.

 ❐❐❐

Nu på torsdag startar höstens handarbetscafé upp på Repslagarmuseet i 
Älvängen. Parallellt öppnas också ett knopcafé. Ingen föranmälan krävs.

Handarbets- och knopcafé på Repslagarmuseet

SKEPPLANDA. En vind av nostalgi 
blåser genom Skepplanda. Fredagen 
den 20 september gästas nämli-
gen bygdegården av det numera 
rikskända The Cadillac Band. 
Tillsammans med Sveriges gamla 
rockrävar från förr, såsom Little 
Gerhard, Gert Lengstrand, Claes-
Göran Hedeström och Janne 
Lucas Persson, bjuds det på musik 
i toner utav Elvis, Carl Perkins, 
Johnny Cash med flera. Även yngre 
artister som Alicia Helgesson, Ida 
Kjellberg och Edward C Johans-
son framför sina tolkningar av den 
gamla 50-talsmusiken. Ett band med 
många strängar på sin lyra.
Utöver våra svenska musikikoner 
har The Cadillac Band turnerat med 
många av Elvis gamla originalmusi-
ker. I år har de redan hunnit gästas 
av världsgitarristen, tillika Elvis 
högra hand under manga år, James 
Burton. Tillsammans med Elvis 
pianist, Glenn D Hardin, kommer 
de tillbaka i höst för att medverka 
på ett antal spelningar runtom i 
Sverige. Tidigare har även Elvis 
originaltrummis DJ Fontana spelat 
med bandet.

Från Memphis till Skepplanda
Kopplingen till USA är alltså spe-

ciell och högst aktuell. Till Skepp-
landa kommer nämligen bandet med 

ny energi och inspiration, precis 
hemkomna efter en fyra veckors 
lång resa genom sju stater. Resan 
har blivit en tradition sedan 2009, 
då The Cadillac Band blev invalda 
i International Rockabilly Hall of 
Fame i Jackson, Tennessee. Speciellt 
är att de samtidigt tagit med sig 60 
entusiaster på sin rätt unika roadtrip.
– Vi reser över med svenskar som 
vill uppleva den gamla amerikanska 
rock n’ rollkulturen, samtidigt som 
vi spelar några shower där borta. Det 
är nog få band som erbjuder detta till 
sin publik, säger Ulf Nilsson, trum-
mis och grundare till Cadillac Band.
Årets resa innefattade även en spel-
ning mitt i Elvis hemstad: Memphis. 
På samma scen som soullegenden 
Al Greens gospelkör och John 
Fogerty-gitarristen Billy Burnette, 
bjöd bandet de amerikanska gästerna 
på sin nostalgishow. I publiken fanns 
kända ansikten såsom Lisa-Marie 
Presley och ovan nämnda James 
Burton. Nu är det alltså Skepplandas 
tur.

– Lika självklart som det är häf-
tigt att spela i Memphis inför dessa 
människor, lika självklart är det för 
oss att spela på de gamla fina bygde-
gårdarna i Sverige. Det är nog där vi 
trivs som bäst, säger Ulf Nilsson.

❐❐❐

 – Gamla rockrävar intar bygdegården

The Cadillac Band till Skepplanda
Rockrävarna i The Cadillac Band kommer till Skepplanda bygdegård fredagen 
den 20 september.

Känn ingen sorg
Söndag 1 september kl 18
Tisdag 3 september kl 19

Entré 80 kr

Smurfarna 2
Lördag 7 september kl 15
Söndag 8 september kl 15

Hur många kramar finns det i världen
Söndag 8 september kl 18

Onsdag 11 september kl 19

Monica Zetterlund
Söndag 15 september kl 18
Onsdag 18 september kl 19

Entré 80 kr

Flygplan
Söndag 29 september kl 15

Nu finns biljetter till:
Irländsk Folkmusik 

med Din Aengus Live
20 september kl 19, Medborgarhuset

Filiokus Fredriks Trollericirkus
21 september kl 14, Medborgarhuset

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!
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Europa Hotel Schwerin 

Förtrollande Schwerin
4 dagar i Nordtyskland
Europa Hotel Schwerin 
★★★★  
Schwerin ligger vackert om-
givet av både skog och sjö i 
Nordtyskland – dessutom kul-
tur, natur och shopping. Hotellet 
ligger 8 km från centrum, och 
härifrån kan ni besöka renäs-
sansslottet med murar, otaliga 
torn och en över 1000 år gamm-
al historia. Det går en bro från 
slottsön till den gamla stadsdelen 
Schelfstadt med krokiga gator, 
korsvirkeshus, livliga torgplat-
ser, butiksgator och shopping-
centret Schlossparkcenter med 
sina 120 butiker. Besök hansa-
staden Wismar eller Schloss 
Ludwigslust!

Pris per person i dubbelrum

1.299:-
Pris utan reskod 1.449:- 

Ankomst: Valfri t.o.m. 
15/12 2013.

1 barn 
6-14 år 

½ priset 

Sköna Skövde
3 dagar på hot ell i centrum

Clarion Collection Hotel Majoren ★★★

Hotellet är en socitetsvilla som ligger centralt nära Kulturhuset, 
Resecentrum, shopping, kultur, restauranger och nöjen. 

Ankomst: Fredagar och lördagar t.o.m. 14/12 samt valfri i höst-
lovet 11-20/10 2013.  
.

Pris per person i dubbelrum

999:-
Pris utan reskod 1.149:-

Hotel Majoren

 

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

Danska Sydfyn

★★★★  
Fyn är full av äventyrliga upplevelser hela året runt. Ni bor i cen-
trum av Svendborg och härifrån är det t.ex. inte långt till de dan-
ska, kända slotten Valdemar Slott (7 km) och Egeskov Slott (21 
km) samt H.C. Andersens Odense (44 km).

Pris per person i dubbelrum

1.199:-

Ankomst: Valfri t.o.m. 9/10 
och 21/10-27/11 2013.

3 dagar i Svendborg

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

www.happydays.nu
BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Sommaren går mot sitt slut och 
hösten är i antågande. Då behövs det 
något positivt att se fram emot. På 
Repslagarmuseets startar återigen det 
populära handarbetscaféet. Nytt för i år 
att vi även öppnar ett knopcafé. Många 
av våra besökare har efterlyst knop-
kurser och detta är en form av öppen 

knopkurs.
Till handarbetscaféet är gamla som 

nya besökare välkomna. Vi stickar, bro-
derar, virkar, eller reparerar och ändrar 
om. Många duktiga kvinnor är med, 
därför kan du alltid få hjälp och råd. Vi 
provar olika sätt att skapa spännande 
saker i nya tekniker, men naturligtvis 

tar vi även vara på gamla tekniker. 
Till träffarna tar man med sig sitt 
eget handarbete. Ingen föranmä-
lan behövs. 

Knopcaféet har ungefär samma 
koncept som handarbetscaféet. 
Här får du lära dig om knopar och 
sjömansarbeten, lära dig att knyta 
din sko med en knut som inte går 
upp, lära dig att förtöja båten på 
rätt sätt, binda fast något så det 
håller men också så det går att få 
upp knopen. Du får lära dig göra 

fina nyckelringar, underlägg och många 
andra vackra sjömansarbeten. Kunnig 
personal finns för att hjälpa dig, men 
du som har egen kunskap bidrar med 
den och för den vidare. Garn, snören 
och rep finns att köpa på museet. Har 
du något eget påbörjat arbete eller 
hantverk tar du med dig det.

Vi fyller timmarna med kreativ 
samvaro, gemenskap, diskussioner och 
idéväxlingar samt kunskapsutbyte.

Caféet med fikastunden är en träff-
punkt för daglediga och du är välkom-
men även om du bara vill umgås.

Höstens träffar, både för knopcaféet 
och handarbetscaféet, startar torsdagen 
den 22 augusti på Repslagarmuseet 
och pågår varannan torsdag terminen 
ut. Ingen avgift förutom för fika och 
material.

 ❐❐❐

Nu på torsdag startar höstens handarbetscafé upp på Repslagarmuseet i 
Älvängen. Parallellt öppnas också ett knopcafé. Ingen föranmälan krävs.

Handarbets- och knopcafé på Repslagarmuseet

SKEPPLANDA. En vind av nostalgi 
blåser genom Skepplanda. Fredagen 
den 20 september gästas nämli-
gen bygdegården av det numera 
rikskända The Cadillac Band. 
Tillsammans med Sveriges gamla 
rockrävar från förr, såsom Little 
Gerhard, Gert Lengstrand, Claes-
Göran Hedeström och Janne 
Lucas Persson, bjuds det på musik 
i toner utav Elvis, Carl Perkins, 
Johnny Cash med flera. Även yngre 
artister som Alicia Helgesson, Ida 
Kjellberg och Edward C Johans-
son framför sina tolkningar av den 
gamla 50-talsmusiken. Ett band med 
många strängar på sin lyra.
Utöver våra svenska musikikoner 
har The Cadillac Band turnerat med 
många av Elvis gamla originalmusi-
ker. I år har de redan hunnit gästas 
av världsgitarristen, tillika Elvis 
högra hand under manga år, James 
Burton. Tillsammans med Elvis 
pianist, Glenn D Hardin, kommer 
de tillbaka i höst för att medverka 
på ett antal spelningar runtom i 
Sverige. Tidigare har även Elvis 
originaltrummis DJ Fontana spelat 
med bandet.

Från Memphis till Skepplanda
Kopplingen till USA är alltså spe-

ciell och högst aktuell. Till Skepp-
landa kommer nämligen bandet med 

ny energi och inspiration, precis 
hemkomna efter en fyra veckors 
lång resa genom sju stater. Resan 
har blivit en tradition sedan 2009, 
då The Cadillac Band blev invalda 
i International Rockabilly Hall of 
Fame i Jackson, Tennessee. Speciellt 
är att de samtidigt tagit med sig 60 
entusiaster på sin rätt unika roadtrip.
– Vi reser över med svenskar som 
vill uppleva den gamla amerikanska 
rock n’ rollkulturen, samtidigt som 
vi spelar några shower där borta. Det 
är nog få band som erbjuder detta till 
sin publik, säger Ulf Nilsson, trum-
mis och grundare till Cadillac Band.
Årets resa innefattade även en spel-
ning mitt i Elvis hemstad: Memphis. 
På samma scen som soullegenden 
Al Greens gospelkör och John 
Fogerty-gitarristen Billy Burnette, 
bjöd bandet de amerikanska gästerna 
på sin nostalgishow. I publiken fanns 
kända ansikten såsom Lisa-Marie 
Presley och ovan nämnda James 
Burton. Nu är det alltså Skepplandas 
tur.

– Lika självklart som det är häf-
tigt att spela i Memphis inför dessa 
människor, lika självklart är det för 
oss att spela på de gamla fina bygde-
gårdarna i Sverige. Det är nog där vi 
trivs som bäst, säger Ulf Nilsson.

❐❐❐

 – Gamla rockrävar intar bygdegården

The Cadillac Band till Skepplanda
Rockrävarna i The Cadillac Band kommer till Skepplanda bygdegård fredagen 
den 20 september.

Känn ingen sorg
Söndag 1 september kl 18
Tisdag 3 september kl 19

Entré 80 kr

Smurfarna 2
Lördag 7 september kl 15
Söndag 8 september kl 15

Hur många kramar finns det i världen
Söndag 8 september kl 18

Onsdag 11 september kl 19

Monica Zetterlund
Söndag 15 september kl 18
Onsdag 18 september kl 19

Entré 80 kr

Flygplan
Söndag 29 september kl 15

Nu finns biljetter till:
Irländsk Folkmusik 

med Din Aengus Live
20 september kl 19, Medborgarhuset

Filiokus Fredriks Trollericirkus
21 september kl 14, Medborgarhuset

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!
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I en provokativ och poetisk 
föreställning, som rör sig 
mellan gathörnen och de fina 

salongerna, hör du starka 
berättelser om livet och kär-
leken. Brel kom från en bor-

gerlig miljö, Piaf växte upp 
på gatan. Ändå hittar man 
stora likheter i deras musik, 
där historierna speglar två 
olika perspektiv, mannens 
och kvinnans. Med humor 
och dödsförakt låter Åsa 
Fång och Christopher Woll-
ter sången förena två själv-
förbrännande livsöden.

– Detta är en exklusiv och 
väldigt välgjord föreställning 

Åsa Fång och Christopher Wollter dyker ner i den franska 
musikskatten där de möter chansontraditionens två gigan-
ter, Edith Piaf och Jacques Brel. Föreställningen visas i Ale 
gymnasiums teatersalong söndagen den 15 september.

– Exklusiv och välgjord föreställning
Brel möter Piaf i Ale gymnasium

med Pariskänsla. Vi fick möj-
lighet att boka produktionen 
tack vare att Kultur i Väst 
är med och subventionerar 
arrangemanget, säger Sofie 
Pheiffer Rittfeldt.

Åsa Fång, välkänd skåde-
spelerska och musikalartist, 
har medverkat i en bred 
samling uppsättningar som 
Rivierans Guldgossar, Jesus 
Christ Superstar och Miss 
Saigon. Hon har tidigare 
tolkat Edith Piaf både på 
skiva och i en egen föreställ-
ning på Göteborgsoperan. 
Under våren medverkade 
Åsa Fång i Sommarnattens 
leende på Malmö Opera. 

Christopher Wollter är 
sångare, skådespelare och 
musikalartist som gjort 
huvudroller i bland annat 
Miss Saigon, Les Misérables 
och West Side Story. Han rör 
sig också med lätthet mellan 
talroller på teaterscenen och 
uppdrag som programledare 
i tv. Christopher Wollter har 
innehaft rollen som Freddie 
i Göteborgsoperans uppsätt-
ning av Chess.

– Vi släpper biljetterna 
idag (läs tisdag) och finns 
att köpa på biblioteket i 
Nödinge, avslutar Sofie 
Pheiffer Rittfeldt.

NÖDINGE. En föreställning som är värd storpublik.
Det säger kultursamordnare Sofi e Pheiffer Ritt-

feldt om den konsert som stundar i Ale gymna-
sium söndagen den 15 september.

Åsa Fång och Christopher Wollter dyker ner i 
den franska musikskatten där de möter chanson-
traditionens två giganter – Edith Piaf och Jacques 
Brel.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Vi möts varje dag i nyhets-
sändningar av nöden i 
flyktinglägren i Syriens 
grannländer.  Människor 
engagerar sig på olika sätt 
för att bidra till de olika 
insamlingarna för att lindra 
nöden. PMU-Interlife har 
engagerat sig i en riksom-
fattande insamling för att 
ordna skolundervisning för 
barnen i läger som upprät-
tats innanför gränsen till 
Libanon.

Från vårens säsongupp-
takt för Smyrna Second 
Hand skickades över 21 000 
kronor ut till dessa flykting-
insatser. Vi följer nu upp 
detta med en riktad insats 
för barnen vid säsongsöpp-

nandet lördagen den 24 
augusti.

Andra biståndsinsatser 
som stötts under vårsä-
songen är bland annat 
satsning på mödravård vid 
två sjukhus i Tanzania och 
Kongo, Caminul Felix barn-
byar i Thailand, VAKNA-
fondens insamling för 
Moldaviens barn och kvin-
noprojekt i Indien. Till en 
skola i Nagaland, Indien,

som i över 30 år haft stöd 
av Smyrnakyrkan, har bidrag 
sänts för byggande av en 
samlingssal.

Alla dessa insatser har 
möjliggjorts genom att byg-
dens folk frikostigt skänkt 
överblivna prydnads- och 

nyttosaker, kläder, skor, 
böcker, möbler med mera, 
många gånger riktiga dyrgri-
par, som funnit andra nöjda 
köpare.

Vi är tacksamma för 
Alebornas fortsatta stöd. 
Inlämning sker i butiken på 
tisdagskvällar.

Butiken har fyllts med 
nya intressanta prylar och 
caféet inbjuder till fika med 
hembakt bröd. Så vi hälsar 
Aleborna välkomna att fort-
sätta fynda och samtidigt 
göra en insats för behövan de 
medmänniskor. Hela försälj-
ningen denna dag tillfaller 
oavkortat Syrienflyktingar-
nas barn.

Daniel Höglund

Smyrna Second Hand öppnar med 
insamling för Syrienfl yktingarna

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- 14.30

GÖTEBORG. Popbandet 
Feed the seagulls, med 
fyra medlemmar från 
Ale tog hem ”Publikens 
pris” i GP Scen som av-
gjordes på Kungstorget 
i Göteborg i lördags.

– Vi är otroligt glada 
och tacksamma för 
priset, säger Patrick 
Van’t Hof.

Göteborg visade sig från sin 
bästa sida i lördags eftermid-
dag. Solen sken och Kultur-
kalaset var i full gång när det 
blivit dags för de 14 finalis-
terna i GP Scen att göra upp 
om vinsten på Kungstorgets 
scen. 

Popbandet Feed the sea-
gulls med alemusikerna 
Johan Bergström, Andreas 
Bergström, Patrick Van’t 
Hof och Vidar Klemedts-
son samt David Silvdahl. 

Tobias Dettmann impo-
nerade på kalasbesökarna 
och tog hem ”Publikens pris” 
och ett presentkort på 5000 
kronor i en musikaffär för 
en strålande insats med låten 
”Day by day”. 

– Vi är otroligt glada och 
tacksamma för priset. Det är 
ju verkligen detta pris man 
vill vinna eftersom det är 
publiken man vill skall lyssna 
på ens låtar, säger Patrick 
Van’t Hof.

Vinnare av GP Scen 2013 
blev rockbandet Pan med 
influenser från 60 och 70-tal.

Killarna i Feed the seagulls 
är emellertid inte bittra, utan 
har nu siktet inställt på hårt 
arbete i studion Musicamatic 
i Göteborg, där bandet håller 
på att spela in sin kommande 
debutskiva. 

– Vi har några låtar kvar 
att spela in innan skivan blir 
komplett. Vi har jobbart hårt 
under året och det skall bli 
kul att få visa upp vårt debu-
talbum senare i år. Men först 
ska vi bara njuta och fira detta, 
säger Johan Bergström.

JOHANNA ROOS

– Feed the seagulls gjorde succé i GP Scen 2013

Aleband vann ”Publikens pris”

Alebandet Feed the seagulls vann publikens hjärtan på Kungstorget i Göteborg i lördags 
och tog hem ”Publikens pris” i GP Scen 2013. 
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Alla behöver vi bli be-
kräftade, alla behöver 
vi bli sedda. Det är en 

sanning som vi har att leva 
med i hela våra liv. Tänk om 
det ändå vore så enkelt, att 
man bara behövde höra det 
när man var liten, och sedan 
växte ifrån detta behov. Men 
ni vet lika väl som jag, att 
vi behöver bli sedda och 
bekräftade i hela våra liv. 

Livet är sådant, vi behöver 
bli sedda och bekräftade, då 
blir vi till! Jag träffade en 
framgångsrik kvinna som 
jobbade som hög chef i ett 
stort företag i Sverige. Hon 
sa; Jag förstår inte riktigt 
det här med att alla vill få så 
mycket uppmärksamhet och 
bekräftelse. För jag vet; Om 
ingen av mina högre chefer 
kritiserar eller ger mig nå-

gon anmärkning, så utför jag 
ett gott arbete, det räcker 
för mig! Tänk, jag håller 
inte alls med henne, för jag 
tror att vi alla behöver höra 
de där orden, Du, det där 
gjorde du riktigt bra, jag gil-
lar dig eller från de närmsta, 
Jag älskar dig! Visst behöver 
vi ibland också tillrättavisa 
varandra, men ser vi det 
positiva först, så skapar vi 

ett gott klimat för att ta tag 
i det svåra också. Så låt oss 
därför aldrig glömma att 
se, bekräfta och uppmuntra 
varandra för då är vi goda 
medmänniskor.

Redan tidigt i bibeln så får 
vi veta att Gud har vänt sitt 
ansikte till oss, vilket också 
Jesus levde ut när han mötte 
människor här på jorden. En 
människa han mötte hette 
Sackaios, som klättrade 
upp i ett träd för att kunna 
se Jesus när han gick förbi. 
Men Jesus gick inte bara 
förbi, utan han stannade och 
bekräftade Sackaios genom 
att se på honom och säga; 
Sackaios, i dag skall jag gästa 
ditt hem. Sackaios var ingen 
duvunge, han hade inte gjort 
allt rätt, han hade lurats och 
tagit det som inte var hans. 
Så nog skulle han behövt en 
tillrättavisning som, Nu får 
det vara nog, nu måste du 
skärpa dig! Men så gör inte 
Jesus, för Jesus är annor-
lunda! För i gemenskapen 
med Jesus, så förvandlas 
Sackaios. Utan att ha fått 
någon tillrättavisning, eller 
ens en syrlig kommentar, så 
vill han nu leva riktigt och 
handla rätt. Han säger; Hälf-
ten av vad jag äger, herre, 
skall jag ge åt de fattiga. Och 
har jag pressat ut pengar av 

någon skall jag betala igen 
det fyrdubbelt. För genom 
att Sackaios blev sedd och 
bekräftad av Jesus, så blev 
han förvandlad och blev 
den han skulle vara. När vi 
blir sedda och bekräftade, 
så förvandlas vi och blir 
mer av oss själva och dem 
vi skall vara. Jesus såg inte 
bara på Sackaios för länge 
sedan, utan Gud ser dig och 
mig också här och nu. Vi 
behöver inte ens lägga upp 
någonting på Facebook och 
invänta att ens vänner skall 
klicka på gilla-knappen. Nej, 
för Gud gillar oss hela tiden. 
För har ni tänkt på, att ofta 
handlar statusuppdateringar 
om det vi gör och har gjort. 
Men Gud gillar oss inte för 
det som vi har gjort utan för 
dem som vi är, 24 timmar 
om dygnet! För Gud har 
vänt sitt ansikte till dig och 
mig!  Detta är inga tomma 
ord, det är på riktigt!

I min tjänst som fängel-
sepastor så satt jag och sam-
talade med en kille i hans 
cell. Samtalet blev starkt och 
djupt och då det var dags att 
avsluta vårt samtal erbjöd jag 
honom att ta emot välsignel-
sen! Jag sa, Vi brukar göra 
så i våra gudstjänster. Han 
tackade ja, vi slöt våra ögon 
och vi befann oss på helig 

mark. För något hände, för 
Gud är seendets Gud. För 
Gud har vänt sitt ansikte till 
dig och mig! Några veckor 
senare skulle jag möta 
honom igen. Då sa han; 
Du, jag skulle vilja be dig 
om en tjänst! Jag svarade, 
Det beror på vad det är. Då 
sa han lite trevande, Skulle 
du kunna ge mig den där 
välsignelsen eller vad det nu 
kallades...? Jag svarade; Det 
gör jag med glädje. För tänk, 
du är sedd, du är bekräftad, 
för Gud gillar dig, ja han 
älskar dig! För Gud har vänt 
sitt ansikte till dig och mig! 
Så glöm inte, när du går 
till sängs, glöm inte, när du 
ligger och oroar dig och inte 
kan sova på småtimmarna, 
och glöm inte när du öppnar 
dina ögon på morgon innan 
du ens har klivit upp, Gud 
har vänt sitt ansikte till dig, i 
dina ögon blir jag till!

Herren välsignar dig och 
beskyddar dig.

Herren låter sitt ansikte 
lysa mot dig och visar dig 
nåd.

Herren vänder sitt ansikte 
till dig och ger dig sin fred.

 

Pastor Per Kjellberg
Surte Missionsförsamling

I dina ögon blir jag till!
Betraktelse

0303-444 000Kyrka för Fairtrade

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?

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

0303-444 000Kyrka för Fairtrade

Pilgrimsvandring 8 september
Vi vandrar längs den nya Lödöseleden från Nödinge  
till Älvängen.  
Vandringen startar kl. 11 med en gudstjänst i  
Nödinge kyrka och avslutas i Älvängens kyrka  
ca kl 16.00. 
Medtag matsäck och kläder efter väder.  
 
Anmälan till 0303-444 000 senast den 26/8. 
 
Vandringen sker i samarrangemang med  
Pilgrimscentrum Göteborg och Nödinge församling.

NÖDINGE FÖRSAMLING

www.svenskakyrkan.se/nodinge 
Pastorsexpeditionen 031-98 00 12, Redaktionen 0707-69 00 13

Surte församlingshem start v. 35
Måndag 26 augusti 
09.30-12.30 Vuxen-barn,  Laila 
14.00- 18.00 kör och minior för åk 0-6, 
Mia, Ida, Laila
Fredag 30 augusti
09.30-12.30 Vuxen-barn  Laila

Nödinge församlingshem
start v. 35 
Måndag 26 augusti
13.00 – 15.30 Vuxen-barn, Markus 
Onsdag 28 augusti
09.30-12.00 Vuxen-barn, Markus
15.00-17.00 Juniorer åk 4-6 Markus 
Torsdag 29 augusti
13.30-17.30 Öppethus-kör- miniorer, 
Markus, Laila, Karin 
Söndag  1 september
17.00-21.00 Ungdomskväll från åk 8, 
Markus, Mia 

Bohus kyrkans hus start v. 36. 
Välkommen till våra nyrenoverade 
lokaler i andra våningen på Göte-
borgsvägen 205.
Måndag 26 augusti
18.00-21.00 Ungdomskväll från åk 8, 
Mia, Markus
Tisdag 3 september
10.00-13.00 Vuxen-barn, Lisbeth 
13.30-17.00 Minior- Junior åk 0-6. 
Mia, Lisbeth 
Onsdag 4 september
13.00-16.00  Vuxen-minsting 0-1 år, 
Lisbeth 
Torsdag 5 september
17.00-18.30 Tjejgrupp, för dig som går 
i 7:an och 8:an, Mia
19.00-22.00 Ungdomsgrupp 18år och 
uppåt. Mia

Kontakt: Mia 031-980912, Markus 
0303-97248, Lisbeth 031-981015.

Barnkörer för alla åldrar i 
bottenvåningen Nödinge för-
samlingshem
Singing Kids för årskurs 1-2  start 
torsdagen  29 augusti 14.20-15
Popkören för årskurs 3 och uppåt start 
Rorsdagen 29 augusti 15-16
The Rookies, nybörjarkörern för års-
kurs 0 startar 19 september, möjlighet 
till hämtning på fritids. I anslutning till 

med tillsyn fram till 17.30.
kontakt: Karin 0704-619567
 
Gospelkören Blue’n Joy för alla 
sångsugna välkomnar nya och gamla 
sångare.
Start onsdagen 4 september klockan 
19-21 Tenorer och basar är särsklit väl-
komna.Kontakt : Karin 0704-619567
 
Sångtajm i föräldrabarn gruppen en 
onsdag i månaden med start 28/8 11.00

After Dagis musik,mat och lek för 
familjer första tillfället: 10 septem-
ber.
Drop in lek från 16.00, därefter en 
gemensam måltid och familjekör.
Efter anmälan till Karin 0704-619567

Barnkörer i Surte
”Barnkören Peacedrums” 
Kören för dig som är 6- 9 år gammal. 
Vi sjunger sånger med olika stilar, 
utvecklar vår musikalitet och gör varje 
termin en liten musikal. Medverkar i 
familjegudstjänsterna i Surte. Övning 
i Surte församlingshem (lilla salen) 
14.15- 15.00 med start 26/8. Vi hämtar 
på skolan vid 14.00. 

”Mellanstadiekören”:
En kör för dig som går i åk 4- 6. Öv-
ning i Surte församlingshem (lilla 
salen). Måndagar 15.00- 15.45 med 
start 26/8. Möjlighet till pianolektioner 

Onsdagsträff  28 augusti
Surte församlingshem kl.14.00 
Mats Börjesson sjunger, spelar och 
berättar om ”Ted Gärdestad”  
Fika och gemeskap, alla välkomna 

Gemenskapsträff 29 augusti
Bohus Servicehus kl. 15.00 
Mats Börjesson sjunger, spelar och 
berättar om ”Ted Gärdestad”  
Fika och gemeskap, alla välkomna 

Välkommen till en ny termin! 

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

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Ivan Winblad, Bohus har 
avlidit i en ålder av 73 år. 
Han var född i Gamlestan, 
Göteborg. Närmast sörjande 
är Barnen Håkan och Karin 
med Familjer.

Benny Orrsäter, Nödinge 
har avlidit. Född 1947 och 
efterlämnar makan Ulla, 
samt barnen Linda och Kris-
tian som närmast sörjande.

Stina Hellman, Nol har av-
lidit. Född 1925 och efter-
lämnar sönerna Lars-Ove 
och Mats med familjer som 
närmast sörjande.

Helena Karlsson, Skepp-
landa har avlidit. Född 1967 
och efterlämnar sambon Jo-
han, barnen Nathalie och 
Sami, pappa och Britta samt 
syskon med familjer som 
närmast sörjande.

Dödsfall

Predikoturer
Filadelfi aförsamlingen, 
Bohus pingstkyrka
Onsd 21/8 kl 19, Sång bi-
belläsning och bön. Sönd 
25/8 kl 11, Gudstjänst Leif 
Karlsson och sång. Onsd 
28/8 kl 19, Sång bibelläs-
ning och bön.

Nödinge församling
25/8 13:e ef Trefaldighet. Kl 
11, Surte kyrka Gudstjänst J 
Jacobsson.

Smyrnaförsamlingen
Älvängen
Tisd 20/8 kl 11-12, Bön. Kl 
18-19, Bön. Kl 19, Styrel-
semöte. Onsd 21/8 kl 11-
12, Bön. Kl 18-19, Bön. 
Torsd kl 22/8 kl 11-12, Bön. 
Kl 18-19, Bön. Lörd 24/8 
kl 10-13, Second Hand 
& Café. Sönd 25/8 kl 11, 
Gudstjänst, Elias Berg, 
tema: ”Gudslängtan”. Kyrk-
kaffe. Tisd 27/8 kl 8-9, Bön.

Fuxerna - Åsbräcka för-
samling
Lörd kl 12, Högmässa med 
konfi rmation, Nordblom. 
Kl 15, Högmässa med kon-
fi rmation, Nordblom. Sönd 
kl 10, Högmässa, Isacson. 
Kl 14, Suomenkielinen, 
Olenius. Tisd kl 09, Mässa 
i församlingshemmet, Isac-
son. Onsd kl 18.30, Mässa, 
Nordblom.

Surte missionsförsamling
Sönd 25/8 kl 11, Guds-
tjänst. Henrik Fransson. En-
kelt fi ka. Månd 26/8 kl 19, 
Musikkåren, Lerum Surte 
Symphonic Band, övar. Tisd 

27/8 kl 18, Sommaraktivi-
teter och fi ka vid bouleba-
nan. Vid regn är vi i kyrkan. 
Onsd 28/8 kl 18:30, Ton-
år börjar för terminen. Sena 
ändringar i detta program 
kan ske.
www.surtemissionskyrka.se 
har ett aktuellt program.
Det fi nns fortfarande några 
platser kvar på höstens Till-
sammansläger! Anmälan se-
nast 6/9.

Guntorps missionskyrka
Onsd 21/8 kl 18.30, Spå-
rerScout/UpptäckarScout. 
Onsd 28/8 kl 18.30, Tonår/
ÄventyrarScout.

Älvängens missionskyrka
Sönd 25/8 kl 11, Guds-
tjänst "Generös - mot alla?" 
L Jöngren,  Sång av Dahn 
Hector, Jonas Askne, Stefan 
Oldin och Leif Jöngren.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 25/8 kl 10, 
Gudstjänst Skredsvik. Hå-
landa, se övriga. S:t Peder 
sönd 25/8 kl 17, Mässa J Im-
berg. Ale-Skövde, sönd 25/8 
kl 12, Husmöte Rödjan/
Prässebo hos Stefan Bränne-
rud, Skredsvik. Tunge sönd 
25/8, se övriga.

Döda

Vår vän och kamrat

Ivan Winblad

har lämnat oss i stor sorg 
och saknad.

Du lämnar ett stort
tomrum efter dig.

Vännerna i 
Vänsterpartiet i Ale

Jordfästningar
Torbjörn Gulbrandsen. 
I Skepplanda kyrka hölls 
torsdagen 15 augusti begrav-
ningsgudstjänst för Torbjörn 
Gulbrandsen. Offi ciant var  
Johannes Imberg.

Åke Andersson. I Nödinge 
kyrka hölls fredagen 16 au-
gusti begravningsgudstjänst 
för Åke Andersson. Offi ci-
ant var kyrkoherde Harry 
Hultén.

Övrigt

Bortsprungen katt
Vår korthåriga helsvarta 
bondkatt har sedan torsdag 
kväll (8/8) varit försvunnen 
från Kroksmosse Dalhem 
strax utanför Ryd. Katten 
Columbus var tillfälligt på 
besök i området när husse 
och matte var på semester. 
Han är mycket social och vi 
tror att han kan ha sökt upp 
människor eller hus i närhe-
ten. Han är chipmärkt.
Alla tips tas varmt emot via 
mail eller per telefon. Joel.
johansen@gmail.com
0736 96 10 90

Till Er alla som på olika 
sätt hedrade vår kära

Rosa Lindegren
vid hennes bortgång och 
begravning, för de vackra 
blommorna och för min-
nesgåvorna, vill vi fram-

föra vårt varma tack.

Roger, Kerstin och Berit 
med familjer

Tack

Veckans ris 
Ni som anonymt kontaktat 
Ale kommun angående 
skötsel av vår trädgård 
angränsande till ”GÅNG-
BANA” mellan Patron Ahl-
mans allé och Stomvägen 
ska ha veckans ris eftersom 
ni inte kan stå för era hand-
lingar. Det finns något som 
heter Kommunikation! 
Gångbanan anlades för ca 6 
år sedan och trädgården såg 
exakt ut som den gör idag 
och ingen anmärkning från 
Ale kommun och ej heller 
några föreskrifter.

Familjen Ericson, Stomv 32

Så efterlängtad!
Vår dotter och Markos

lillasyster Emilia.
Född den 17 maj, Mölndal

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

Så efterlängtad och älskad! 
Välkommen till världen 

Ludvig!
Född 10/8-13 kl 01:39

på Östra! 53 cm, 3560 g
Stolta föräldrar

Ulrika & Peter Karlsson, 
Rapenskår

Födda 

Borttappad blå Cham-
pion väska. Asus surfplatta 
kamera GoPro Hero 3. Vid 
Jennylund / Bohus. 2013-
08-10. HITTELÖN!
tel. 0763141077

2013  |   vecka 34  |   nummer 29  |   alekuriren 25FAMILJ



alekuriren  |   nummer 29  |   vecka 34  |   201324

Alla behöver vi bli be-
kräftade, alla behöver 
vi bli sedda. Det är en 

sanning som vi har att leva 
med i hela våra liv. Tänk om 
det ändå vore så enkelt, att 
man bara behövde höra det 
när man var liten, och sedan 
växte ifrån detta behov. Men 
ni vet lika väl som jag, att 
vi behöver bli sedda och 
bekräftade i hela våra liv. 

Livet är sådant, vi behöver 
bli sedda och bekräftade, då 
blir vi till! Jag träffade en 
framgångsrik kvinna som 
jobbade som hög chef i ett 
stort företag i Sverige. Hon 
sa; Jag förstår inte riktigt 
det här med att alla vill få så 
mycket uppmärksamhet och 
bekräftelse. För jag vet; Om 
ingen av mina högre chefer 
kritiserar eller ger mig nå-

gon anmärkning, så utför jag 
ett gott arbete, det räcker 
för mig! Tänk, jag håller 
inte alls med henne, för jag 
tror att vi alla behöver höra 
de där orden, Du, det där 
gjorde du riktigt bra, jag gil-
lar dig eller från de närmsta, 
Jag älskar dig! Visst behöver 
vi ibland också tillrättavisa 
varandra, men ser vi det 
positiva först, så skapar vi 

ett gott klimat för att ta tag 
i det svåra också. Så låt oss 
därför aldrig glömma att 
se, bekräfta och uppmuntra 
varandra för då är vi goda 
medmänniskor.

Redan tidigt i bibeln så får 
vi veta att Gud har vänt sitt 
ansikte till oss, vilket också 
Jesus levde ut när han mötte 
människor här på jorden. En 
människa han mötte hette 
Sackaios, som klättrade 
upp i ett träd för att kunna 
se Jesus när han gick förbi. 
Men Jesus gick inte bara 
förbi, utan han stannade och 
bekräftade Sackaios genom 
att se på honom och säga; 
Sackaios, i dag skall jag gästa 
ditt hem. Sackaios var ingen 
duvunge, han hade inte gjort 
allt rätt, han hade lurats och 
tagit det som inte var hans. 
Så nog skulle han behövt en 
tillrättavisning som, Nu får 
det vara nog, nu måste du 
skärpa dig! Men så gör inte 
Jesus, för Jesus är annor-
lunda! För i gemenskapen 
med Jesus, så förvandlas 
Sackaios. Utan att ha fått 
någon tillrättavisning, eller 
ens en syrlig kommentar, så 
vill han nu leva riktigt och 
handla rätt. Han säger; Hälf-
ten av vad jag äger, herre, 
skall jag ge åt de fattiga. Och 
har jag pressat ut pengar av 

någon skall jag betala igen 
det fyrdubbelt. För genom 
att Sackaios blev sedd och 
bekräftad av Jesus, så blev 
han förvandlad och blev 
den han skulle vara. När vi 
blir sedda och bekräftade, 
så förvandlas vi och blir 
mer av oss själva och dem 
vi skall vara. Jesus såg inte 
bara på Sackaios för länge 
sedan, utan Gud ser dig och 
mig också här och nu. Vi 
behöver inte ens lägga upp 
någonting på Facebook och 
invänta att ens vänner skall 
klicka på gilla-knappen. Nej, 
för Gud gillar oss hela tiden. 
För har ni tänkt på, att ofta 
handlar statusuppdateringar 
om det vi gör och har gjort. 
Men Gud gillar oss inte för 
det som vi har gjort utan för 
dem som vi är, 24 timmar 
om dygnet! För Gud har 
vänt sitt ansikte till dig och 
mig!  Detta är inga tomma 
ord, det är på riktigt!

I min tjänst som fängel-
sepastor så satt jag och sam-
talade med en kille i hans 
cell. Samtalet blev starkt och 
djupt och då det var dags att 
avsluta vårt samtal erbjöd jag 
honom att ta emot välsignel-
sen! Jag sa, Vi brukar göra 
så i våra gudstjänster. Han 
tackade ja, vi slöt våra ögon 
och vi befann oss på helig 

mark. För något hände, för 
Gud är seendets Gud. För 
Gud har vänt sitt ansikte till 
dig och mig! Några veckor 
senare skulle jag möta 
honom igen. Då sa han; 
Du, jag skulle vilja be dig 
om en tjänst! Jag svarade, 
Det beror på vad det är. Då 
sa han lite trevande, Skulle 
du kunna ge mig den där 
välsignelsen eller vad det nu 
kallades...? Jag svarade; Det 
gör jag med glädje. För tänk, 
du är sedd, du är bekräftad, 
för Gud gillar dig, ja han 
älskar dig! För Gud har vänt 
sitt ansikte till dig och mig! 
Så glöm inte, när du går 
till sängs, glöm inte, när du 
ligger och oroar dig och inte 
kan sova på småtimmarna, 
och glöm inte när du öppnar 
dina ögon på morgon innan 
du ens har klivit upp, Gud 
har vänt sitt ansikte till dig, i 
dina ögon blir jag till!

Herren välsignar dig och 
beskyddar dig.

Herren låter sitt ansikte 
lysa mot dig och visar dig 
nåd.

Herren vänder sitt ansikte 
till dig och ger dig sin fred.

 

Pastor Per Kjellberg
Surte Missionsförsamling

I dina ögon blir jag till!
Betraktelse

0303-444 000Kyrka för Fairtrade

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?

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

0303-444 000Kyrka för Fairtrade

Pilgrimsvandring 8 september
Vi vandrar längs den nya Lödöseleden från Nödinge  
till Älvängen.  
Vandringen startar kl. 11 med en gudstjänst i  
Nödinge kyrka och avslutas i Älvängens kyrka  
ca kl 16.00. 
Medtag matsäck och kläder efter väder.  
 
Anmälan till 0303-444 000 senast den 26/8. 
 
Vandringen sker i samarrangemang med  
Pilgrimscentrum Göteborg och Nödinge församling.

NÖDINGE FÖRSAMLING

www.svenskakyrkan.se/nodinge 
Pastorsexpeditionen 031-98 00 12, Redaktionen 0707-69 00 13

Surte församlingshem start v. 35
Måndag 26 augusti 
09.30-12.30 Vuxen-barn,  Laila 
14.00- 18.00 kör och minior för åk 0-6, 
Mia, Ida, Laila
Fredag 30 augusti
09.30-12.30 Vuxen-barn  Laila

Nödinge församlingshem
start v. 35 
Måndag 26 augusti
13.00 – 15.30 Vuxen-barn, Markus 
Onsdag 28 augusti
09.30-12.00 Vuxen-barn, Markus
15.00-17.00 Juniorer åk 4-6 Markus 
Torsdag 29 augusti
13.30-17.30 Öppethus-kör- miniorer, 
Markus, Laila, Karin 
Söndag  1 september
17.00-21.00 Ungdomskväll från åk 8, 
Markus, Mia 

Bohus kyrkans hus start v. 36. 
Välkommen till våra nyrenoverade 
lokaler i andra våningen på Göte-
borgsvägen 205.
Måndag 26 augusti
18.00-21.00 Ungdomskväll från åk 8, 
Mia, Markus
Tisdag 3 september
10.00-13.00 Vuxen-barn, Lisbeth 
13.30-17.00 Minior- Junior åk 0-6. 
Mia, Lisbeth 
Onsdag 4 september
13.00-16.00  Vuxen-minsting 0-1 år, 
Lisbeth 
Torsdag 5 september
17.00-18.30 Tjejgrupp, för dig som går 
i 7:an och 8:an, Mia
19.00-22.00 Ungdomsgrupp 18år och 
uppåt. Mia

Kontakt: Mia 031-980912, Markus 
0303-97248, Lisbeth 031-981015.

Barnkörer för alla åldrar i 
bottenvåningen Nödinge för-
samlingshem
Singing Kids för årskurs 1-2  start 
torsdagen  29 augusti 14.20-15
Popkören för årskurs 3 och uppåt start 
Rorsdagen 29 augusti 15-16
The Rookies, nybörjarkörern för års-
kurs 0 startar 19 september, möjlighet 
till hämtning på fritids. I anslutning till 

med tillsyn fram till 17.30.
kontakt: Karin 0704-619567
 
Gospelkören Blue’n Joy för alla 
sångsugna välkomnar nya och gamla 
sångare.
Start onsdagen 4 september klockan 
19-21 Tenorer och basar är särsklit väl-
komna.Kontakt : Karin 0704-619567
 
Sångtajm i föräldrabarn gruppen en 
onsdag i månaden med start 28/8 11.00

After Dagis musik,mat och lek för 
familjer första tillfället: 10 septem-
ber.
Drop in lek från 16.00, därefter en 
gemensam måltid och familjekör.
Efter anmälan till Karin 0704-619567

Barnkörer i Surte
”Barnkören Peacedrums” 
Kören för dig som är 6- 9 år gammal. 
Vi sjunger sånger med olika stilar, 
utvecklar vår musikalitet och gör varje 
termin en liten musikal. Medverkar i 
familjegudstjänsterna i Surte. Övning 
i Surte församlingshem (lilla salen) 
14.15- 15.00 med start 26/8. Vi hämtar 
på skolan vid 14.00. 

”Mellanstadiekören”:
En kör för dig som går i åk 4- 6. Öv-
ning i Surte församlingshem (lilla 
salen). Måndagar 15.00- 15.45 med 
start 26/8. Möjlighet till pianolektioner 

Onsdagsträff  28 augusti
Surte församlingshem kl.14.00 
Mats Börjesson sjunger, spelar och 
berättar om ”Ted Gärdestad”  
Fika och gemeskap, alla välkomna 

Gemenskapsträff 29 augusti
Bohus Servicehus kl. 15.00 
Mats Börjesson sjunger, spelar och 
berättar om ”Ted Gärdestad”  
Fika och gemeskap, alla välkomna 

Välkommen till en ny termin! 

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen
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Tel: 0520-65 01 39
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Martinson

0520-65 01 39

Ivan Winblad, Bohus har 
avlidit i en ålder av 73 år. 
Han var född i Gamlestan, 
Göteborg. Närmast sörjande 
är Barnen Håkan och Karin 
med Familjer.

Benny Orrsäter, Nödinge 
har avlidit. Född 1947 och 
efterlämnar makan Ulla, 
samt barnen Linda och Kris-
tian som närmast sörjande.

Stina Hellman, Nol har av-
lidit. Född 1925 och efter-
lämnar sönerna Lars-Ove 
och Mats med familjer som 
närmast sörjande.

Helena Karlsson, Skepp-
landa har avlidit. Född 1967 
och efterlämnar sambon Jo-
han, barnen Nathalie och 
Sami, pappa och Britta samt 
syskon med familjer som 
närmast sörjande.

Dödsfall

Predikoturer
Filadelfi aförsamlingen, 
Bohus pingstkyrka
Onsd 21/8 kl 19, Sång bi-
belläsning och bön. Sönd 
25/8 kl 11, Gudstjänst Leif 
Karlsson och sång. Onsd 
28/8 kl 19, Sång bibelläs-
ning och bön.

Nödinge församling
25/8 13:e ef Trefaldighet. Kl 
11, Surte kyrka Gudstjänst J 
Jacobsson.

Smyrnaförsamlingen
Älvängen
Tisd 20/8 kl 11-12, Bön. Kl 
18-19, Bön. Kl 19, Styrel-
semöte. Onsd 21/8 kl 11-
12, Bön. Kl 18-19, Bön. 
Torsd kl 22/8 kl 11-12, Bön. 
Kl 18-19, Bön. Lörd 24/8 
kl 10-13, Second Hand 
& Café. Sönd 25/8 kl 11, 
Gudstjänst, Elias Berg, 
tema: ”Gudslängtan”. Kyrk-
kaffe. Tisd 27/8 kl 8-9, Bön.

Fuxerna - Åsbräcka för-
samling
Lörd kl 12, Högmässa med 
konfi rmation, Nordblom. 
Kl 15, Högmässa med kon-
fi rmation, Nordblom. Sönd 
kl 10, Högmässa, Isacson. 
Kl 14, Suomenkielinen, 
Olenius. Tisd kl 09, Mässa 
i församlingshemmet, Isac-
son. Onsd kl 18.30, Mässa, 
Nordblom.

Surte missionsförsamling
Sönd 25/8 kl 11, Guds-
tjänst. Henrik Fransson. En-
kelt fi ka. Månd 26/8 kl 19, 
Musikkåren, Lerum Surte 
Symphonic Band, övar. Tisd 

27/8 kl 18, Sommaraktivi-
teter och fi ka vid bouleba-
nan. Vid regn är vi i kyrkan. 
Onsd 28/8 kl 18:30, Ton-
år börjar för terminen. Sena 
ändringar i detta program 
kan ske.
www.surtemissionskyrka.se 
har ett aktuellt program.
Det fi nns fortfarande några 
platser kvar på höstens Till-
sammansläger! Anmälan se-
nast 6/9.

Guntorps missionskyrka
Onsd 21/8 kl 18.30, Spå-
rerScout/UpptäckarScout. 
Onsd 28/8 kl 18.30, Tonår/
ÄventyrarScout.

Älvängens missionskyrka
Sönd 25/8 kl 11, Guds-
tjänst "Generös - mot alla?" 
L Jöngren,  Sång av Dahn 
Hector, Jonas Askne, Stefan 
Oldin och Leif Jöngren.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 25/8 kl 10, 
Gudstjänst Skredsvik. Hå-
landa, se övriga. S:t Peder 
sönd 25/8 kl 17, Mässa J Im-
berg. Ale-Skövde, sönd 25/8 
kl 12, Husmöte Rödjan/
Prässebo hos Stefan Bränne-
rud, Skredsvik. Tunge sönd 
25/8, se övriga.

Döda

Vår vän och kamrat

Ivan Winblad

har lämnat oss i stor sorg 
och saknad.

Du lämnar ett stort
tomrum efter dig.

Vännerna i 
Vänsterpartiet i Ale

Jordfästningar
Torbjörn Gulbrandsen. 
I Skepplanda kyrka hölls 
torsdagen 15 augusti begrav-
ningsgudstjänst för Torbjörn 
Gulbrandsen. Offi ciant var  
Johannes Imberg.

Åke Andersson. I Nödinge 
kyrka hölls fredagen 16 au-
gusti begravningsgudstjänst 
för Åke Andersson. Offi ci-
ant var kyrkoherde Harry 
Hultén.

Övrigt

Bortsprungen katt
Vår korthåriga helsvarta 
bondkatt har sedan torsdag 
kväll (8/8) varit försvunnen 
från Kroksmosse Dalhem 
strax utanför Ryd. Katten 
Columbus var tillfälligt på 
besök i området när husse 
och matte var på semester. 
Han är mycket social och vi 
tror att han kan ha sökt upp 
människor eller hus i närhe-
ten. Han är chipmärkt.
Alla tips tas varmt emot via 
mail eller per telefon. Joel.
johansen@gmail.com
0736 96 10 90

Till Er alla som på olika 
sätt hedrade vår kära

Rosa Lindegren
vid hennes bortgång och 
begravning, för de vackra 
blommorna och för min-
nesgåvorna, vill vi fram-

föra vårt varma tack.

Roger, Kerstin och Berit 
med familjer

Tack

Veckans ris 
Ni som anonymt kontaktat 
Ale kommun angående 
skötsel av vår trädgård 
angränsande till ”GÅNG-
BANA” mellan Patron Ahl-
mans allé och Stomvägen 
ska ha veckans ris eftersom 
ni inte kan stå för era hand-
lingar. Det finns något som 
heter Kommunikation! 
Gångbanan anlades för ca 6 
år sedan och trädgården såg 
exakt ut som den gör idag 
och ingen anmärkning från 
Ale kommun och ej heller 
några föreskrifter.

Familjen Ericson, Stomv 32

Så efterlängtad!
Vår dotter och Markos

lillasyster Emilia.
Född den 17 maj, Mölndal

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

Så efterlängtad och älskad! 
Välkommen till världen 

Ludvig!
Född 10/8-13 kl 01:39

på Östra! 53 cm, 3560 g
Stolta föräldrar

Ulrika & Peter Karlsson, 
Rapenskår

Födda 

Borttappad blå Cham-
pion väska. Asus surfplatta 
kamera GoPro Hero 3. Vid 
Jennylund / Bohus. 2013-
08-10. HITTELÖN!
tel. 0763141077
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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

Resepresentkort köpes
Ving, Ticket, Solresor, Apollo, 
Resia, Fritidsresor. Även kort 
datum av intresse.
tel. 0735-01 45 63

SÄLJES

Släpvagn Tiab 2275. Sommar- 
och vinterdäck, dubbfria. Besiktad 
2013-05-31. Pris 2200kr.
tel. 0303-33 75 19

Ställbar säng. 90x200 som ny. 
2000kr.
tel. 0760-34 58 63

UTHYRES

2 RoK ca 65m2 med stor balkong 
i Alvhem. Hyra 5080:-
tel. 0760-75 88 80

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

Ö HYRA

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

SÖKES

Dagmatte sökes till min Jack 
Russel tik Alice.Jag söker i första 
hand en pensionär boendes i 
området kring Nygård/Lödöse. 
Alice är jättesnäll i all hantering 
och vill ha sällskap när matte och 
husse jobbar. 
tel. 0702-73 91 42 Jessica

Jag har en veteranbil som vill 
ha tak under vintern. Garage eller 
liknande i Skepplanda (eller dess 
närhet) sökes.
tel. 0706-59 53 90
Stig

ÖVRIGT

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

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

Loppis i Älvängen. Lörd 24, 31 
samt söndag 1 september kl 11-15. 
Ivar Arosenius väg 2, vitt hus/
orange balkong i korsning Göte-
borgsv/Ivar Arosenius. Bord 50-tal 
+ äldre, stolar, skåp, soffor, ekdörr 
med fönster, spinnrock, bordsvä-
var, tavlor, porslin, prydnadssa-
ker, lampor och mycket mer!
Fastighetsägarna
Fika serveras. Välkomna!

Global jord-healing varje full-
måne kl 20-20.30. 
21/8,19/9,19/10,17/11,17/12
amfgenius@telia.com

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

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

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

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

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

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

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

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

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

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

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.

tjänstertjännnssstttteeeerrrrrrr
Grattis

Kevin Olausson
7 år 

önskar
Farmor & Farfar

Grattis
Ida

som fyller 6 år 22/8
önskar

Mamma, pappa & storasyster

Grattis
Malva

som fyllt 6 år
Många kramar från
Morfar & Mormor

Grattis världens bästa för-
äldrar Lasse & Gun som 
firar pärlbröllop den 20/8

Önskar Anna & Therese

Grattis
John

på 1-årsdagen den
23 augusti önskar

Mamma, Pappa och Eric

Grattis Edwin
3 år 31/8 och att du blev

storebror till Thilda 26/6
Mormor Monica

Grattis till våra fina
sommartjejer!

Agnes 5 år 27/8
Signe 2 år 26/7

Kram Mamma och Pappa

Still standing mr. Eagle!
Grattis på 20+20 årsdagen

önskar
I.B.J.C.L.B.L.A.L.M.

K.H.S.R

Grattis underbara 
Mathilda på 2-års dagen!

Pussar och kramar
Farmor, Farfar,
Ninna & Helen

Grattis världens goaste
Linnea

13 år 26/8 - 2013
Kram Mormor

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

Lamar

Övrigt

Förlovning
Vi har förlovat oss.

 Jörgen & Lisbeth
Chicago, 18/8 - 2013

Vigda 
Karin Holström och 
Rickard Carlsson 

Vigdes den 2:e Augusti 2013 
vid Åh Stiftgård, Ljungskile.

Stort tack till alla 
närvarande!

Vem känner
  du som
snart fyller?

LOPPIS. Ale Brukshund-
klubb skall anordna en 
loppis den 29/9 bord går 
att hyra för 100:- betalas på 
plats. Maila mig för att boka 
brabrod@hotmail.com
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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

Resepresentkort köpes
Ving, Ticket, Solresor, Apollo, 
Resia, Fritidsresor. Även kort 
datum av intresse.
tel. 0735-01 45 63

SÄLJES

Släpvagn Tiab 2275. Sommar- 
och vinterdäck, dubbfria. Besiktad 
2013-05-31. Pris 2200kr.
tel. 0303-33 75 19

Ställbar säng. 90x200 som ny. 
2000kr.
tel. 0760-34 58 63

UTHYRES

2 RoK ca 65m2 med stor balkong 
i Alvhem. Hyra 5080:-
tel. 0760-75 88 80

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

Ö HYRA

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

SÖKES

Dagmatte sökes till min Jack 
Russel tik Alice.Jag söker i första 
hand en pensionär boendes i 
området kring Nygård/Lödöse. 
Alice är jättesnäll i all hantering 
och vill ha sällskap när matte och 
husse jobbar. 
tel. 0702-73 91 42 Jessica

Jag har en veteranbil som vill 
ha tak under vintern. Garage eller 
liknande i Skepplanda (eller dess 
närhet) sökes.
tel. 0706-59 53 90
Stig

ÖVRIGT

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

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

Loppis i Älvängen. Lörd 24, 31 
samt söndag 1 september kl 11-15. 
Ivar Arosenius väg 2, vitt hus/
orange balkong i korsning Göte-
borgsv/Ivar Arosenius. Bord 50-tal 
+ äldre, stolar, skåp, soffor, ekdörr 
med fönster, spinnrock, bordsvä-
var, tavlor, porslin, prydnadssa-
ker, lampor och mycket mer!
Fastighetsägarna
Fika serveras. Välkomna!

Global jord-healing varje full-
måne kl 20-20.30. 
21/8,19/9,19/10,17/11,17/12
amfgenius@telia.com

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

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

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

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

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

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

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

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

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

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

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.

tjänstertjännnssstttteeeerrrrrrr
Grattis

Kevin Olausson
7 år 

önskar
Farmor & Farfar

Grattis
Ida

som fyller 6 år 22/8
önskar

Mamma, pappa & storasyster

Grattis
Malva

som fyllt 6 år
Många kramar från
Morfar & Mormor

Grattis världens bästa för-
äldrar Lasse & Gun som 
firar pärlbröllop den 20/8

Önskar Anna & Therese

Grattis
John

på 1-årsdagen den
23 augusti önskar

Mamma, Pappa och Eric

Grattis Edwin
3 år 31/8 och att du blev

storebror till Thilda 26/6
Mormor Monica

Grattis till våra fina
sommartjejer!

Agnes 5 år 27/8
Signe 2 år 26/7

Kram Mamma och Pappa

Still standing mr. Eagle!
Grattis på 20+20 årsdagen

önskar
I.B.J.C.L.B.L.A.L.M.

K.H.S.R

Grattis underbara 
Mathilda på 2-års dagen!

Pussar och kramar
Farmor, Farfar,
Ninna & Helen

Grattis världens goaste
Linnea

13 år 26/8 - 2013
Kram Mormor

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

Lamar

Övrigt

Förlovning
Vi har förlovat oss.

 Jörgen & Lisbeth
Chicago, 18/8 - 2013

Vigda 
Karin Holström och 
Rickard Carlsson 

Vigdes den 2:e Augusti 2013 
vid Åh Stiftgård, Ljungskile.

Stort tack till alla 
närvarande!

Vem känner
  du som
snart fyller?

LOPPIS. Ale Brukshund-
klubb skall anordna en 
loppis den 29/9 bord går 
att hyra för 100:- betalas på 
plats. Maila mig för att boka 
brabrod@hotmail.com
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

4 2 7 5
2 7 6

1 6 9 3 4

5 9 7 4
9 4 2

8 3 1 9 7

6 4 5 2 1
7 6 8

3 9 4

9 4
2 1 8

5 8 9 2

7 5 1 8 9
2 6

9 2 4

7 8 2 6
1 4 8

6 1 5 7

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

FÅ EN GRATIS FOTANALYS
Prova 30 dagar - blir du inte nöjd får du

PENGARNA TILLBAKA
Formgjutna sulor fr 599:-
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GYM & FRIA VIKTER

GRUPPTRÄNING & CYKEL

PERSONLIG TRÄNING

FUNKTIONELL TRÄNING

SENIORKLUBB

SOL & RELAX

FÖRETAGSFRISKVÅRD

SJUKGYMNASTIK

BARNPASSNING

COFFEE LOUNGE

VIKTCENTER

TRÄNING
FÖR ALLA!

299
ALLA AKTIVITETER

KR/MÅN
12 MÅN AG

TR
ÄNA PÅ 140 KLUBBAR I SVERIGE! ALLA MÄNNISKOR
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A 
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!

RESPASSINGÅR!

TRÄNA PÅ TRE KLUBBAR I ALE

BONUSPAKET OCH PT INGÅR!
TVÅ PT-TILLFÄLLEN, PT SMALL GROUP, väska, 
vattenflaska, respass, sol- och massagekort samt 
fem give-away-cards. Värde 2448 kr.
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ALLT INGÅR!

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

PROVTRÄNA GRUPPTRÄNING

EN VECKA GRATIS!
GÄLLER 1 GÅNG PER PERSON OCH ÅR UNDER BEMANNADE 

ÖPPETTIDER PÅ VALFRI SPORTLIFEKLUBB I ALE. MOT UPPVISANDE AV 

FLYGBLAD. ÅLDERSGRÄNS 18 ÅR. 


