
Sofi a Hvenfelt.

Vår senaste
europamästare
POLEN. Ale har fått 
en ny europamästare i 
handboll – Sofi a Hvenfelt 
från Nödinge var en av 
Sveriges stöttespelare i 
U17-landslaget som tog 
EM-guld i helgen.
Det bjöds på handbollsdramatik i det 
klassiska mötet mellan Sverige och 
Ryssland. Det blågula laget vann till 
sist fi nalen med 26-24.
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Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror  
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Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla 
dagar 7-23

Välkommen att prata festmat 
med oss i butiken eller på 

telefon 0303-97504. 
Vid cateringbeställning vill 

vi gärna ha den 3 dagar 
innan leverans.

FESTFAT

/port.
Minst 8 portioner

Ale Torg

Enkelt och gott
till festen!

från

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

www.axums.se
Handsåg Fixit

Ord pris 79:-/st.

TRÄNING/FRITID
JUNIOR

SE ÄVEN ANNONS PÅ SID 7
Gäller fr o m ons 28/8 t o m sönd 1/9

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

Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

Vi
 re

se
rv

er
ar

 o
ss

 fö
r e

ve
nt

ue
lla

 tr
yc

kf
el

NIKE FLEX
Juniorstorlekar
ORD.PRIS 599 KR

ASICS GALAXY
Strl 28-35 med kardborre
Strl 35,5-40 med snörning

NU
499 KR

NU
299 KR

K-RIDCENTER
Kvalitetsridskolan för ungdomar och vuxna

Vuxna:
Lena Karlsson
0705-18 17 77

Byt upp dig eller 
börja rida?

Vi har ridning för alla åldrar på 
alla nivåer, för dig som aldrig 

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

Ungdomar:
Annika Teibl    

0709-81 77 11

Info och anmälan
www.k-ridcenter.se

 

Prova-på-ridning!
Förbokning och drop-in

Vi bjuder på fika
Varmt välkommen!

Öppet Hus 7/9 kl 11-15

  

Lödöse 0520-66 00 10
Gäller t o m 1/9-13

Köp valfri andel i något 
av våra andelssystem.

– FÅ EN 10 Á LOTT!

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!

Andreas Hjert (Hertig Valdemar), Linda Bengtsson (Ingeborg Eriksdotter), Evelina Lärk 
(Ingeborg Håkansdotter), Alf Joakim Persson (Hertig Erik) Leif Henricsson (Henrik Pris-
walk) och Sofi e Bodeling (Märta av Danmark) har tagit plats på bröllopsfesten i Lödöse.
Foto: Allan Karlsson Läs sid 8
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Festlig teater i Lödöse



Det är en osedvanligt lång och varm 
sommar vi upplever just nu, men 
faktum är att även om vädrets mak-

ter hade gjort motstånd så hade vi känt en 
ljummen bris i Ale och Lilla Edet. Det råder 
nämligen en tydlig medvind och kommu-
nernas självförtroende och framtidsanda är 
påtaglig. Det bottnar självklart i de föränd-
rade förutsättningarna som en ny väg och 
järnväg mellan Göteborg och Trollhättan 
har medfört. Intresset för både Ale och Lilla 
Edet är idag ett helt annat. Göteborgarna 
har upptäckt ett nytt område på kartan och 
bostadsexploatörerna är övertygade om att 
göteborgarna kommer att gilla vad de får se, 
därför har allt fl er byggplaner realiserats. 

Lördag 7 september har Ale och Lilla 
Edet kommun gemensamt bestämt sig för att 
bjuda in till visning. I samverkan med fören-
ingsliv och näringsliv vill kommunerna visa 
upp det bästa av Göta älvdalen. Det blir ett 
fullspäckat program med liv och rörelse på 
de flesta platser. Den oinvigde kommer att 
kunna åka på guidade bussturer för att bland 
annat få se var det byggs och planeras bostä-
der. Det blir allmänna rundturer till centrala 
platser i båda kommunerna. Ett liknande 
arrangemang har aldrig genomförts här 
förut och historiens största visning anser jag 
redan nu är ett strålande initiativ. Att med 
gemensamma krafter göra ett gott intryck på 
besökaren stärker också oss som redan bor 

i kommunerna. Faktum är att ingen mark-
nadsföring är mer värdefull än den som vi 
ale- och lilla edetbor själva bidrar med. Om 
vi är nöjda med vårt boende och vardag är vi 
garanterat våra kommuners främsta ambas-
sadörer.
En dag som den 7 september kan därför vara 
bra även internt i kommunerna, ibland blir 
man ju hemmablind och vi behöver påmin-
nas om alla tillgångar och möjligheter som 
finns runt knuten. Inte minst gäller det 
föreningslivet som genom evenemanget 
garanterat får en chans att att rekrytera nya 
medlemmar på hemmaplan.

Vad kommer göteborgarna då att möta? 
Jag hoppas och tror att det är två kommuner 
som andas optimism som har vänt blad och 
gått in i en ny modern tidsepok. Dörrarna 
är öppna och alla är välkomna. Entréavgif-
ten, det vill säga huspriserna för den som är 
intresserad av ett köp, kommer att upplevas 
behaglig i jämförelse med kranskommu-
nerna och inte minst Göteborg. Dessutom 
är jag säker på att vårt rika förenings- och 
friluftsliv i båda kommunerna kommer att 
göra ett gott intryck den 7 september.

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Historiens största visning
alekuriren  |   nummer 30  |   vecka 35  |   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. 

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

Extrahjälp för din familj,
ditt hem, ditt företag.

Städ • Hantverk • Trädgård • Måleri 
Läxhjälp • Reception, mm

Vi söker alltid aktiva pensionärer
som vill jobba och utvecklas

i ett expansivt företag

0735-20 27 35 - Peter Näslund
peter@pensionarspoolen.se 
www.pensionarspoolen.se

PRO ALE NORRA

Kvartalsmöte
I Medborgarhuset, Ledet

Onsdag 4 september kl. 15.00

PROgram
Mötesförhandlingar
Kaffe och smörgås

PROkulelebandet underhåller
Lotteri

Varmt välkomna!

PRO Ale Norra

Att sluta med drickandet är, anser vi 
bara en början.

Vi träffas onsd. kl 19.00 
Nödinge Församlingshem

Gamla Kilandav. 17
Telefonsvarare 031-98 31 80

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

ANBYTAR-
TRÄFF

i Skepplanda Hembygdsgård
(infart Forsvallen)

Lördag 31 augusti
kl. 11.00-14.00
Ta med dig din släktforskning

- upptäck gemensamma förfäder

Medlemmar såväl som icke 
medlemmar hälsas välkomna!

Omtanken  
- Anhörigföreningen i Ale 

Inbjuder till 

CAFÉTRÄFFAR
1:a tisdagen varje månad  
kl 18.30 i Aktivitetshuset

Tisdag 3 sept besök från  

Älvblomman  
- tips om blomsterarrangeman 

Välkommen!
I samarbete med anhörigstödet i Ale 
och Studieförbundet Vuxenskolan.

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

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



Det är en osedvanligt lång och varm 
sommar vi upplever just nu, men 
faktum är att även om vädrets mak-

ter hade gjort motstånd så hade vi känt en 
ljummen bris i Ale och Lilla Edet. Det råder 
nämligen en tydlig medvind och kommu-
nernas självförtroende och framtidsanda är 
påtaglig. Det bottnar självklart i de föränd-
rade förutsättningarna som en ny väg och 
järnväg mellan Göteborg och Trollhättan 
har medfört. Intresset för både Ale och Lilla 
Edet är idag ett helt annat. Göteborgarna 
har upptäckt ett nytt område på kartan och 
bostadsexploatörerna är övertygade om att 
göteborgarna kommer att gilla vad de får se, 
därför har allt fl er byggplaner realiserats. 

Lördag 7 september har Ale och Lilla 
Edet kommun gemensamt bestämt sig för att 
bjuda in till visning. I samverkan med fören-
ingsliv och näringsliv vill kommunerna visa 
upp det bästa av Göta älvdalen. Det blir ett 
fullspäckat program med liv och rörelse på 
de flesta platser. Den oinvigde kommer att 
kunna åka på guidade bussturer för att bland 
annat få se var det byggs och planeras bostä-
der. Det blir allmänna rundturer till centrala 
platser i båda kommunerna. Ett liknande 
arrangemang har aldrig genomförts här 
förut och historiens största visning anser jag 
redan nu är ett strålande initiativ. Att med 
gemensamma krafter göra ett gott intryck på 
besökaren stärker också oss som redan bor 

i kommunerna. Faktum är att ingen mark-
nadsföring är mer värdefull än den som vi 
ale- och lilla edetbor själva bidrar med. Om 
vi är nöjda med vårt boende och vardag är vi 
garanterat våra kommuners främsta ambas-
sadörer.
En dag som den 7 september kan därför vara 
bra även internt i kommunerna, ibland blir 
man ju hemmablind och vi behöver påmin-
nas om alla tillgångar och möjligheter som 
finns runt knuten. Inte minst gäller det 
föreningslivet som genom evenemanget 
garanterat får en chans att att rekrytera nya 
medlemmar på hemmaplan.

Vad kommer göteborgarna då att möta? 
Jag hoppas och tror att det är två kommuner 
som andas optimism som har vänt blad och 
gått in i en ny modern tidsepok. Dörrarna 
är öppna och alla är välkomna. Entréavgif-
ten, det vill säga huspriserna för den som är 
intresserad av ett köp, kommer att upplevas 
behaglig i jämförelse med kranskommu-
nerna och inte minst Göteborg. Dessutom 
är jag säker på att vårt rika förenings- och 
friluftsliv i båda kommunerna kommer att 
göra ett gott intryck den 7 september.

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Historiens största visning
alekuriren  |   nummer 30  |   vecka 35  |   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. 

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

Extrahjälp för din familj,
ditt hem, ditt företag.

Städ • Hantverk • Trädgård • Måleri 
Läxhjälp • Reception, mm

Vi söker alltid aktiva pensionärer
som vill jobba och utvecklas

i ett expansivt företag

0735-20 27 35 - Peter Näslund
peter@pensionarspoolen.se 
www.pensionarspoolen.se

PRO ALE NORRA

Kvartalsmöte
I Medborgarhuset, Ledet

Onsdag 4 september kl. 15.00

PROgram
Mötesförhandlingar
Kaffe och smörgås

PROkulelebandet underhåller
Lotteri

Varmt välkomna!

PRO Ale Norra

Att sluta med drickandet är, anser vi 
bara en början.

Vi träffas onsd. kl 19.00 
Nödinge Församlingshem

Gamla Kilandav. 17
Telefonsvarare 031-98 31 80

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

ANBYTAR-
TRÄFF

i Skepplanda Hembygdsgård
(infart Forsvallen)

Lördag 31 augusti
kl. 11.00-14.00
Ta med dig din släktforskning

- upptäck gemensamma förfäder

Medlemmar såväl som icke 
medlemmar hälsas välkomna!

Omtanken  
- Anhörigföreningen i Ale 

Inbjuder till 

CAFÉTRÄFFAR
1:a tisdagen varje månad  
kl 18.30 i Aktivitetshuset

Tisdag 3 sept besök från  

Älvblomman  
- tips om blomsterarrangeman 

Välkommen!
I samarbete med anhörigstödet i Ale 
och Studieförbundet Vuxenskolan.

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

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

Ett  smartare boende!
Boka in familjedagen när Ale och Lilla Edet visar upp sig

Lördag 7 september

Upptäck
nya attraktiva 
bostadsområden

Upplev
mängder av olika 

aktiviteter

Ett  utförl igt  program hittar  du på  www.alel i l laedet.se

Varmt välkomna!

Näringslivet, föreningslivet och kommunerna visar 
upp dagens och framtidens möjligheter!

Upplev och upptäck din kommun!
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Sommarlovet är slut och 
förra veckan kom många 
elever och lärare tillbaka 

till skolan efter ett långt och 
välförtjänt lov.

Under vårterminen har 
vi som utbildningspolitiker 
vid besök i skolor fått se goda 
exempel på god svensk skola, 
vi har mött många engagerade 
och kompetenta lärare och 
rektorer. 

Ett av besöken har varit i 
Ale där vi tittade på den spän-
nande och välkända en-till-en 
satsningen. Forskning visar att 
det är lättare att lära sig skriva 
än att läsa men ändå lär man 
traditionellt de små barnen 
att läsa först eftersom de har 
svårt att forma bokstäverna för 
hand. Med datorns hjälp ser 
man här i Ale hur barnen lär 
sig läsa och skriva snabbare, 
skriver fylligare texter med fler 
tecken. Det är ett gott exempel 

på vad som händer i svensk 
skola, här och nu.

En väg till framgång är att 
sprida goda exempel från den 
svenska skolan istället för att 
som Socialdemokraterna med 
skolministeraspiranten Ibra-
him Baylan i spetsen svart-
måla skolan och de reformer 
regeringen genomfört. 

Givetvis är vi medvetna om 
att det finns problem och svå-
righeter i den svenska skolan, 
problem som vi inte kan 
blunda för. Vi tror att man för 
att hitta lösningar på proble-
men i högre grad måste lyssna 
på dem som har den stora kun-
skapen om skolan – eleverna, 
lärare och rektorer. 

Regeringen har genomdri-
vit beslut om ny skollag och 
läroplan, infört lärarlegiti-
mation samt förtydligat vad 
som förväntas av den svenska 
skolan, nämligen att varje 

enskilt barn har rätt att nå så 
långt som möjligt utifrån sin 
potential. Detta är viktiga 
åtgärder för att styra skolan åt 
rätt håll. Vi Centerpartister är 
särskilt glada över det ökade 
elevfokuset i den nya skollagen 
och den ökade tydlighet som 
förändringarna i läroplaner 
och kursplaner bidrar till. 

Vi är medvetna om att det 
är stora reformer som genom-
förts inom skolans område, 
reformer som kommer att ta 
tid innan de får fullt genom-
slag. Det är viktigt att skolan 
nu får reformro, så att lärare 
och skolledare får möjlighet 
att med sin klokskap se till att 
reformerna får genomslag i 
skolan. Från politikens håll 
måste vi nu visa personalen 
i skolan tillit i att de gör det 
bästa av den svenska skolan. 

Skolfrågorna är viktiga för 
Centerpartiet. På vår stämma i 
september kommer vi att fatta 
beslut om ett nytt utbildnings-
politiskt program för Center-
partiet, där vi beskriver hur vi 
anser att den svenska skolan 
ska bli en skola som präglas av 
såväl kunskap som kreativitet. 

Vi vill passa på att hälsa 
alla elever välkomna tillbaka 
till skolan. Vi vill också skicka 
en hälsning till alla lärare och 
andra som arbetar i skolan och 
tacka för Ert goda arbete och 
det engagemang Ni bidrar 
med! Gott nytt skolår!

Ulrika Carlsson (C)
Utbildningspolitisk talesperson

Elena Fridfelt (C)
Ordförande

Utbildningsnämnden Ale

Positiv utveckling i Ales skolor

Att döma av insän-
darsidan i Aleku-
riren vecka 34 har 

vi nu åtminstone fått upp 
debatten på bordet vilket vi 
Sverigedemokrater givetvis 
välkomnar. Dock fl ore-
rar det ett antal felaktiga 
påståenden. Skribenterna 
har nog för det första inte 
själva blivit utsatta för det 
verkliga problemet med 
tiggeriet på Ale Torg. Vid 
upprepade tillfällen har 
tiggare antastat folk när 
de går utefter Ale Torg, de 
handgripligen fl yger upp 
framför folk och hindrar 
deras väg samtidigt som de 
viftar med ett papper uppe i 
ansiktet. En högst obe-
haglig upplevelse! Deras 
beteende stör den allmänna 
ordningen i vår kommun.

Det hävdas att tiggeriet 
inte är organiserat. Detta är 

direkt felaktigt! Polismyn-
digheter runt om i landet 
har flera gånger påvisat 
att kriminella ligor ligger 
bakom just tiggeriet. I GP 
2012-06-15 står det att läsa: 
"I Stockholm har polisen i 
flera fall lyckats visa att ligor 
ligger bakom tiggeriet.”

– Personer har förts till 
Sverige av kriminella grup-
per för att utnyttjas i tiggeri, 
för tvångsarbete eller för att 
medverka i brottslig verk-
samhet. Handikappade och 
barn är mycket värdefulla 
brottsverktyg, säger Kajsa 
Wahlberg, kriminalinspek-
tör vid rikspolisstyrelsen. 

Även i Gävleborg och 
Östergötland finns liknande 
uttalanden ifrån respektive 
polismyndighet. Att hänvisa 
till någon enskild politiskt 
speglad tidning får i sam-
manhanget anses högst ose-

riöst.
Någon frågar sig om 

kommunen skall anlita väk-
tare för att jaga bort tiggare. 
Nej kommunen skall inte 
behöva anlita väktare. En 
förändring i den kommu-
nala ordningsstadgan av den 
här karaktären blir en poli-
siär angelägenhet.

Ytterst är det här en natio-
nell fråga där vi motionerat i 
riksdagen om att förbjuda 
tiggeri. En sådan föränd-
ring tar tid att genomföra 
därför ser vi nu behovet av 
att skyndsamt vidta åtgärder 
på kommunal nivå. Natio-
nellt har flera andra partier 
gått Sverigedemokraternas 
väg det senaste året. Därför 
hoppas vi nu på fullmäktiges 
stöd i frågan.

Robert Jansson (SD)

Replik på insändare angående tiggeriet:

Tiggeriet är organiserat

Adina Hälsan vårdcentral 
och BVC i Nol 
Tel: 031-383 04 20 

www.adinahalsan.se
Öppet vardagar 8-17

Efter en solig och skön 
sommar glöm inte att se 

över Dina mediciner. 

VÄLKOMMEN ATT 
BOKA TID FÖR 

ÅRSKONTROLL!
Det är ännu inte för sent 

att vaccinera sig mot TBE!

Pensionärsdag
ALE • LILLA EDET

Fredag 30 augusti kl 14.00
Bohus Servicehus

Ulf Källvik &
Lennart Palm

underhåller

Torgny
Larsson

F.d. Riksdagsman 
talar om kyrkovalet.

MEDVERKANDE

ALLA PENSIONÄRER VÄLKOMNA
Kostnad 20:- inkl kaffe & smörgås

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

Sverigedemokraterna och 
Aledemokraterna tror att ett 
förbud mot tiggeri skulle lösa 
problemet med utsatta och 
marginaliserade personer. 

Miljöpartiets åsikt är att 
det viktigaste brottsförebyg-
gande arbetet sker genom 
att minska utanförskapet och 
utsattheten i samhället. Man 

kan inte förbjuda symtomen 
på att människor är margi-
naliserade och står utanför 
det ”fina” samhället som 
Sverigedemokraterna och 
Aledemokraterna lever i.

Livet för den som tigger 
är kantat av rädsla, oro och 
osäkerhet inför framtiden. 
Många människor lever sina 

liv utan 
tillgång till 
grundläg-
gande sam-
hällsfunk-
tioner, rät-
tigheter och 
tryggheter. 

Miljö-
partiet i Ale 
satte fokus 
på främ-
lingsfient-
lighet och 
kommunens 
integra-
tionsarbete 
i en motion 

som fullmäktige antog med 
blocköverskridande majori-
tet. Okunnighet och rädsla är 
en stark grogrund till främ-
lingsfientlighet. Kommunens 
värdegrundsarbete i skolan är 
därför extra viktigt i tider av 
ökande främlingsfientlighet 
och vikande respekt för alla 
människors lika värde.

Främlingsfientlighet och 
rasism är oförenligt med 
Miljöpartiets mål om ett 
samhälle i solidaritet med 
människor och det ekolo-
giska systemet nu och för 
kommande generationer. Vi 
i Ale kan bidra. EU:s utrikes-
politik bör i högre grad inrik-
tas på fattigdomsbekämp-
ning, demokratibyggande 
och miljöarbete. Tänk vad 
enkelt det hade varit annars 
med att bara förbjuda det 
man inte vill se!

Miljöpartiets
fullmäktigegrupp

Tänk vad enkelt om man
kunde förbjuda tiggeri

ÄLVÄNGENORTENS  
VILTVÅRDSOMRÅDE

kallar till ordinarie

ÅRSMÖTE
Tisdag 10/9 kl 19.00

i Älvängens Folkets hus

Ärenden enligt stadgarna.

Välkomna!
Styrelsen

MODEKONSULENTER 

SÖKES!
Tjäna extra med ett 

spännande jobb 
i modebranschen.

För mer information 
ring 011 - 12 27 00
www.friendtex.se
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Sommarlovet är slut och 
förra veckan kom många 
elever och lärare tillbaka 

till skolan efter ett långt och 
välförtjänt lov.

Under vårterminen har 
vi som utbildningspolitiker 
vid besök i skolor fått se goda 
exempel på god svensk skola, 
vi har mött många engagerade 
och kompetenta lärare och 
rektorer. 

Ett av besöken har varit i 
Ale där vi tittade på den spän-
nande och välkända en-till-en 
satsningen. Forskning visar att 
det är lättare att lära sig skriva 
än att läsa men ändå lär man 
traditionellt de små barnen 
att läsa först eftersom de har 
svårt att forma bokstäverna för 
hand. Med datorns hjälp ser 
man här i Ale hur barnen lär 
sig läsa och skriva snabbare, 
skriver fylligare texter med fler 
tecken. Det är ett gott exempel 

på vad som händer i svensk 
skola, här och nu.

En väg till framgång är att 
sprida goda exempel från den 
svenska skolan istället för att 
som Socialdemokraterna med 
skolministeraspiranten Ibra-
him Baylan i spetsen svart-
måla skolan och de reformer 
regeringen genomfört. 

Givetvis är vi medvetna om 
att det finns problem och svå-
righeter i den svenska skolan, 
problem som vi inte kan 
blunda för. Vi tror att man för 
att hitta lösningar på proble-
men i högre grad måste lyssna 
på dem som har den stora kun-
skapen om skolan – eleverna, 
lärare och rektorer. 

Regeringen har genomdri-
vit beslut om ny skollag och 
läroplan, infört lärarlegiti-
mation samt förtydligat vad 
som förväntas av den svenska 
skolan, nämligen att varje 

enskilt barn har rätt att nå så 
långt som möjligt utifrån sin 
potential. Detta är viktiga 
åtgärder för att styra skolan åt 
rätt håll. Vi Centerpartister är 
särskilt glada över det ökade 
elevfokuset i den nya skollagen 
och den ökade tydlighet som 
förändringarna i läroplaner 
och kursplaner bidrar till. 

Vi är medvetna om att det 
är stora reformer som genom-
förts inom skolans område, 
reformer som kommer att ta 
tid innan de får fullt genom-
slag. Det är viktigt att skolan 
nu får reformro, så att lärare 
och skolledare får möjlighet 
att med sin klokskap se till att 
reformerna får genomslag i 
skolan. Från politikens håll 
måste vi nu visa personalen 
i skolan tillit i att de gör det 
bästa av den svenska skolan. 

Skolfrågorna är viktiga för 
Centerpartiet. På vår stämma i 
september kommer vi att fatta 
beslut om ett nytt utbildnings-
politiskt program för Center-
partiet, där vi beskriver hur vi 
anser att den svenska skolan 
ska bli en skola som präglas av 
såväl kunskap som kreativitet. 

Vi vill passa på att hälsa 
alla elever välkomna tillbaka 
till skolan. Vi vill också skicka 
en hälsning till alla lärare och 
andra som arbetar i skolan och 
tacka för Ert goda arbete och 
det engagemang Ni bidrar 
med! Gott nytt skolår!

Ulrika Carlsson (C)
Utbildningspolitisk talesperson

Elena Fridfelt (C)
Ordförande

Utbildningsnämnden Ale

Positiv utveckling i Ales skolor

Att döma av insän-
darsidan i Aleku-
riren vecka 34 har 

vi nu åtminstone fått upp 
debatten på bordet vilket vi 
Sverigedemokrater givetvis 
välkomnar. Dock fl ore-
rar det ett antal felaktiga 
påståenden. Skribenterna 
har nog för det första inte 
själva blivit utsatta för det 
verkliga problemet med 
tiggeriet på Ale Torg. Vid 
upprepade tillfällen har 
tiggare antastat folk när 
de går utefter Ale Torg, de 
handgripligen fl yger upp 
framför folk och hindrar 
deras väg samtidigt som de 
viftar med ett papper uppe i 
ansiktet. En högst obe-
haglig upplevelse! Deras 
beteende stör den allmänna 
ordningen i vår kommun.

Det hävdas att tiggeriet 
inte är organiserat. Detta är 

direkt felaktigt! Polismyn-
digheter runt om i landet 
har flera gånger påvisat 
att kriminella ligor ligger 
bakom just tiggeriet. I GP 
2012-06-15 står det att läsa: 
"I Stockholm har polisen i 
flera fall lyckats visa att ligor 
ligger bakom tiggeriet.”

– Personer har förts till 
Sverige av kriminella grup-
per för att utnyttjas i tiggeri, 
för tvångsarbete eller för att 
medverka i brottslig verk-
samhet. Handikappade och 
barn är mycket värdefulla 
brottsverktyg, säger Kajsa 
Wahlberg, kriminalinspek-
tör vid rikspolisstyrelsen. 

Även i Gävleborg och 
Östergötland finns liknande 
uttalanden ifrån respektive 
polismyndighet. Att hänvisa 
till någon enskild politiskt 
speglad tidning får i sam-
manhanget anses högst ose-

riöst.
Någon frågar sig om 

kommunen skall anlita väk-
tare för att jaga bort tiggare. 
Nej kommunen skall inte 
behöva anlita väktare. En 
förändring i den kommu-
nala ordningsstadgan av den 
här karaktären blir en poli-
siär angelägenhet.

Ytterst är det här en natio-
nell fråga där vi motionerat i 
riksdagen om att förbjuda 
tiggeri. En sådan föränd-
ring tar tid att genomföra 
därför ser vi nu behovet av 
att skyndsamt vidta åtgärder 
på kommunal nivå. Natio-
nellt har flera andra partier 
gått Sverigedemokraternas 
väg det senaste året. Därför 
hoppas vi nu på fullmäktiges 
stöd i frågan.

Robert Jansson (SD)

Replik på insändare angående tiggeriet:

Tiggeriet är organiserat

Adina Hälsan vårdcentral 
och BVC i Nol 
Tel: 031-383 04 20 

www.adinahalsan.se
Öppet vardagar 8-17

Efter en solig och skön 
sommar glöm inte att se 

över Dina mediciner. 

VÄLKOMMEN ATT 
BOKA TID FÖR 

ÅRSKONTROLL!
Det är ännu inte för sent 

att vaccinera sig mot TBE!

Pensionärsdag
ALE • LILLA EDET

Fredag 30 augusti kl 14.00
Bohus Servicehus

Ulf Källvik &
Lennart Palm

underhåller

Torgny
Larsson

F.d. Riksdagsman 
talar om kyrkovalet.

MEDVERKANDE

ALLA PENSIONÄRER VÄLKOMNA
Kostnad 20:- inkl kaffe & smörgås

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

Sverigedemokraterna och 
Aledemokraterna tror att ett 
förbud mot tiggeri skulle lösa 
problemet med utsatta och 
marginaliserade personer. 

Miljöpartiets åsikt är att 
det viktigaste brottsförebyg-
gande arbetet sker genom 
att minska utanförskapet och 
utsattheten i samhället. Man 

kan inte förbjuda symtomen 
på att människor är margi-
naliserade och står utanför 
det ”fina” samhället som 
Sverigedemokraterna och 
Aledemokraterna lever i.

Livet för den som tigger 
är kantat av rädsla, oro och 
osäkerhet inför framtiden. 
Många människor lever sina 

liv utan 
tillgång till 
grundläg-
gande sam-
hällsfunk-
tioner, rät-
tigheter och 
tryggheter. 

Miljö-
partiet i Ale 
satte fokus 
på främ-
lingsfient-
lighet och 
kommunens 
integra-
tionsarbete 
i en motion 

som fullmäktige antog med 
blocköverskridande majori-
tet. Okunnighet och rädsla är 
en stark grogrund till främ-
lingsfientlighet. Kommunens 
värdegrundsarbete i skolan är 
därför extra viktigt i tider av 
ökande främlingsfientlighet 
och vikande respekt för alla 
människors lika värde.

Främlingsfientlighet och 
rasism är oförenligt med 
Miljöpartiets mål om ett 
samhälle i solidaritet med 
människor och det ekolo-
giska systemet nu och för 
kommande generationer. Vi 
i Ale kan bidra. EU:s utrikes-
politik bör i högre grad inrik-
tas på fattigdomsbekämp-
ning, demokratibyggande 
och miljöarbete. Tänk vad 
enkelt det hade varit annars 
med att bara förbjuda det 
man inte vill se!

Miljöpartiets
fullmäktigegrupp

Tänk vad enkelt om man
kunde förbjuda tiggeri

ÄLVÄNGENORTENS  
VILTVÅRDSOMRÅDE

kallar till ordinarie

ÅRSMÖTE
Tisdag 10/9 kl 19.00

i Älvängens Folkets hus

Ärenden enligt stadgarna.

Välkomna!
Styrelsen

MODEKONSULENTER 

SÖKES!
Tjäna extra med ett 

spännande jobb 
i modebranschen.

För mer information 
ring 011 - 12 27 00
www.friendtex.se
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Förra tisdagen, 20 
augusti, tog årets re-
surser på Jorden slut. 

Nu är det som jordklotet 
kan producera av egen kraft 
under ett år förbrukat. Det 
innebär att vi överskrider 
jordklotets resurser fyra 
månader innan året är slut! 
Vi överlever tack vare fossila 
bränslen och överutnyttjan-
de. Vi lånar till den dagliga 
driften i fyra månader per 
år! Vi behöver minska vår 
resursanvändning radikalt 
för att nå en hållbar balans. 
Dagen då årets resurser tar 
slut kallas Overshoot Day 
och låg tidigare i september, 
i år blev det 20 augusti. 

Miljöpartiet har i en 

motion till fullmäktige före-
slagit att bygglovsavgifterna 
ska sänkas när man bygger 
energieffektivt och helt tas 
bort när man installerar sol-
energi. Miljöpartiet, Social-
demokraterna och Vänster-
partiet vill skapa goda förut-
sättningar att göra hållbara 
val i vardagen. Det ska vara 
lätt att leva klimatsmart.

Under hösten kommer 
alla kommunala avgifter att 
diskuteras politiskt. Här 
finns fler möjligheter att 
göra det lätt att leva klimats-
mart i Ale.

Carlos Trischler (MP)
Eva-Karin Andersson (MP)

Årets resurser tog slut 20 augusti

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

Aug - sept

Barnfilm och pysselklubb - Djungel
10.00 Djungelboken
12:00 Rio
Djungelpyssel
Tävla om biljett till Universeum
Filmerna visas i sal 106 på Ale gymnasium. Medlemskap i Barnfilm och 
pysselklubben kostar 20 kr. Medlemskap kan köpas på plats eller på Ale 
bibliotek. Vid frågor kontakta kulturverket på kultur@ale.se 

Bäbismys
Nu sätter bäbismyset igång igen för hösten. Allt från teater för bäbisar till att 
få tips om vad din bäbis ska äta. I höst är programmet lika fullspäckat som 
vanligt, vi kommer att köra i Skepplanda och Nödinge. 

Första tillfället är 2 september 10:30-11:30 i Skepplanda.  

Vad ska bäbisen äta?
Alla föräldrar vill ju att barnen ska 
äta nyttigt och helst med glädje. 
Kommundietisten kommer och visar på 
barnmat du lätt kan göra hemma och 
andra tips och inspiration.
Anmälan görs till Skepplanda bibliotek på 
skepplandabibliotek@ale.se eller 0303-33 
0515. Bäbismyset är kostnadsfritt.

Prova på dator på biblioteket
Är du nybörjare på datorn? Biblioteket erbjuder gratis prova på-tillfällen då du lär 
dig grunderna i hur man använder dator och internet.
Vi håller till på andra våningen på Ale bibliotek i Nödinge.

3/9 14.00 - 14.45 eller 15.00 - 15.45
17/9    14.00 - 14.45 eller 15.00 - 15.45
1/10 14.00 - 14.45 eller 15.00 - 15.45
15/10 14.00 - 14.45 eller 15.00 - 15.45
5/11 14.00 - 14.45 eller 15.00 - 15.45
19/11 14.00 - 14.45 eller 15.00 - 15.45

Anmälan till biblioteket, tel. 0303 33 02 16 
eller e-post: bibliotek@ale.se
 

Prova på ipad på biblioteket
Har du nyss köpt en ipad eller funderar du på att skaffa en? Kom till biblioteket 
och få hjälp av en handledare att komma igång. Biblioteket erbjuder gratis 
prova på-tillfällen under hösten. Vi håller till på andra våningen på Ale bibliotek i 
Nödinge.

10/9 14.00 - 14.45 eller 15.00 - 15.45
24/9 14.00 - 14.45 eller 15.00 - 15.45
8/10 14.00 - 14.45 eller 15.00 - 15.45
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Sagoklubben Drakonsdag på Surte bibliotek
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Grannsamverkan är en enkel och kostnadsfri metod för dig och dina grannar 
att samverka mot brott och öka gemenskapen i området där du bor.
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Läs mer på www.ale.se eller kontakta kommunens brotts-och 
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uppstart!

Vill du skydda dig  
mot oväntat besök?
Dags att starta upp grannsamverkan!

Vill du också ha tänder som sitter fast?
Tandimplantat är inte längre någon nyhet. Vi använder oss 
av en väl beprövad metod utvecklad av världsledande for-
skare. Det är en enkel behandling med bara en operation. 
Du spar tid och får ny livskvalitet inom ett par veckor.
För mer information ring 0303-74 60 51 
www.aletandhalsa.praktikertjanst.se

Vi arbetar med implantat 
och protetik från Välkomna!

Lokaltidning, printshop, reklambyrå, 
webbproduktion & fi lmproduktion
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NOL. Nolskolan fi rar 
90 år.

På läsårets första 
dag mötte lärarna sina 
elever i gammaldags 
klädsel.

– En överraskning för 
barnen, säger initiativ-
tagaren Maria Theo-
dorsson.

När skolbarnen hälsades 
välkommen till ett nytt läsår 
skedde det på ett annorlunda 
sätt. Personalen manifeste-
rade att Nolskolan faktiskt 
fyller 90 år. Den äldsta skol-
byggnaden, där det fortfa-
rande bedrivs undervisning, 
stod klar 1923.

– Vi kommer att ha ett 
tema under hösten om sam-
hället förr och nu. Vad det 
fanns för orsak att skolan 
hamnade just här och hur 
arbetskraften såg ut då med 
industrier och annat, förkla-
rar Maria Theodorsson som 
dessutom kan fira ett person-
ligt jubileum i år.

– Jag har jobbat på Nol-
skolan i 40 år. Att jag har 
blivit kvar så länge beror på 
att kollegorna och barnen 
har givit mig möjligheten 
att utvecklas. Närheten 
till arbetsplatsen har också 
spelat in eftersom jag bor i 
Nol, berättar Maria.

Nolskolan invigdes 1923 
av prästen Svenning. Före 
detta elever har berättat att 
skolan inte blev klar till skol-
starten i augusti, utan att 
bygget försenades en vecka. 
Eleverna fick då, till deras 
glädje, längre sommarlov 
den sommaren.

– Innan Nol fick sitt första 
skolhus gick barnen i skola i 
bostäderna borta vid Bruk-
storget. Där fick de gå i klass 
1 och 2. Resten av skolåren, 

det vill säga klass 3, 4, 5 och 
6 var Nols barn hänvisade 
till Ahlaforsskolan, berättar 
Maria Theodorsson.

Det var inte utan att skol-
barnen hajade till när de 
mötte sina lärare i en för dem 
ovanlig utstyrsel. Eleverna 
anammade budskapet och 
hälsade artigt. Det fanns till 
och med dem som neg och 

bockade.
– Det är viktigt att barnen 

får det historiska perspekti-
vet, att man funderar på hur 
samhället har formats och 
förändrats, avslutar Maria 
Theodorsson.

I NOL

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Eleverna överraskades på första skoldagen

Nolskolan 
90-årsjubilerar

Maria Theodorsson har arbetat 40 år på Nolskolan. I bakgrunden till vänster ses skolhuset 
som invigdes 1923.

Det var inte riktigt som vanligt när Nolskolans elever kom 
tillbaka efter sommarlovet. Personalen hade gammaldags 
utstyrsel som fi ck symbolisera att Nolskolan fi rar 90 år i år.

ALE. En generellt trög 
arbetsmarknad trots 
en bättre konjunktur 
förbryllar AME:s verk-
samhetschef, Andreas 
Witt.

Positivt för Ale är 
dock att ungdomsar-
betslösheten minskat 
markant under som-
marmånaderna. 

Arbetslösheten har i allmän-
het legat ganska jämt under 
året. Ale är tillbaka på 6,5 
procent där man började i 
januari. Det kan jämföras 
med 2012 där man såg kraf-
tigare svängningar. 

Andreas Witt, verksam-
hetschef för Arbetsmark-
nadsenheten – AME, trodde 
att den förbättrade konjunk-
turen skulle märkas tydligare 
på arbetsmarknaden, men 
gläds åt att Ale är en av endast 

fyra kommuner av samman-
lagt 13 i Göteborgsregionen 
som lyckats sänka ungdoms-
arbetslösheten mellan juni 
och juli månad. 

– Det är en sänkning med 
0,4 procent vilket är ganska 
mycket. Det beror till stor 
del på att Ale varit bra på att 
tillhandahålla sommarjobb 
för ungdomar, men även 
att vi valt att använda extra-
pengar till att anställa hit-
tills 17 arbetslösa ungdomar 
inom kommunen. Kontrak-
tet löper på ett år och finan-
sieras med särskilt anställ-
ningsstöd. Tanken är att 
ungdomarna ska få arbets-
livserfarenhet och referenser 
som ökar chanserna till jobb. 

Arbetslösheten bland 
unga i Ale var i juli 16 pro-
cent, vilket kan jämföras med 
Lilla Edet där siffran ökade 
från 17,8 till 18, 1 procent 

mellan juni och juli. 
JOHANNA ROOS

Ungdomsjobb sänker arbetslösheten

ARBETSLÖSHET
Arbetslösa ungdomar (18-24 år) 
i juli 2013 i % (juni månad inom 
parantes)
Kungälv: 8,3 (8,4) 
Lerum: 11,6 (10,5)
Ale: 16,0 (16,4)
Lilla Edet: 18,1 (17,8)
Alingsås: 17,2 (17,5)
Göteborg: 15,9 (15,7)
Hela riket: 16,8 (16,8)

Alla arbetslösa (16-64 år) i 
juli 2013 i % (juni månad inom 
parantes)
Kungälv 3,9 (3,8) 
Lerum: 4,0 (3,7)
Ale: 6,4 (6,2)
Lilla Edet: 7,9 (7,7)
Alingsås: 7,4 (7,5)
Göteborg: 9,6 (9,3)
Hela riket: 8,4 (8,2)

Ale Torg

Allt för 
skolstarten!

Fynda i butiken!
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TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  Tel. 0303-973 01 • Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

ASICS SONALI
Heldämpad med pronationsstöd.
Dam & Herr.
ORD. PRIS 1199 KR 

REEBOK FRANCONIA
Walkingsko med GoreTex®.
Dam & Herr.
ORD. PRIS 1099 KR 

ADIDAS OPTICOURT
Herrstorlekar.
ORD. PRIS 999 KR 

NIKE FREE 5.0
Superlätt och skön sko i nya 
höstfärger.
ORD. PRIS 1099 KR 

Erbjudanden i denna 
annons gäller tom söndag 1/9.

PUMA EVOSPEED 5.2
Stl 36-47.
ORD. PRIS 699 KR 

SALOMON XA PRO
Klassiker med GoreTex®.
Dam & Herr.

ASICS KUMO
Heldämpad för neutralt löpsteg.
Dam & Herr.
ORD. PRIS 1499 KR 

ASICS 2000
Klassisk bästsäljare i nya höstfärger.
Dam & Herr.

Gilla Team Sportia Ale Torg på facebook

AKTIV HÖST

Med reservation för slutförsäljning.  
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
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RÖHNISCH Shape Tights 
Hjälper till att hålla formerna och har 
slimmande egenskaper som ger perfekt 
passform och en fin siluett som döljer 
eventuella ojämnheter.
Tack vare kompressionen ger de också 
en lättare massage av musklerna.

1599KR

499KR



LÖDÖSE. Teaterspelet 
Hertigarnas Bröllops-
fest har blivit en succé.

Publiken vallfärdar 
till Ljudaborg.

– Fantastiskt roligt, 
konstaterar producent 
Josefi ne Lundin.

Året är 1313, de båda her-
tigarna Erik och Valdemar, 
ska fira sin stora bröllopsfest. 
Lödöse, platsen där festen 
ska äga rum, är vald med 
omsorg. Kungligheter är 
inbjudna, biskopar och för-

näma köpmän likaså. Många 
av dåtidens så kallade kän-
disar finns representerade. 
Även en liten tioårig tös vid 
namn Birgitta är med. Hon 
skulle senare bli känd som 
Heliga Birgitta.

Två gäster finns inte på 
gästlistan, men de dyker 
upp ändå. Vad gör de där? 
Vilken roll kommer dessa 
att spela och vad för bety-
delse kommer detta att få för 
frantiden?

Det är bakgrunden till den 
teaterföreställning som Jan 

Andersson gjort manus och 
regi till. Pjäsen har visats vid 
fyra tillfällen och ytterligare 
fyra speldagar är inbokade.

– Det stämmer. Vi visar 
Hertigarnas Bröllopsfest 
de två kommande helgerna. 
Hittills har vi fått en väldigt 
bra respons av publiken. För-
hoppningsvis fortsätter det 
så, avslutar Josefine Lundin.

JONAS ANDERSSON
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TECKNA DITT KORT REDAN IDAG PÅ NORDIC WELLNESS DOMKYRKAN,
DROTTNINGGATAN 16, GÖTEBORG, TEL 031-13 66 25
OCH TRÄNA PÅ VALFRI NW-KLUBB FRAM TILLS ÖPPNINGEN

nordicwellness.se

grattis
älvängen GYMKORT

199 KR / MÅN
12 MÅN AG

GYMKORT
NÅGON

ANNANSTANS?
VI LÖSER
IN DET!

DEN 1 NOVEMBER ÖPPNAR VI 1500 TOPPFRÄSCHA KVM
PÅ HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN

GYM  

KONDITION  

FRIA VIKTER  

GRUPPTRÄNING  

PERSONLIG TRÄNING  

REHAB & SJUKGYMNASTIK  

FÖRETAGSFRISKVÅRD  

KIDZCLUB & BARNDANS  

UNGDOMSKORT  

SENIORKLUBB  

SOL & RELAX  

Välkommen som medlem på Ale Golfklubb
Götaälvdalens vackraste och populäraste 18-håls golfbana. Endast 25 min från Göteborg via E45

Bli medlem nu, då ingår medlemskap även för nästa år 2014.
Kontakta oss för mer information: Kansli: 0303-33 60 33
E-post: info@alegk.se.

Betala med autogiro

Vi fortsätter med ”prova på golf”
torsdagar mellan 17.00–19.00 Välkommen

Bröllopsfest på Ljudaborg

Zorayah Hellberg (Eufemia) Ingvar Henrics-

son (Djavulen) i Hertigarnas Bröllopsfest som 

spelas på Ljudaborg i Lödöse.

Ingela Moberg (Margareta, Gudmars fru) 
och Anne-Louise Nyman (Ingeborg Pe-
terson, Birgers fru) i diskussionstagen.

Hans-Olov Janson (Gudmar Mag-
nusson) och Benno Nielsen (Birger 
Peterson), två av många duktiga 
skådespelare i Hertigarnas Bröl-
lopsfest.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se
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ALAFORS. Furulund-
sparken har äntligen 
fått rent källvatten.

Mycket tack vare 
generösa sponsorer.

– Provtagning vi-
sar att vattnet håller 
högsta kvalité och nu 
skulle jag vilja öppna en 
tappkran så alla kan få 
tillgång till vattnet, sä-
ger Ahlafors IF:s park-
general Åke Johansson.

Furlundsparkens vattenför-
sörjning har länge varit ett 
problem och många år utan 
lösning har passerat. De 
tunna rören från Furustugan 
har gjort att det kommunala 
vattnet bara har räckt till ett 
tappställe. Ahlafors IF har 
vid ett flertal tillfällen sökt 
kommunalt investeringsbi-

drag för att kunna borra en 
egen framgång, men har inte 
lyckats få gehör.

Skam den som ger sig. Åke 
Johansson tog upp frågan 
med Alaforsföretaget K-B 
Rör som bestämde sig för att 
hjälpa till.

– Det är en sannsaga och 
vi är så oerhört tacksamma, 
säger Johansson och berättar 
hur K-B Rör, Borr & Gräv 
och Christers El utförde 
uppdraget.

Idag finns en borrad brunn 
i parken, enligt Johansson 
den bästa 100-årspresenten 
Ahlafors IF kunde få. Det 
visade sig dessutom vara en 
riktigt fin vattenåder som 
borret träffade.

– Det visade sig vara käll-
vatten av bästa märke. Vi har 
fått mycket positiva provsvar 

efter analysen och jag tror vi 
har träffat samma vattenåder 
som Ahlafors fabriker tog 
sitt vatten ifrån under 1930-
40-talet. Den försörjde inte 
bara fabriken, utan också de 
boende i Alafors med vatten, 
berättar Åke Johansson och 
tillägger:

– Detta hälsobringande 
vatten gjorde troligtvis att 
många var friska och hade 
god hälsa långt upp i åren.

Nu vill Åke Johansson att 
fler ska få tillgång till "hälso-
vattnet".

– Jag skulle vilja att vi 
öppnar en tappkran utanför 
parken, dit alla kan ta sig med 
sin flaska eller glas för att få 
lite av det hälsobringande 
källvattnet.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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Nödinge, Ale torg 14, 0303-33 16 40

lansfast.se/ale

ADRESS BRUKSTORGET 1A, VÅN 3/3 BOAREA CA 33 M²
1 ROK ACCEPTERAT PRIS 495 000 KR AVGIFT 1 788
KR/MÅN VISAS ON 28/8 17.30-18.15  RING OCH BOKA 
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-33 16 41

BR 1 ROK - NOL
Ljus, fräsch lägenhet i populära Nol. Välplanerad med ljusa
och moderna toner. Naturskönt område. Låg månadsavgift.
15 min från Göteborg.

Flytta med Länsförsäkringar

Hos oss får du bäst betalt!
Hos oss på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling får du bäst 
betalt per kvadratmeter när du säljer din bostad. Det visar 
ingivarstatistiken för 2012*. 
 
Välkommen att anlita oss du också när du ska 
sälja din bostad. Ale Torg 14, 0303-33 16 40 

lansfast.se
* Statistiken gäller för Ale kommuns 
fem mest anlitade fastighetsmäklarföretag.

K-B Rör prickade en fi n vattenåder när företaget sponsrade Furulundsparken med en egen 
vattenbrunn. Källvattnet har visat sig vara av så hög kvalité att klubben vill erbjuda fl er att 
få del av det "hälsobringande vattnet" genom en särskild tappkran.
På bilden ses: Lars Miles, Bo-Göran Wiik och Karl-Olof Karlsson.

Ord pris 1490:-

VARD 10 - 18 (LUNCH 11.45 - 13), LÖRD 9 - 13

Göteborgsvägen 84, ÄLVÄNGEN TEL 0303-74 86 60

WWW.ALERADIOTV.SE

Grundig GSB500
Trådlös högtalare med blåtand, line in och USB. 

Riktigt kraftfullt bra ljud! 8 timmars batteritid!
Perfekt för Ipad, Iphone och Android

Grundig 40VLD5322
40” HD LED med HD T2 mottagare för boxer. 
100Hz PPR, 3 HDMI.

Packard Bell TE69KB-12504G50                          
15,6 HD-LED skärm, Windows 8, 4GB Ram, 
500GB HDD, HDMI, Numeriskt tangentbord.

Gäller v.35 2013, reservation för slutförsäljning.

1290:-

3490:-

4990:-

2990:-

Ord pris 5990:-

Ord pris 3990:-

Grundig 32GLX3100 T2
32” HD LCD med HD T2 mottagare för boxer. 

Mycket prisvärd standard tv med bra bild och ljud.

Hälsovatten i Furulund

En utmaning där du
garanterat blir en vinnare!

MER INFO PÅ VAKNA.ALE.SE
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BOHUS. En solskens-
historia utspelade sig 
vid pendelstationen i 
Bohus för två veckor 
sedan.

Surtebon Briitta 
Ojala hittade en liten 
skrämd andunge i väg-
kanten, som tack vare 
hennes räddningsaktion 
nu fått börja ett nytt 
hoppfullt liv vid fågel-
dammarna i Surte.

Klockan var nio på morgo-
nen när Britta Ojala från 
Surte stannade bilden vid 
Bohus station för att släppa 
av sin dotter. Då la hon plöts-

ligt märke till en liten and-
unge som låg gömd alldeles 
intill motorvägen. 

– Den hade ju varken 
tillgång till vatten eller mat 
och inte kunde den komma 
någonstans heller. Jag tänkte 
att den kommer ju att dö 
utan hjälp. Min första tanke 
var att ta med den, men jag 
hade inget att lägga den i så 
jag åkte hem och hämtade en 
papperskasse med lite havre-
gryn i och en skål vatten. 

Anden protesterade inte 
utan lät sig snällt läggas 
ner i påsen. Efter ett dopp i 
en plastbalja och en lättare 
måltid bestående av bröd-

smulor verkade fågelungen 
redo att hoppa tillbaka ner 
i påsen för vidare transport 
upp till Fågeldammarna i 
Surte. 

– Jag ställde fågeln innan-
för staketet nära några andra 
änder. Den tvekade lite och 
la sig tätt mot marken, men 
gick sedan trevande mot 
vattnet. Den verkade glad 
och började simma omkring 
lite i dammen.

Där lämnade Briitta Ojala 
sin nyfunne vän och önskade 
den all lycka i livet.

JOHANNA ROOS

– Lyckligt slut för vilsen andunge

En and(!)ra chans

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

Den lilla andungen låg skrämd intill E45 när Briitta Ojala hittade den. Nu har den fått ett 
nytt hem vid fågeldammarna i Surte.

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!

Fantastisk tomt med bygglov klart 
för hästgård!

Tomt på 5,2 ha som måste upplevas på plats! Skyddande 
dunge i norr och öppna ängar mot syd, väst och öster 
- mycket ljust beläget. Bygglov klart för enplansvilla på 
130kvm och stall med två boxar, sadelkammare och 
förrådsdel på totalt 200kvm. Lantligt läge i trivsamma 
Ulvstorp, ca 5 km från Alafors och 45:an. 

Pris 1.000.000:- som utgångspris. 
Adress Ulvstorp 1:20.

Johansson 0705-377619,

Vinterbonat fritidshus med vacker 
bergstomt!

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

Pris 1.185.000:- som utgångspris.
Visas 29/8. Mail eller sms för bokning. 
Adress Hältorp 310.

Unik 60-talsvilla!

Vi har fått förmånen att få förmedla en av Lödöses mest 
kända fastigheter! Ett fantastiskt välbyggt 60-talshus 
om totalt 270 kvm som är välskött och ändå lämnar 
utrymme för egen prägel. Helt fritt läge med bra 
pendlingsmöjligheter till Gbg. Undervåning som passar 
som tonårsrum/kontor med egen ingång. Ska ses! 

Pris 1.995.000:- som utgångspris.
Visas Ring för visning. 
Adress Heden 200.
Henrik Kjellberg 0727-316 360,

Ulv
sto
rp

Alafo
rs

Alafo
rs

Lödöse
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APPEN.

Inte vår billigaste biljett. Men enklaste.

DAGS-
VAR-

LYX!



alekuriren  |   nummer 30  |   vecka 35  |   201312

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Tisdag 20 augusti

Inbrott
Inbrott hos Lidl i Nödinge. Tju-
varna tar sig in i butiken genom 
att bryta upp en ventillucka. 
Snus och öl tillgrips.

Skadegörelse på pendeltågs-
stationen i Nödinge. En ruta till 
ett av tornen krossas.

Torsdag 22 augusti

Brott mot griftefriden
Någon kör ner sju gravar inne 
på Skepplanda kyrkogård. 
Ärendet rubriceras som brott 
mot griftefriden.

Fredag 23 augusti

Personrån
Ett personrån inträffar på Ale 
Torg vid 23-tiden. En 14-årig 
kille uppvaktas av två okända 
gärningsmän, som under kniv-
hot tilltvingar sig målsägandes 
mobiltelefon.

Inbrott hos Ale Hemstäd i 
Nol. Ett säkerhetsskåp innehål-
lande 25 nycklar tillgrips.

En bil som står parkerad vid 
pendelparkeringen i Nödinge 
utsätts för en omfattande ska-
degörelse.

Lördag 24 augusti

Misshandel
En misshandel sker i Älvängen 
vid halv två på natten. Målsä-
gande, en 18-åring hemmahö-
rande i Nol, stöter ihop med 
tre killar på gamla busstorget. 
Gärningsmännen, som bedöms 
vara i 16-årsåldern, utdelar ett 
tjugotal slag mot 18-åringens 
kropp och huvud.

Söndag 25 augusti

Sexuellt ofredande
Två tjejer, 13 och 8 år, utsätts 
för ett sexuellt ofredande på 
söndagskvällen. En man, som 
beskrivs vara i 30-årsåldern, 
med brunt hår och normal 
kroppsbyggnad, stannar och 
visar sitt kön för flickorna. 
Brottet sker på Alevägen i 
Nol. Flickorna ringer hem till 
sin pappa, som omedelbart 
kommer till platsen men då är 
gärningsmannen borta.

BOBUTIKEN ALE TORG, 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE
*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

ACCEPTERAT PRIS 650 000 kr/bud. AVGIFT 3 187 kr/
månad. . VISAS Anmälan krävs. Alkalievägen 19 b. ALE
Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 2 rok, 57 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 490 000 kr/bud. AVGIFT 1 636 kr/
månad.. VISAS Må 26/8 17.00-17.45. Anmälan krävs.
Göteborgsvägen 72 a. ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 1 rok, 27 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 765 000 kr/bud. AVGIFT 2 836 kr/
månad.. VISAS Ring för tidsbokning. Göteborgsvägen 72 A.
ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 2 rok, 57 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 675 000 kr/bud. AVGIFT 3 611 kr/
månad.. VISAS Ring för tidsbokning. Alkalievägen 5 b. ALE
Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 3 rok, 65,5 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 750 000 kr/bud. AVGIFT 2 150 kr/
månad.. VISAS Ring för tidsbokning. Idrottsvägen 13 b.
ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 2 rok, 54 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 895 000 kr/bud. AVGIFT 2 780 kr/
månad. VISAS Ti 27/8 17.00-18.00. Anmälan krävs.
Klippvägen 7 e. ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE ÄLVÄNGEN 1,5 rok, 58 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 075 000 kr/bud. AVGIFT 4 339
kr/månad.. VISAS Ring för tidsbokning. Torkels kulle 2.
ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE NÖDINGE 3 rok, 82 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 480 000 kr/bud. TOMT 1 628 kvm.
VISAS To 29/8 17.00-17.45. Ring för tidsbokning.
Stommen 225. ALE Nadia Largo Westin 0303-74 90 09.

ALE HÅLANDA 2 rok, 40 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 350 000 kr/bud. TOMT 1 555
kvm. VISAS Sö 1/9 12.00-12.45. Ring för tidsbokning.
Alingsåsvägen 7. ALE Nadia Largo Westin 0303-74 90 09.

ALE ALAFORS 5 rok, 126 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 895 000 kr/bud. TOMT 2 658
kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Lunnavägen 20b. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ALAFORS 5 rok, 158 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 950 000 kr/bud. TOMT 20 480
kvm. EP 127 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Älmhult 435. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE NOL 4 rok, 87 kvm
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VARUDEKLARERAT*

TOMT 104 kvm . EP 95 kWh/m²/år. VISAS
Ring för tidsbokning. Sjövallavägen 44. ALE
Nadia Largo Westin 0303-74 90 09.

ALE ALAFORS 6 rok, 94+34 kvm
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VARUDEKLARERAT*

VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

Ingela Persson och Alf Nyman, medlem-
mar i dansföreningen Surte Swingers, fick 
vid dansen i Furulundsparken i torsdagen 
den 1/8 motta Svenska Squaredansförbun-
dets hedersutmärkelse och blommor.

Priserna delades ut av föreningens ordfö-
rande Roger Fromell och viceordförande 
Bengt Brusewitz. 

Hedersutmärkelsen, bestående av standar, 
märke och diplom, hade fastställts vid årets 
förbundsstämma som i år var förlagd till 
Åland. Anledningen till hedersutmärkelsen 
var att båda har varit, och fortfarande är, 
aktiva medlemmar i Surte Swingers sedan 
klubben startades 1992.

❐❐❐

Alf Nyman och Ingela Persson fi ck motta hedersut-
märkelse för sitt engagemang i Surte Swingers sedan 
starten 1992.

Hedersutmärkelse till dansare
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Aktiviteter:
Måndagar 17-19
i Älvängenskolan. 
Barngymnastik för flickor och pojkar. 

4-år 17.00-17.50. Anmälan 
Christina tel 0734-27 39 44

Irene 

Iréne 
OBS! Ett fåtal platser kvar!

Tisdagar 20-21
i Älvängens kulturhus
Vuxen medelgympa med styrka. 
20-21 Anmälan Inger tel 74 61 13
Finns plats!

Onsdagar 18-19 
i Älvängenskolan.
Fristående redskap och trampet för 
flickor och pojkar. 

Anmälan till alla barn- och 
ungdomsgrupper görs till respektive 
ledare (behöver inte göras för 
de barn som har deltagit under 
vårterminen 2013).

Intresserad av att bli ledare?

KOM LOSS, 
GYMPA MED OSS!

KOM LOSS, 
GYMPA MED OSS!

Gymnastiken börjar åter vecka 37.
Avgift barngrupper 4-6 år 300:-/termin,

 7 år och uppåt 300:-/termin. 
Vuxengrupper 300:-/termin 1 pass/vecka

Vi ses!

Vill du gå 
ner i vikt?
Vill du gå 
ner i vikt?Jessica

gick ner

1,3 kg
/veckan

Nyhet! Xtravaganza har utvecklat ett nytt, smart, 
viktminsknings-program som är enkelt att följa. 
Vi har 30 platser i september!

 

Kungälv Rollsbo  3 september, kl 17.30
Nol  4 september, kl 17.30

Kursstart v. 36

Kungälv Solbräcke 0303-44 59 00 
kungalv@xtravaganza.se Solbräckegatan 3, 

För mer information och anmälan kontakta din klubb:
Kungälv Rollsbo 0303-938 21 info.kungalv@sportlife.se Rollsbovägen 25
Ale Nol 0303-74 16 50 info.nol@sportlife.se Folketshusvägen 1

SURTE/GÖTEBORG. 
Sångerskan Karo-
lina Vucidolac, som är 
bosatt i Surte, gör tre 
konserter i Göteborg nu 
till helgen med sin nya 
konstellation Shades.

I 10 år har hon sam-
arbetat med toppmusi-
ker från Brasilien och 
det vinnande konceptet 
fortsätter.

Sångerskan Karolina Vuci-
dolac från Surte och en av 
Brasiliens främsta basister 
Alfredo Paixao har tidigare 
spelat tillsammans i grup-
pen Nosso Trio från Brasi-
lien. Nu har de gått samman 
med två andra internationellt 
kända svenska jazzmusiker, 
Fabian Kellerdahl på piano 
och Anders Kjellberg på 
trummor och bildat den nya 
konstellationen Shades. De 
ska nu till helgen ut på en 
mindre turné i Göteborgs-
området för att möta publi-
ken med nyskriven musik, 
arrangerad av Alfredo, men 

flertalet låtar är skrivna av 
Karolina. Repertoaren rör 
sig i gränslandet mellan jazz, 
latin, folk och pop. 

På lördag intar gruppen 
Nefertitis scen, på söndag 
spelar de på Jazz i Lerum 
i Missionskyrkan och på 
måndag kan man höra dem 
på Gallery & More i Göte-
borg.

Surtebon Karolina Vuci-
dolac har samarbetat med 
toppmusiker i tio år och 
under förra året turnerade 
hon i Sverige, Brasilien och 
Makedonien.

– Sångerskan Karolina 
Vucidolac spelar i helgen

Toner från 
Brasilien

Konserter med toner från Brasilien. Surtesångerskan 
Karolina Vucidolac turnerar i Göteborg till helgen med 
nya konstellationen Shades. 

Jägarexamen
Anmäl dig till höstens

Start oktober/november

För anmälan och information. 
Studiefrämjandet 
0303-19696, susanne.werder@studieframjandet.se

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

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

LÄ
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ÄRDE!

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

fotoklok i samarbete med alekuriren ger dig 20% rabatt

20%
RABATT

ger dig

GÖR DIN EGEN 
FOTOBOK

Skapa enkelt din egen fotobok med
dina egna bilder och  texter. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Tisdag 20 augusti

Inbrott
Inbrott hos Lidl i Nödinge. Tju-
varna tar sig in i butiken genom 
att bryta upp en ventillucka. 
Snus och öl tillgrips.

Skadegörelse på pendeltågs-
stationen i Nödinge. En ruta till 
ett av tornen krossas.

Torsdag 22 augusti

Brott mot griftefriden
Någon kör ner sju gravar inne 
på Skepplanda kyrkogård. 
Ärendet rubriceras som brott 
mot griftefriden.

Fredag 23 augusti

Personrån
Ett personrån inträffar på Ale 
Torg vid 23-tiden. En 14-årig 
kille uppvaktas av två okända 
gärningsmän, som under kniv-
hot tilltvingar sig målsägandes 
mobiltelefon.

Inbrott hos Ale Hemstäd i 
Nol. Ett säkerhetsskåp innehål-
lande 25 nycklar tillgrips.

En bil som står parkerad vid 
pendelparkeringen i Nödinge 
utsätts för en omfattande ska-
degörelse.

Lördag 24 augusti

Misshandel
En misshandel sker i Älvängen 
vid halv två på natten. Målsä-
gande, en 18-åring hemmahö-
rande i Nol, stöter ihop med 
tre killar på gamla busstorget. 
Gärningsmännen, som bedöms 
vara i 16-årsåldern, utdelar ett 
tjugotal slag mot 18-åringens 
kropp och huvud.

Söndag 25 augusti

Sexuellt ofredande
Två tjejer, 13 och 8 år, utsätts 
för ett sexuellt ofredande på 
söndagskvällen. En man, som 
beskrivs vara i 30-årsåldern, 
med brunt hår och normal 
kroppsbyggnad, stannar och 
visar sitt kön för flickorna. 
Brottet sker på Alevägen i 
Nol. Flickorna ringer hem till 
sin pappa, som omedelbart 
kommer till platsen men då är 
gärningsmannen borta.

BOBUTIKEN ALE TORG, 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE
*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

ACCEPTERAT PRIS 650 000 kr/bud. AVGIFT 3 187 kr/
månad. . VISAS Anmälan krävs. Alkalievägen 19 b. ALE
Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 2 rok, 57 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 490 000 kr/bud. AVGIFT 1 636 kr/
månad.. VISAS Må 26/8 17.00-17.45. Anmälan krävs.
Göteborgsvägen 72 a. ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 1 rok, 27 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 765 000 kr/bud. AVGIFT 2 836 kr/
månad.. VISAS Ring för tidsbokning. Göteborgsvägen 72 A.
ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 2 rok, 57 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 675 000 kr/bud. AVGIFT 3 611 kr/
månad.. VISAS Ring för tidsbokning. Alkalievägen 5 b. ALE
Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 3 rok, 65,5 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 750 000 kr/bud. AVGIFT 2 150 kr/
månad.. VISAS Ring för tidsbokning. Idrottsvägen 13 b.
ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 2 rok, 54 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 895 000 kr/bud. AVGIFT 2 780 kr/
månad. VISAS Ti 27/8 17.00-18.00. Anmälan krävs.
Klippvägen 7 e. ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE ÄLVÄNGEN 1,5 rok, 58 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 075 000 kr/bud. AVGIFT 4 339
kr/månad.. VISAS Ring för tidsbokning. Torkels kulle 2.
ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE NÖDINGE 3 rok, 82 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 480 000 kr/bud. TOMT 1 628 kvm.
VISAS To 29/8 17.00-17.45. Ring för tidsbokning.
Stommen 225. ALE Nadia Largo Westin 0303-74 90 09.

ALE HÅLANDA 2 rok, 40 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 350 000 kr/bud. TOMT 1 555
kvm. VISAS Sö 1/9 12.00-12.45. Ring för tidsbokning.
Alingsåsvägen 7. ALE Nadia Largo Westin 0303-74 90 09.

ALE ALAFORS 5 rok, 126 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 895 000 kr/bud. TOMT 2 658
kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Lunnavägen 20b. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ALAFORS 5 rok, 158 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 950 000 kr/bud. TOMT 20 480
kvm. EP 127 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Älmhult 435. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE NOL 4 rok, 87 kvm
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VARUDEKLARERAT*

TOMT 104 kvm . EP 95 kWh/m²/år. VISAS
Ring för tidsbokning. Sjövallavägen 44. ALE
Nadia Largo Westin 0303-74 90 09.

ALE ALAFORS 6 rok, 94+34 kvm
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VARUDEKLARERAT*

VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

Ingela Persson och Alf Nyman, medlem-
mar i dansföreningen Surte Swingers, fick 
vid dansen i Furulundsparken i torsdagen 
den 1/8 motta Svenska Squaredansförbun-
dets hedersutmärkelse och blommor.

Priserna delades ut av föreningens ordfö-
rande Roger Fromell och viceordförande 
Bengt Brusewitz. 

Hedersutmärkelsen, bestående av standar, 
märke och diplom, hade fastställts vid årets 
förbundsstämma som i år var förlagd till 
Åland. Anledningen till hedersutmärkelsen 
var att båda har varit, och fortfarande är, 
aktiva medlemmar i Surte Swingers sedan 
klubben startades 1992.

❐❐❐

Alf Nyman och Ingela Persson fi ck motta hedersut-
märkelse för sitt engagemang i Surte Swingers sedan 
starten 1992.

Hedersutmärkelse till dansare
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Aktiviteter:
Måndagar 17-19
i Älvängenskolan. 
Barngymnastik för flickor och pojkar. 

4-år 17.00-17.50. Anmälan 
Christina tel 0734-27 39 44

Irene 

Iréne 
OBS! Ett fåtal platser kvar!

Tisdagar 20-21
i Älvängens kulturhus
Vuxen medelgympa med styrka. 
20-21 Anmälan Inger tel 74 61 13
Finns plats!

Onsdagar 18-19 
i Älvängenskolan.
Fristående redskap och trampet för 
flickor och pojkar. 

Anmälan till alla barn- och 
ungdomsgrupper görs till respektive 
ledare (behöver inte göras för 
de barn som har deltagit under 
vårterminen 2013).

Intresserad av att bli ledare?

KOM LOSS, 
GYMPA MED OSS!

KOM LOSS, 
GYMPA MED OSS!

Gymnastiken börjar åter vecka 37.
Avgift barngrupper 4-6 år 300:-/termin,

 7 år och uppåt 300:-/termin. 
Vuxengrupper 300:-/termin 1 pass/vecka

Vi ses!

Vill du gå 
ner i vikt?
Vill du gå 
ner i vikt?Jessica

gick ner

1,3 kg
/veckan

Nyhet! Xtravaganza har utvecklat ett nytt, smart, 
viktminsknings-program som är enkelt att följa. 
Vi har 30 platser i september!

 

Kungälv Rollsbo  3 september, kl 17.30
Nol  4 september, kl 17.30

Kursstart v. 36

Kungälv Solbräcke 0303-44 59 00 
kungalv@xtravaganza.se Solbräckegatan 3, 

För mer information och anmälan kontakta din klubb:
Kungälv Rollsbo 0303-938 21 info.kungalv@sportlife.se Rollsbovägen 25
Ale Nol 0303-74 16 50 info.nol@sportlife.se Folketshusvägen 1

SURTE/GÖTEBORG. 
Sångerskan Karo-
lina Vucidolac, som är 
bosatt i Surte, gör tre 
konserter i Göteborg nu 
till helgen med sin nya 
konstellation Shades.

I 10 år har hon sam-
arbetat med toppmusi-
ker från Brasilien och 
det vinnande konceptet 
fortsätter.

Sångerskan Karolina Vuci-
dolac från Surte och en av 
Brasiliens främsta basister 
Alfredo Paixao har tidigare 
spelat tillsammans i grup-
pen Nosso Trio från Brasi-
lien. Nu har de gått samman 
med två andra internationellt 
kända svenska jazzmusiker, 
Fabian Kellerdahl på piano 
och Anders Kjellberg på 
trummor och bildat den nya 
konstellationen Shades. De 
ska nu till helgen ut på en 
mindre turné i Göteborgs-
området för att möta publi-
ken med nyskriven musik, 
arrangerad av Alfredo, men 

flertalet låtar är skrivna av 
Karolina. Repertoaren rör 
sig i gränslandet mellan jazz, 
latin, folk och pop. 

På lördag intar gruppen 
Nefertitis scen, på söndag 
spelar de på Jazz i Lerum 
i Missionskyrkan och på 
måndag kan man höra dem 
på Gallery & More i Göte-
borg.

Surtebon Karolina Vuci-
dolac har samarbetat med 
toppmusiker i tio år och 
under förra året turnerade 
hon i Sverige, Brasilien och 
Makedonien.

– Sångerskan Karolina 
Vucidolac spelar i helgen

Toner från 
Brasilien

Konserter med toner från Brasilien. Surtesångerskan 
Karolina Vucidolac turnerar i Göteborg till helgen med 
nya konstellationen Shades. 

Jägarexamen
Anmäl dig till höstens

Start oktober/november

För anmälan och information. 
Studiefrämjandet 
0303-19696, susanne.werder@studieframjandet.se

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

Ladda ner GRATIS designprogram på www.fotoklok.seLadda ner GRATIS designprogram på www.fotoklok.se
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i kassan när du betalar.

fotoklok i samarbete med alekuriren ger dig 20% rabatt

20%
RABATT

ger dig

GÖR DIN EGEN 
FOTOBOK

Skapa enkelt din egen fotobok med
dina egna bilder och  texter. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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ALE. Många människor 
drabbas hårt av brott i 
Sverige och vägen till 
ekonomisk ersättning 
är ofta lång, om man 
ens får någon alls.

En nystartad in-
samlingsstiftelse för 
brottsutsatta har där-
för startats.

– Pengar kan inte läka 
alla sår, men en ersätt-
ning kan kompensera 
lidandet, lite plåster 
på såren, säger en av 
initiativtagarna Daniel 
Larson från Älvängen 
som till vardags jobbar 
som åklagare. 

Lisa (fingerat namn) var 17 år 
när hon utsattes för en brutal 
och utdragen misshandel av 
sin dåvarande pojkvän. ”Det 
går inte att beskriva smär-
tan, jag trodde jag skulle dö”, 
berättade hon i rättegången.

Händelsen utspelade sig 
under förra året i en mel-
lansvensk stad och förövaren 
dömdes till sex månaders 
fängelse samt till att betala 
27 400 kronor i skadestånd 
till sin före detta flickvän. 

Eftersom han inte beta-
lade skadeståndet ansökte 
Lisa om ersättning från 
Brottsoffermyndigheten, 
men ett år efter misshandeln 
väntar hon fortfarande. 

Därför valde hon att vända 
sig till den nystartade Insam-
lingsstiftelsen för Brottsut-
satta, som startades för ett 
halvår sedan.

Stiftelsen bedömde att 
rättsväsendet inte gett Lisa 
en rättvis behandling och 

ansåg att hon borde fått 
ett högre skadestånd med 
hänsyn till brottets brutali-
tet och den dödsångest hon 
måste ha känt. 

Med hänsyn till att insam-
lingen fortfarande befinner 
sig i startskedet beslutade 
man att betala ut 5000 kronor 
i ersättning till tjejen, pengar 
som gett henne möjlighet att 
komma iväg på en resa och ta 
det lugnt efter allt som hänt. 

Engagemang
Hon blev den första att ta 
emot ersättning från insam-
lingsstiftelsen och hela fallet 
finns att läsa på deras hem-
sida. 

– Vår avsikt är inte att 
ersätta ersättningssystemet, 
men vi anser att det finns 
brister i samhällets omhän-
dertagande av brottsoffer 
och vi gör vad vi kan för att 
lindra lidandet för brottsut-
satta. En ersättning är tänkt 
som plåster på såren. Att bli 
utsatt för ett brott innebär 
ofta kostnader som man inte 
får ersättning för. En sådan 
sak som att bli bestulen på 
sin plånbok i mataffären kan 
räcka för att en äldre person 
ska må väldigt dåligt och 
känna sig rädd för att gå dit 
igen. Ett ekonomiskt stöd 
innebär att någon uppmärk-
sammat lidandet som brottet 
orsakat, så det finns också 
ett symbolvärde i det, säger 
Daniel Larson. 

Stort engagemang
Till vardags jobbar han som 
åklagare, men det är på fri-
tiden som han tillsammans 
med Magnus Eriksson 

och Svante Larson star-
tat Insamlingsstiftelsen för 
Brottsutsatta. Det grundar 
sig på ett personligt enga-
gemang för att ge upprät-
telse och kompensation till 
brottsoffer. Stiftelsen driver 
de helt ideellt vid sidan om 
sina vanliga arbeten.

Beroende av bidrag
Just nu lägger de mycket 
arbete på att nå ut till brotts-
offer och visa att de finns.

– Vi har lagt ut visitkort 
på bland annat polisstatio-
ner, socialtjänstkontor, kvin-
nojourer och vårdcentraler. 
Tanken är att fånga upp de 
som fallit mellan stolarna 
och inte fått tillräckligt med 
ersättning. Vi vill naturligt-
vis hitta de särskilt ömmande 
fallen, men vem som helst 
kan ansöka om ersättning 
hos oss och man behöver inte 
ha en polisanmälan. Brotts-
förebyggande rådet beräknar 
till exempel att endast var 
femte sexualbrott anmäls, 
vilket innebär att 80 procent 
av dessa brottsoffer blir utan 
stöd eller ersättning, berättar 
Daniel Larson.

Insamlingsstiftelsen för 
brottsutsatta går ut på två 
saker, dels att ge ersättning 
till brottsutsatta och dels att 
driva informationskampan-
jer och bilda opinion för att 
stärka brottsoffrens rättig-
heter i Sverige, bland annat 
genom sociala medier. 

– Vi har många idéer, det 
ska bara finnas tid att för-
verkliga dem och vi är bero-
ende av att privatpersoner 
och företag ska vilja ge ett 
bidrag. Eftersom vi är en 

liten ideell organisation har 
vi låga administrativa kost-
nader och som stödjare kan 
man känna sig trygg med att 
pengarna går direkt till de 

behövande. Nu i uppstarten 
är vi i extra stort behov av 
bidrag så att vi kan komma 
igång att betala ut ersättning 
till fler brottsoffer.

Ger plåster på såren
– Daniel Larson från Älvängen driver 
Insamlingsstiftelsen för Brottsutsatta 

Plåster på såren. Daniel Larson från Älvängen är en av tre initiativtagare till Insamlingsstif-
telsen för Brottsutsatta.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

NÖDINGE. Det rådde full 
kommers i Dammekärr 
på lördagsförmiddagen.

Den traditionsenliga 
höstmarknaden lockade 
många besökare.

Vädret bidrog dessut-
om till att höja tempe-
raturen ytterligare.

Det var inte höstlikt utan 
snarare sommarskönt när 
OK Alehof bjöd in till Dam-
mekärrs Marknad. Parke-
ringen fylldes snabbt av bilar 
och besöksantalet gladde 
arrangören.

– Det är mycket arbete 
bakom en sådan här marknad 
och därför är det roligt att se 
responsen, förklarade Bengt 
Börjesson som agerade par-
keringsvakt dagen till ära.

– Vi har många medlem-

mar som lägger ner åtskil-
liga timmar för att få allt att 
fungera. Ta loppisen som ett 
exempel där det är mycket 
plock både före och efter, 
säger Börjesson.

Utöver loppisen tilldrog 
sig växtförsäljningen stort 
intresse. Det var också kö 
till tombolan där fina priser 
lottades ut. Många passade 
på att njuta av en fika i den 
vackra naturen och för den 
som var hungrig serverades 
grillade hamburgare.

Barnen kunde roa sig 
i hoppborgen eller pröva 
lyckan i fiskdammen.

– Vi är jättenöjda med 
arrangemanget, konstate-
rade Bengt Börjesson.

– Välbesökt marknad i Dammekärr
Höstmarknad i sommarsol

I DAMMEKÄRR

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.seLotterna hade en strykande åtgång.

Elias, 4 år, gick hem med 
högvinsten.

Öppet alla dagar 7–23
Även vår manuella delikatess

E-post: kundkontakt.ale@kvantum.ICA.se
Tel 0303-97500 ICA.se/ale

Ale Torg

Grattis!
Här handlar du i en
Svanmärkt butik!

Nu säljer vi recept-
fria läkemedel i 
butiken!
För dig över 18 år.

Gilla oss på 
Facebook

Beställ tårtan/festfatet hos oss.

Telefon: 0303-97504

Nu fi nns vi på facebook,
Gilla oss och ta 

del av fi na erbjudanden.

Hej!
Hos oss hittar ni drygt 350 olika barnmatsalternativ, 
från mjölkersättning via gröt/välling till spagetti med köttfärssås. 

Vi har också ett stort sortiment av blöjor att välja från. Alla 
prisvärda från de billigaste, ICA Basic, för 39:95 kr/paket till 
standard Libero/Pampers för 99 kr/paket. 

I början av sommaren berättade jag om den hetaste trenden i 
barnmatshyllan just då. Portionsförpackade mellanmåls- 
smoothies och fruktpuré av olika slag. Denna trend med 
portionsförpackningar är fortfarande stark. 
Välkommen in till oss och hitta just din ögonstens favorit.

Barnavdelningen
vi presenterar stolt

SMOOTHIES 
Semper. 90 g. Olika smaker. 

Jfr pris 111:11/kg. 

/st

BLÖJOR
Pampers/Libero.

Max 2 st per kund.
Pampers Megapack 179:-/st.

/st

Gäller v 34 • 19/8–25/8Gäller v 35
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ALE. Många människor 
drabbas hårt av brott i 
Sverige och vägen till 
ekonomisk ersättning 
är ofta lång, om man 
ens får någon alls.

En nystartad in-
samlingsstiftelse för 
brottsutsatta har där-
för startats.

– Pengar kan inte läka 
alla sår, men en ersätt-
ning kan kompensera 
lidandet, lite plåster 
på såren, säger en av 
initiativtagarna Daniel 
Larson från Älvängen 
som till vardags jobbar 
som åklagare. 

Lisa (fingerat namn) var 17 år 
när hon utsattes för en brutal 
och utdragen misshandel av 
sin dåvarande pojkvän. ”Det 
går inte att beskriva smär-
tan, jag trodde jag skulle dö”, 
berättade hon i rättegången.

Händelsen utspelade sig 
under förra året i en mel-
lansvensk stad och förövaren 
dömdes till sex månaders 
fängelse samt till att betala 
27 400 kronor i skadestånd 
till sin före detta flickvän. 

Eftersom han inte beta-
lade skadeståndet ansökte 
Lisa om ersättning från 
Brottsoffermyndigheten, 
men ett år efter misshandeln 
väntar hon fortfarande. 

Därför valde hon att vända 
sig till den nystartade Insam-
lingsstiftelsen för Brottsut-
satta, som startades för ett 
halvår sedan.

Stiftelsen bedömde att 
rättsväsendet inte gett Lisa 
en rättvis behandling och 

ansåg att hon borde fått 
ett högre skadestånd med 
hänsyn till brottets brutali-
tet och den dödsångest hon 
måste ha känt. 

Med hänsyn till att insam-
lingen fortfarande befinner 
sig i startskedet beslutade 
man att betala ut 5000 kronor 
i ersättning till tjejen, pengar 
som gett henne möjlighet att 
komma iväg på en resa och ta 
det lugnt efter allt som hänt. 

Engagemang
Hon blev den första att ta 
emot ersättning från insam-
lingsstiftelsen och hela fallet 
finns att läsa på deras hem-
sida. 

– Vår avsikt är inte att 
ersätta ersättningssystemet, 
men vi anser att det finns 
brister i samhällets omhän-
dertagande av brottsoffer 
och vi gör vad vi kan för att 
lindra lidandet för brottsut-
satta. En ersättning är tänkt 
som plåster på såren. Att bli 
utsatt för ett brott innebär 
ofta kostnader som man inte 
får ersättning för. En sådan 
sak som att bli bestulen på 
sin plånbok i mataffären kan 
räcka för att en äldre person 
ska må väldigt dåligt och 
känna sig rädd för att gå dit 
igen. Ett ekonomiskt stöd 
innebär att någon uppmärk-
sammat lidandet som brottet 
orsakat, så det finns också 
ett symbolvärde i det, säger 
Daniel Larson. 

Stort engagemang
Till vardags jobbar han som 
åklagare, men det är på fri-
tiden som han tillsammans 
med Magnus Eriksson 

och Svante Larson star-
tat Insamlingsstiftelsen för 
Brottsutsatta. Det grundar 
sig på ett personligt enga-
gemang för att ge upprät-
telse och kompensation till 
brottsoffer. Stiftelsen driver 
de helt ideellt vid sidan om 
sina vanliga arbeten.

Beroende av bidrag
Just nu lägger de mycket 
arbete på att nå ut till brotts-
offer och visa att de finns.

– Vi har lagt ut visitkort 
på bland annat polisstatio-
ner, socialtjänstkontor, kvin-
nojourer och vårdcentraler. 
Tanken är att fånga upp de 
som fallit mellan stolarna 
och inte fått tillräckligt med 
ersättning. Vi vill naturligt-
vis hitta de särskilt ömmande 
fallen, men vem som helst 
kan ansöka om ersättning 
hos oss och man behöver inte 
ha en polisanmälan. Brotts-
förebyggande rådet beräknar 
till exempel att endast var 
femte sexualbrott anmäls, 
vilket innebär att 80 procent 
av dessa brottsoffer blir utan 
stöd eller ersättning, berättar 
Daniel Larson.

Insamlingsstiftelsen för 
brottsutsatta går ut på två 
saker, dels att ge ersättning 
till brottsutsatta och dels att 
driva informationskampan-
jer och bilda opinion för att 
stärka brottsoffrens rättig-
heter i Sverige, bland annat 
genom sociala medier. 

– Vi har många idéer, det 
ska bara finnas tid att för-
verkliga dem och vi är bero-
ende av att privatpersoner 
och företag ska vilja ge ett 
bidrag. Eftersom vi är en 

liten ideell organisation har 
vi låga administrativa kost-
nader och som stödjare kan 
man känna sig trygg med att 
pengarna går direkt till de 

behövande. Nu i uppstarten 
är vi i extra stort behov av 
bidrag så att vi kan komma 
igång att betala ut ersättning 
till fler brottsoffer.

Ger plåster på såren
– Daniel Larson från Älvängen driver 
Insamlingsstiftelsen för Brottsutsatta 

Plåster på såren. Daniel Larson från Älvängen är en av tre initiativtagare till Insamlingsstif-
telsen för Brottsutsatta.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

NÖDINGE. Det rådde full 
kommers i Dammekärr 
på lördagsförmiddagen.

Den traditionsenliga 
höstmarknaden lockade 
många besökare.

Vädret bidrog dessut-
om till att höja tempe-
raturen ytterligare.

Det var inte höstlikt utan 
snarare sommarskönt när 
OK Alehof bjöd in till Dam-
mekärrs Marknad. Parke-
ringen fylldes snabbt av bilar 
och besöksantalet gladde 
arrangören.

– Det är mycket arbete 
bakom en sådan här marknad 
och därför är det roligt att se 
responsen, förklarade Bengt 
Börjesson som agerade par-
keringsvakt dagen till ära.

– Vi har många medlem-

mar som lägger ner åtskil-
liga timmar för att få allt att 
fungera. Ta loppisen som ett 
exempel där det är mycket 
plock både före och efter, 
säger Börjesson.

Utöver loppisen tilldrog 
sig växtförsäljningen stort 
intresse. Det var också kö 
till tombolan där fina priser 
lottades ut. Många passade 
på att njuta av en fika i den 
vackra naturen och för den 
som var hungrig serverades 
grillade hamburgare.

Barnen kunde roa sig 
i hoppborgen eller pröva 
lyckan i fiskdammen.

– Vi är jättenöjda med 
arrangemanget, konstate-
rade Bengt Börjesson.

– Välbesökt marknad i Dammekärr
Höstmarknad i sommarsol

I DAMMEKÄRR

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.seLotterna hade en strykande åtgång.

Elias, 4 år, gick hem med 
högvinsten.

Öppet alla dagar 7–23
Även vår manuella delikatess

E-post: kundkontakt.ale@kvantum.ICA.se
Tel 0303-97500 ICA.se/ale

Ale Torg

Grattis!
Här handlar du i en
Svanmärkt butik!

Nu säljer vi recept-
fria läkemedel i 
butiken!
För dig över 18 år.

Gilla oss på 
Facebook

Beställ tårtan/festfatet hos oss.

Telefon: 0303-97504

Nu fi nns vi på facebook,
Gilla oss och ta 

del av fi na erbjudanden.

Hej!
Hos oss hittar ni drygt 350 olika barnmatsalternativ, 
från mjölkersättning via gröt/välling till spagetti med köttfärssås. 

Vi har också ett stort sortiment av blöjor att välja från. Alla 
prisvärda från de billigaste, ICA Basic, för 39:95 kr/paket till 
standard Libero/Pampers för 99 kr/paket. 

I början av sommaren berättade jag om den hetaste trenden i 
barnmatshyllan just då. Portionsförpackade mellanmåls- 
smoothies och fruktpuré av olika slag. Denna trend med 
portionsförpackningar är fortfarande stark. 
Välkommen in till oss och hitta just din ögonstens favorit.

Barnavdelningen
vi presenterar stolt

SMOOTHIES 
Semper. 90 g. Olika smaker. 

Jfr pris 111:11/kg. 

/st

BLÖJOR
Pampers/Libero.

Max 2 st per kund.
Pampers Megapack 179:-/st.

/st

Gäller v 34 • 19/8–25/8Gäller v 35
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Investeringssparkonto
- ett långsiktigt sparande.
Ny sparform som gör det enklare för dig att 
skattefritt* köpa och sälja aktier, fonder och 
andra värdepapper. 
 
Ring 0303-33 16 44, eller kom in till mig på
kontoret i Ale, så berättar jag mer.

Susanne Karlsson, Privatrådgivare Bank 
lansforsakringar.se/alvsborg

*Sparformen har en årlig avkastningsskatt. 

ar.se/alvsborg

årlig avkastningsskatt.

NÖDINGE/GÖTA. Nu på 
söndag den 1 septem-
ber fi ras Hittekattens 
dag runt om i Sverige. 

På Backa Säteri Krog 
& Catering i Nödinge 
kommer den ideella 
föreningen Änglakat-
ten att uppmärksamma 
dagen med mat och 
dryck, försäljning, auk-
tioner och annat skoj.

Lena Rydström och Mats 
Alderholm har öppnat upp 
såväl sina hjärtan som sitt 
hem för hemlösa katter. Det 
började för över tio år sedan 
då paret bodde i Göteborg 
och började arbeta som 
volontärer för Djurens Sam-
arittjänst i Gråbo. 

Idag bor de på landsbyg-
den i Göta och driver den 
ideella organisationen Äng-
lakatten, som hjälper hem-
lösa katter till en ny start i 
livet. De har många personer 
knutna till sig som ställer upp 
och agerar jourhem i väntan 
på att katterna ska få ett per-
manent boende. Själva har 
de elva vuxna katter och tre 
ungkatter, som snart ska få en 
ny utegård att vistas i. Trots 
de många hemlösa katterna 
som kommer till dem kan 
inte vem som helst komma 
och adoptera en katt.

– Vi måste först se att per-
sonen är lämplig att ta hand 
om en katt, att man kan ta 

hand om den på lång sikt och 
även att det stämmer mellan 
ägaren och katten. Annars 
finns det risk att katten blir 
hemlös igen, säger Lena 
Rydström. 

Många bortsprungna 
Alekuriren träffar paret i 
en lägenhet i Majorna, vars 
innehavare är jourhem åt 
den vuxna katten Fiona och 
hennes fyra ungar. Kattung-
arna Benedict och Doris 
kommer att få stanna kvar, 
medan Engla och Dorian 
snart kommer att behöva nya 
hem. 

Antalet hemlösa katter 
som kommer till förening-
ens kännedom är otaliga 

och numera administreras 
alla ärenden via föreningens 
hemsida och mail. 

– Det gick inte att ta alla 
samtal, jag blev totalt ner-
ringd. Hemlösa katter hittas 
året om, men man lägger nog 
märke till dem mer på som-
maren. De flesta hemlösa 
katter som hittas har inte 
med vilje övergivits av sin 
ägare, utan väldigt många är 
bortsprungna. Man kanske 
har flyttat till ett nytt ställe 
och släppt ut katten innan 
den börjat känna sig riktigt 
hemmastadd och då försöker 
den att hitta tillbaka igen. 
Flyttar man ska man hålla 
katten inne åtminstone ett 
par månader, även om den 

är van vid att vara ute, säger 
Lena.

Veterinärkostnader
Alla katter som omhändertas 
av Änglakatten genomgår 
en hälsokontroll hos vete-
rinär, vaccineras, kastreras 
och id-märks. Avgiften för 
att bara undersöka en katt är 
minst 500 kronor och är den 
dessutom i behov av behand-
ling kan det bli en mycket 
kostsam historia. Därför går 
så gott som alla insamlade 
pengar till veterinärkostna-
der och man ständigt i behov 
av bidrag.

När Hittekattens dag firas 
nu på söndag på Backa Säteri 
i Nödinge går allt överskott 

från försäljning, lotterier och 
annat till Änglakattens verk-
samhet.

Madeleine Ebefors, som 
i våras tog över Backa Säteri 
Krog & Catering, har själv 
ett stort engagemang för 
hemlösa katter.

– Jag har hjälpt till att 
fånga in sju hemlösa katter 
och är idag kattfadder. Sedan 
jag tog över restaurangen har 
jag inte så mycket tid över 
och därför såg jag en bra 
chans att hjälpa till genom 
att uppmärksamma Hitte-
kattens dag, då vi bland annat 
kommer att bjuda Änglakat-

tens medlemmar på mat. 
För övriga besökare finns 

buffé och dryck att köpa. 
Tavlor av en kattkonstnär 
kommer att finnas till för-
säljning och för de små finns 
möjlighet att ansiktsmålas till 
katt.

– Vi hoppas på många 
besökare och att vi får in en 
extra slant till föreningen så 
att vi kan hjälpa ännu fler 
hemlösa katter till ett nytt liv, 
säger Lena Rydström.

Kattdag på Backa Säteri

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Katträddare. Mats Alderholm och Lena Rydström i Göta driver den ideella föreningen Äng-
lakatten, som i samarbete med Backa Säteri Krog & Catering uppmärksammar Hitekattens 
dag nu på söndag den 1 september.

Kattungen Benedict har fått 
ett nytt hem.

Doris får stanna kvar i jourhemmet. 

– Mycket på gång när Hittekattens dag fi ras på söndag

Vill du bli 
Ale Lucia?

gunilla@alelucia.se  

M

Sanna Johansson, Ale Lucia 2012
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Investeringssparkonto
- ett långsiktigt sparande.
Ny sparform som gör det enklare för dig att 
skattefritt* köpa och sälja aktier, fonder och 
andra värdepapper. 
 
Ring 0303-33 16 44, eller kom in till mig på
kontoret i Ale, så berättar jag mer.

Susanne Karlsson, Privatrådgivare Bank 
lansforsakringar.se/alvsborg

*Sparformen har en årlig avkastningsskatt. 

ar.se/alvsborg

årlig avkastningsskatt.

NÖDINGE/GÖTA. Nu på 
söndag den 1 septem-
ber fi ras Hittekattens 
dag runt om i Sverige. 

På Backa Säteri Krog 
& Catering i Nödinge 
kommer den ideella 
föreningen Änglakat-
ten att uppmärksamma 
dagen med mat och 
dryck, försäljning, auk-
tioner och annat skoj.

Lena Rydström och Mats 
Alderholm har öppnat upp 
såväl sina hjärtan som sitt 
hem för hemlösa katter. Det 
började för över tio år sedan 
då paret bodde i Göteborg 
och började arbeta som 
volontärer för Djurens Sam-
arittjänst i Gråbo. 

Idag bor de på landsbyg-
den i Göta och driver den 
ideella organisationen Äng-
lakatten, som hjälper hem-
lösa katter till en ny start i 
livet. De har många personer 
knutna till sig som ställer upp 
och agerar jourhem i väntan 
på att katterna ska få ett per-
manent boende. Själva har 
de elva vuxna katter och tre 
ungkatter, som snart ska få en 
ny utegård att vistas i. Trots 
de många hemlösa katterna 
som kommer till dem kan 
inte vem som helst komma 
och adoptera en katt.

– Vi måste först se att per-
sonen är lämplig att ta hand 
om en katt, att man kan ta 

hand om den på lång sikt och 
även att det stämmer mellan 
ägaren och katten. Annars 
finns det risk att katten blir 
hemlös igen, säger Lena 
Rydström. 

Många bortsprungna 
Alekuriren träffar paret i 
en lägenhet i Majorna, vars 
innehavare är jourhem åt 
den vuxna katten Fiona och 
hennes fyra ungar. Kattung-
arna Benedict och Doris 
kommer att få stanna kvar, 
medan Engla och Dorian 
snart kommer att behöva nya 
hem. 

Antalet hemlösa katter 
som kommer till förening-
ens kännedom är otaliga 

och numera administreras 
alla ärenden via föreningens 
hemsida och mail. 

– Det gick inte att ta alla 
samtal, jag blev totalt ner-
ringd. Hemlösa katter hittas 
året om, men man lägger nog 
märke till dem mer på som-
maren. De flesta hemlösa 
katter som hittas har inte 
med vilje övergivits av sin 
ägare, utan väldigt många är 
bortsprungna. Man kanske 
har flyttat till ett nytt ställe 
och släppt ut katten innan 
den börjat känna sig riktigt 
hemmastadd och då försöker 
den att hitta tillbaka igen. 
Flyttar man ska man hålla 
katten inne åtminstone ett 
par månader, även om den 

är van vid att vara ute, säger 
Lena.

Veterinärkostnader
Alla katter som omhändertas 
av Änglakatten genomgår 
en hälsokontroll hos vete-
rinär, vaccineras, kastreras 
och id-märks. Avgiften för 
att bara undersöka en katt är 
minst 500 kronor och är den 
dessutom i behov av behand-
ling kan det bli en mycket 
kostsam historia. Därför går 
så gott som alla insamlade 
pengar till veterinärkostna-
der och man ständigt i behov 
av bidrag.

När Hittekattens dag firas 
nu på söndag på Backa Säteri 
i Nödinge går allt överskott 

från försäljning, lotterier och 
annat till Änglakattens verk-
samhet.

Madeleine Ebefors, som 
i våras tog över Backa Säteri 
Krog & Catering, har själv 
ett stort engagemang för 
hemlösa katter.

– Jag har hjälpt till att 
fånga in sju hemlösa katter 
och är idag kattfadder. Sedan 
jag tog över restaurangen har 
jag inte så mycket tid över 
och därför såg jag en bra 
chans att hjälpa till genom 
att uppmärksamma Hitte-
kattens dag, då vi bland annat 
kommer att bjuda Änglakat-

tens medlemmar på mat. 
För övriga besökare finns 

buffé och dryck att köpa. 
Tavlor av en kattkonstnär 
kommer att finnas till för-
säljning och för de små finns 
möjlighet att ansiktsmålas till 
katt.

– Vi hoppas på många 
besökare och att vi får in en 
extra slant till föreningen så 
att vi kan hjälpa ännu fler 
hemlösa katter till ett nytt liv, 
säger Lena Rydström.

Kattdag på Backa Säteri

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Katträddare. Mats Alderholm och Lena Rydström i Göta driver den ideella föreningen Äng-
lakatten, som i samarbete med Backa Säteri Krog & Catering uppmärksammar Hitekattens 
dag nu på söndag den 1 september.

Kattungen Benedict har fått 
ett nytt hem.

Doris får stanna kvar i jourhemmet. 

– Mycket på gång när Hittekattens dag fi ras på söndag

Vill du bli 
Ale Lucia?

gunilla@alelucia.se  

M

Sanna Johansson, Ale Lucia 2012

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?
Fastighetsbyrån Ale / 0303-746 250 / ale@fastighetsbyran.se / fastighetsbyran.se

1:a Ale | Surte Göteborgsvägen 97 B

Accepterat pris 595 000 kr Avgift 2 477:-/mån (inkl värme, VA, kabel-tv) Boarea 43,3 kvm
Vån 4 av 6 (Hiss) Mäklare Joakim Olsson 0708-446312

2:a Ale | Surte Göteborgsvägen 72 B

Utgångspris 575 000 kr Avgift 2 448:-/mån (inkl värme, VA) Boarea 50 kvm Vån 3 av 3
Mäklare Joakim Olsson 0708-446312

Ale | Alafors Sjövallavägen 32

Utgångspris 1 495 000 kr Rum 5 rum, varav 3-4 sovrum Boarea 94 kvm Tomt 105 kvm Byggt 1976
Visas Ons 28/8 17.30-18.00 Mäklare Joakim Olsson 0708-446312

2:a Ale | Surte Granhäcksvägen 3 B

Utgångspris 795 000 kr Avgift 2 929:-/mån (inkl värme, VA) Boarea 54,5 kvm Vån 2 av 3
Visas Ons 28/8 19.00-19.30 Mäklare Joakim Olsson 0708-446312

3:a | Älvängen Gruvåsvägen 42

Utgångspris 1 390 000 kr Avgift 4 366:-/mån (inkl värme, VA, kabel-tv, p-plats) Boarea 74,9 kvm
Vån 2 av 2 Visas Mån 2/9 17.30-18.00 Mäklare Joakim Olsson 0708-446312

2:a | Bohus Byvägen 8 A

Utgångspris 795 000 kr Avgift 2 702:-/mån (inkl värme, VA, Kabel-Tv, parkering och garage)
Boarea 72 kvm Vån 3 av 3 Visas Mån 2/9 19.00-19.30 Mäklare Joakim Olsson 0708-446312

2:a | Nol Brandsbovägen 2 B

Utgångspris 695 000 kr Avgift 1 970:-/mån (inkl värme, VA, Kabel-Tv) Boarea 46 kvm Vån 1 av 3
Visas Tis 3/9 19.00-19.30 Mäklare Joakim Olsson 0708-446312

2:a | Nol Egnahemsvägen 15 A

Utgångspris 750 000 kr Avgift 2 915:-/mån (inkl värme, VA, kabel-tv) Boarea 51,5 kvm Vån 1 av 3
Visas Tis 3/9 17.30-18.00 Mäklare Joakim Olsson 0708-446312
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VINNARE FINN FEM FEL!

Årets vinnare är:
Cornelia Svensson-Hjalmarsson, Älvängen
Emma Larsson, Surte
Filip Johansson, Hålanda
Freja Magnusson, Nödinge
Emilia Malm, Nol
Emilia Södermalm, Älvängen
Emily Breitholtz, Alafors
Emanuel Rydén, Nol
Cornelis Udd, Nödinge
Anki Lundberg, Nol
Aleksandra Westerdal, Lilla Edet
Martin Olsson, Skepplanda

Tilda Hamlet, Nödinge
Birgitta Gustavsson, Skepplanda
Wilma Karlsson, Skepplanda
Agnes Nilsson, Nol
Pernilla Norlander, Nödinge
Malva Ingemarsson, Älvängen
Robin Lind, Bohus
Patrik Farago, Skepplanda
Olivia Johansson, Bohus
Felix o Sebastian Ryberg, Bohus
Emma Andersson, Surte
Nellie Norlander, Nödinge
Irene Martinsson, Lödöse

Grattis! Biljetterna hämtas på Alekuriren göteborgvägen 94  
i Älvängen (huset bredvid Statoil) senast 5 september.

Cirkus Skratt fredag 6 september kl 18.00 
på Grusplan i Nödinge

Fredag 6 sept kl. 18.00
Grusplan Nödinge (vid Nödingeskolan)

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

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

1 timme innan föreställningen börjar. 

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

r

i Nödinge

Människor går rakt 
ut i gatan, snubblar 
i affären, hör inte 

vad någon säger, märker inte 
reaktioner, ser ingenting 
överhuvudtaget, missar hela 
eller delar av konversationer, 
missar vad sin partner berät-
tar, missar sammanhang och 
hela verkligheten vi befi nner 
oss i.

Jag kommer nästan inte 
ihåg hur det var innan 
mobiltelefonerna började 
stjäla av vår uppmärksamhet.

Gör du?
Jag accepterar att tekni-

ken utvecklas och uppskattar 
funktioner som underlättar 
i vardagen, på jobbet och i 
kontakten med vänner och 
bekanta. 

Men att varenda män-
niska sitter med näsan i en 
smartphone på middagar, 
café, krogen, filmkvällar och 
så vidare har jag däremot 
mer problem med.

Mitt i en mening plockar 
personen man pratar med 
plötsligt upp mobilen och 
”kollar Facebook”, hur kan 
det inte uppfattas som oför-
skämt?

Vad hände med vårt 
fokus? Vad hände med 
inlevelsefulla samtal och 
diskussioner som inte gång 
på gång blir avbrutna av att 
någon ringer, sms:ar, mailar, 
skrollar på Facebook eller 
lägger upp en bild på Insta-
gram.

Hur kan all denna ytliga 
information i din lilla skärm 
ha företräde framför den 
person som sitter mitt emot 
dig och det du sysslar med 
just nu?

Vad hände med ”Carpe 
Diem”, den mysiga lilla 
frasen som idag pryder 
mångas hem i form av utsi-
rade bokstäver i vitmålat trä? 
Skulle inte de påminna dig 
om att fånga dagen och leva 
i nuet? Istället lever du i din 
smartphone, kanske utan att 
reflektera över vilka konse-
kvenser det får på andra håll. 

Aldrig förr har vi väl varit 
så frånvarande. Oj! Vadå? 
Ursäkta! Vad sa du? 

Att ständigt känna behov 
av att meddela sig åt alla 
håll och ha koll på vad 
som händer har gjort att vi 
knappt vet vad vi gör längre.

Vi lever i en tid där ben-
sinen är dyr, bostäder likaså, 
men dyrast av allt är tiden 
och den hittar ständigt nya 
vägar att bedra oss. 

Man får prioritera och 
frågan som jag tror alla 
borde ställa sig är: Hur 
mycket tid vill jag lägga 
på mobilanvändande? Till 
vilken gräns gör det mitt liv 
rikare och roligare innan det 
tippar över och bara stjäl tid 
från mig?

Jag använder själv sociala 
medier och ser inget fel i ett 
lagom användande, men när 

mobilen blir ett beroende, 
när du ständigt jämför dig 
med tusentals andra, när du 
börjar snubbla över saker, 
när du inte längre deltar i 
samtal – då är det dags att 
lägga undan den lilla skär-
men och komma tillbaka till 
verkligheten.  

När jag var liten sades det 
att man fick fyrkantiga ögon 
av att titta för mycket på 
tv, en skrämselpropaganda 
som användes flitigt för att 
få barnen att gå ut och leka 
istället för att stirra på en 
skärm flera timmar i sträck. 
Blev vi 80-talister lurade 
eller kommer vi i framtiden 
att få se små rektanglar i den 
yngre generationens ögon. 

Det är dags att börja ifrå-
gasätta och fundera över vad 
det är värt. Inte nog med att 
ständigt behöva konkurrera 
om uppmärksamheten med 
en telefonlur. När jag ser 
människor gå rakt ut i gatan 
med näsan långt nere i skär-
men, då kan jag uppriktigt 
fråga mig hur i hela världen 
det kunde bli så här.

JOHANNA ROOS

Krönika

JOHANNA ROOS

Hallå är du där?

En singelolycka inträffade i Kollanda på söndagskvällen. En bil voltade i hög hastighet 
och landade vid sidan av vägen. En person fördes till sjukhus med huvudskador. Vägen 
spärrades av i nästan en timme under räddningsarbetet.

Foto: Christer Grändevik   Text: Jonas Andersson

Bil voltade i Kollanda
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VINNARE FINN FEM FEL!

Årets vinnare är:
Cornelia Svensson-Hjalmarsson, Älvängen
Emma Larsson, Surte
Filip Johansson, Hålanda
Freja Magnusson, Nödinge
Emilia Malm, Nol
Emilia Södermalm, Älvängen
Emily Breitholtz, Alafors
Emanuel Rydén, Nol
Cornelis Udd, Nödinge
Anki Lundberg, Nol
Aleksandra Westerdal, Lilla Edet
Martin Olsson, Skepplanda

Tilda Hamlet, Nödinge
Birgitta Gustavsson, Skepplanda
Wilma Karlsson, Skepplanda
Agnes Nilsson, Nol
Pernilla Norlander, Nödinge
Malva Ingemarsson, Älvängen
Robin Lind, Bohus
Patrik Farago, Skepplanda
Olivia Johansson, Bohus
Felix o Sebastian Ryberg, Bohus
Emma Andersson, Surte
Nellie Norlander, Nödinge
Irene Martinsson, Lödöse

Grattis! Biljetterna hämtas på Alekuriren göteborgvägen 94  
i Älvängen (huset bredvid Statoil) senast 5 september.

Cirkus Skratt fredag 6 september kl 18.00 
på Grusplan i Nödinge

Fredag 6 sept kl. 18.00
Grusplan Nödinge (vid Nödingeskolan)

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

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

1 timme innan föreställningen börjar. 

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

r

i Nödinge
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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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Ni slänger - Vi sorterar
Detta ingår i priset 3300 kronor
• Utstättningsavgift
•  Valfri containerstorlek 

upp till 10m3

• Containerhyra 5 dagar
• Hemtagningsavgift
• Behandlingsavgift

Det enda ni inte kan slänga i denna container är miljöfarligt avfall 
t ex tryckt trä, gips, elektronik och kyl/frys eller schaktmassor.

Beställ redan idag!
Ring 0303-24 58 60

Hyr container i Ale till fast pris!

ALE/GÖTEBORG. I våras gick me-
talcorebandet My fi nest hour, med 
gitarristen Christoffer Wallgren 
från Bohus, till semifi nal i Sveriges 
största musiktävling, Emergenza. 

Det blev ingen fi nalplats, men nu 
har de tagit nya tag och släpper 
snart sin första musikvideo. 

Tonerna av deras musik ljuder på fritidsgår-
den Arken i Bohus där My finest hour repe-
terar. 

Bandet bildades under förra året då de 
också släppte sin första singel ”Like an angel” 
som fått över 3000 lyssningar på Youtube. De 

har spelat på flera på olika klubbar i Göteborg 
och gick i våras till semifinal i Sveriges största 
musiktävling Emergenza som hölls på Sticky 
Fingers. 

Om en dryg månad släpper de sin första 
musikvideo till låten D.C. som är inspelad i 
ett övergivet hus i Stenkullen.

– Platsen ska symbolisera det förflutna, 
det bortglömda och gamla, säger gitarris-
ten Jimmy Olsson, som skriver de flesta av 
bandet låtar.

Han berättar också att han tillsammans 
med ett annat band jobbar med att arrangera 
en gemensam spelning i Majorna nu i höst. 

JOHANNA ROOS

Aleband släpper musikvideo
My fi nest hour. Mattias Ulmestrand, Jimmy Olsson, Jim Lidenskog, Rikard Hilding och Chris-
toffer Wallgren (från Bohus) släpper sin första musikvideo om en dryg månad.

– Metalcorebandet My fi nest hour på framfart



HÖSTNYHETERNA  ÄR HÄR !
MOLLY-JO, OUI, SKOVHUUS, LÄTTA DUNJACKOR,ELTON, DAHLIN, 
OSCAR OF SWEDEN, MEYER, PIERRE CARDIN, ROBBIE MOOR

HALVA 
REAPRISET 

PÅ SOMMARENS REA

SISTA VECKAN

Västra Gatan 69, Kungälv 
Mån-fre: 10-18, 

Lör 10-15 
Tel: 0303-924 15 F.d. Boutique Nilla & Herrcity Tel. 0303-174 00 • Trädgårdsg. 24, mittemot fiskhandlar’n • Mån-fred 09.30-18.00 (lunchstängt 13-14)

Konktaktlinser månadsvis hem i brevlådan

• Fraktfritt

• Ingen bindningstid

• Månadsvis betalning

• Tillgång till legitimerade optiker

• Regelbundna linskontroller ingår

KUNGÄLV

Gratis linser  
i 2 månader!

Teckna dig för valfria linser i  
LinsBoxen och vi bjuder  
dig på linserna de två  

första månaderna.

STEINER Dynamic-
Contrast-Coating 
förstärker kontras-
ten mellan brunt 

och grönt och gör 
det enklare att se 
djur som står inne 

i vegetationen. 

Se mer 
vilt

www.bomansfoto.se

Pris
3495:-

ÖPPET MÅN TILL FRE 10–18  LÖR 10–15 
VÄSTRAG. 59 I KUNGÄLV  0303-106 19  JEANETTEOCO.SE

TREKUNGALOPPET
DEN 7 SEPTEMBER GÅR FÖRSTA UPPLAGAN 

AV TREKUNGALOPPET.
10 KM LÖPNING GENOM CENTRALA 

KUNGÄLV SOM KANTAS 
AV MUSIK, UNDERHÅLLNING & PUBLIK.

ANMÄLAN & MER INFO: 
WWW.TREKUNGALOPPET.SE

Ponnyridning, häst & vagn, Barnens lekland,  kaninhoppning, prova på friidrott, hinderbana,  Funkykids och Bliss barndans, musikuppträdande på scenen för våra barn, Trollkarlen Daniel mm

PROGRAM

KungälvsCentrum

Ta med familjen till

Program uppdateras på 
www.facebook.com/KungalvCentrumgruppenKMN www.kungalvcentrum.se

7 september 10-15 Västra Parken KUNGÄLV

GUSTAFSSONSoptik
Ytterbyvägen 5, Kungälv, 0303-135 79

www.gustafssonsoptik.se

Kungälvs Centrum
Varmt välkomna till mysiga Kungälvs Centrum!

Öppettider: Mån-fre 10-18, Lör 10-15
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Varmt välkomna till mysiga Kungälvs Centrum!
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Storhandla billigt
i Kungälv!

Handla dessa varor
så sparar du

Gymnasiegatan 8, tel: 0303-150 00 www.maxikungalv.se

Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel. 
Priserna gäller 26/8–1/9 2013.

Öppet alla dagar

7–22

Med bil tar det från....

Det är alltid nära till 
ICA Maxi Kungälv!

Bohus 8 min
Surte 8 min
Nödinge 10 min

Nol 14 min
Alafors 16 min
Älvängen 21 min

KLIPP UT OCH TA MED KUPONG 

Priserna gäller t o m 1/9 2013.

FRYST KYCKLINGFILÉ
Ivars. 900 g. Jfr pris 44:33/kg. 

Ord pris 61:95. Max 2 köp/hushåll.

2 för Spara 11:90

ANANASSKIVOR I JUICE
ICA. 567 g. Jfr pris 17:64/kg.

Ord pris 15:95/st.

2 för Spara 12:90

MAKRILLFILÉ
ICA. 3 x 125 g. Jfr pris 60:–/kg.

Ord pris 28:95/frp.

2 för Spara 14:90

ÄGG 15-PACK
Kronägg. 893 g. Jfr pris 1:50/st.

Ord pris 29:95/frp.

5 för Spara 59:75

TVÄTTSERVETTER
ICA. 72 pack. Jfr pris 0:17/st.

Ord pris 23:95/frp.

2 för Spara 22:90

KYCKLINGINNERFILÉ
ICA Basic. 700 g. Jfr pris 53:57/kg.

Ord pris 48:95/frp.

Spara 7:–/kg

KASSLER
Köttcentralen. 1,5 kg. 

Jfr pris 42:95/kg. Ord pris: 49:95.

Spara 16:–

COCA COLA 24-PACK
Coca cola. 24 x 33 cl. Jfr pris 11:24/liter.

Ord pris 105:–. Pant tillkommer med 24:–.

Spara 32:–

2 för Spara 30:–

FRANSK BRIETÅRTA
Saint Benoit. 500 g. Jfr pris 49:90/kg.

Ord pris 39:95/st.

3 för Spara 18:85

SALTA PINNAR
ICA. 250 g. Jfr pris 26:67/kg.

Ord pris 12:95/frp.

3 för Spara 20:85

SKALDJURSSALLADER
ICA. 200 g. Jfr pris 65:–/kg.

Ord pris: 19:95/st.

2 för Spara 11:90

TORKA PLUS
ICA Skona. 2 pack. Jfr pris 15:–/st.

Ord pris 35:95/st.

4 för Spara 25:80

FRYSPÅSAR
ICA. 30–70 st. Jfr pris 0:11-0:25/st.

Ord pris 13:95/frp.

/frp

Spara 10:–

GOUDA/EDAMER SKIVAD
ICA Basic. 1000 g. Jfr pris 49:95/kg.

Ord pris 49:95/kg. Ord pris 59:95/kg.

/kg

BANANER
Chiquita. centralamerika.Klass Extra. 

Ord pris 16:95/kg (v34). Max 3 kg/kund.

Spara 9:–/kg

/kg

FLÄSKFILÉ
Danish Crown. Ursprung Danmark.

Ca 570 g. Ord pris 94:95/kg. 
Max 2 köp/hushåll.

Spara 45:–/kg
Handla andra varor* för 

minst 200:– så får du köpa...

*Gäller ej spel, tobak, lotter och receptfria varor.
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• Flyttstäd
• Hemstäd
• Företagsstäd
• Rutavdrag
• Kemtvätt

• Mattvätt
• Hotelltvätt
•  Dukar 

- 80 kr/kg

• Mangling

lindenstäd.se | Karin 0733-64 11 23 skepplandatvatt.se | Nicklas 0702-22 08 98

Vi städar & tvättar för dig! 
       - Stort som smått

Vadbacka 135 
449 63 

Skepplanda 
forsvallen 

0303-33 81 63

 

KAKEL & KLINKER 
FRÅN HELA VÄRLDEN PÅ ETT STÄLLE

MÖLNDAL – EKLANDA  

Jolengatan 21B, 431 49 Mölndal

TEL 031-86 89 60

WWW.KONRADSSONS.COM/GBG

ÖPPETTIDER:

Måndag - fredag kl 10.00-18.00 

Lördag kl 10.00-15.00 

LÖDÖSE. Nostalgikerna 
fi ck verkligen sitt lyst-
mäte vid Lödösehus.

Omkring 130 veteran-
fordon visades upp.

Bilarna lyste lika 
starkt som solen denna 
ljuvliga augustilördag.

När Motornostalgisk dag 
femårsjubilerade var inram-
ningen fantastisk. Besökarna 
strömmade till i massor och 

alla njöt av det fina vädret. 
Klockan tio rullade arrang-
emanget igång med utställ-
ning och presentation av 
bilarna – fordon från tids-
perioden före 1983. Många 
vackra klenoder fanns att 
beskåda på gräsplanen 
bakom museet.

I tävlingen Peoples 
Chocie delades förstapriset 
mellan en Cadillac 1952 och 
en MGA Kupé av årsmo-
dell 1958. Ägare till dessa 

fordon är Peter Johansson, 
Nygård, respektive Claes 
Lagergren, Torslanda.

Den musikaliska under-
hållningen svarade Buddies 
för. Besökarna till Lödöse 
Motornostalgiska dag kunde 
också roa sig med tipspro-
menad och dessutom fanns 
Räddningstjänsten i Lilla 
Edet på plats för att visa upp 
sin verksamhet.

JONAS ANDERSSON

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

Lystmäte för motornostalgiker

Besökarna till Lödöse motornostalgiska dag såg verkligen ut att trivas.

Thomas Jönsson fanns på plats för att visa upp sin P1800 ES.

Det är inte bara skalet som är intressant, 
många studerade hur det såg ut under 
huven.

En tjänstebil som har gjort sitt, men på en 
motornostalgisk dag har den sin givna plats.
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• Mattvätt
• Hotelltvätt
•  Dukar 

- 80 kr/kg

• Mangling
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menad och dessutom fanns 
Räddningstjänsten i Lilla 
Edet på plats för att visa upp 
sin verksamhet.

JONAS ANDERSSON

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

Lystmäte för motornostalgiker

Besökarna till Lödöse motornostalgiska dag såg verkligen ut att trivas.

Thomas Jönsson fanns på plats för att visa upp sin P1800 ES.

Det är inte bara skalet som är intressant, 
många studerade hur det såg ut under 
huven.

En tjänstebil som har gjort sitt, men på en 
motornostalgisk dag har den sin givna plats.
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Truckgatan 2 , Ytterby • 0303-92145, 0708-92 14 50

Vi bjuder på 

korv med bröd 

och kaffe

VÄRMEDAG 

5 sep kl 14-18

KUNGÄLV Filaregatan 7
0303-20 86 00 www.kongahallabil.se
Öppet: vardagar 9–18, lördagar 11–15

UPPTÄCK NYA CHEVROLET TRAX.
Upplev mer än 75 års SUV-innovationer från Chevrolet bakom ratten på Trax. 
Spännande, kompakt SUV med ett kraftfullt, sportigt utseende.  
Välj till Chevrolet MyLink infotainment så håller den dig alltid uppkopplad.  
Besök våra återförsäljare för att provköra det återfödda originalet.

TRAX. ORIGINALET ÄR TILLBAKA.

TRAX FRÅN 159.900 KR

KUNGÄLV Filaregatan 7
0303-20 86 00 www.kongahallabil.se
Vard 9–18, lörd 11–15, sönd 11–15

LÖDÖSE. En vandrings-
led mellan Göteborg 
till Lödöse har färdig-
ställts.

Invigningen äger rum 
lördagen den 7 septem-
ber vid Lödösehus.

Tanken är att leden 
senare ska fortsätta 
från Lödöse upp till 
Lilla Edet.

I samband med att Destina-
tion Ale/Lilla Edet genom-
förs lördagen den 7 sep-
tember sker invigningen av 
vandrings- och tillika pil-
grimsleden mellan Göteborg 
och Lödöse. Det är resultatet 
av det Leaderprojekt som 
Bo Björklund ansvarat för. 
Sträckan Göteborg-Lödöse 
utgör en delsträcka av det 
stora nätverket av vand-
ringsleder på 400 mil från 
Santiago de Compostela i 
Spanien till Trondheim, det 
gamla Nidaros i Norge. Den 
är godkänd som S:t Olofsled 
och har märkts upp med S:t 
Olofsmärken. Leden ingår i 
European Cultural Routes.

Från Nylöse kyrka i Gam-
lestaden till Nödinge följer 
leden befintliga vandrings-
stråk. Norr om Nödinge 
fortsätter promenaden på 

mindre trafikerade vägar, rid-
vägar, cykelbanor och stigar. 
Uppmärkning av leden är 
färdig från Nylöse kyrka till 
Skepplanda.

– Under medeltiden fanns 
fem stora städer i Sverige 
varvid Lödöse var den största. 
Lödöse var Sveriges port mot 
väster. Här bodde 2 000 invå-
nare och området var på 32 
hektar. Det ska jämföras med 
Birkas sex hektar. Stockholm 
var bara en ö. Information 
som inte förekommer i det 
allmänna medvetandet, säger 
Bo Björklund.

Lödöses internationella 
verksamhet flyttades 1473 
och stadsrättigheterna upp-
hörde att gälla 1646. Däref-
ter återgick Lödöse till att bli 
en vanlig bondby.

– Marken ligger kvar 
och gräver man hittar man 
nya fynd. Lödöse bär på en 
enorm kulturskatt, säger Bo 
Björklund.

Vid lanseringen av den 
nya vandringsleden skjuter 
projektgruppen in sig på fyra 
olika målgrupper.

– Det andliga skälet, reli-
giöst eller att finna sig själv. 
Vi har motionären samt den 
som väljer att gå av kultur-
historiska skäl. Slutligen har 

vi dem som vill vandra för att 
upptäcka naturvärden, säger 
Bo Björklund.

– Det är de kulturhistorien 
som drivit fram projektet, 
men vi har sett mervärlden 
under tidens gång.

Meningen är att vand-
ringsleden ska fortsätta 
norröver genom Lilla Edets 
kommun. Förhandling med 
berörda markägare pågår.

– Vi ges en fantastisk 
möjlighet att få Lödöse att 
hamna på kartan i ännu 
större utsträckning än tidi-
gare. Jag ser det ur ett kultur-
turismperspektiv där Lödöse 
är ett besöksmål av rang. Det 
finns massor av idéer hur vi 
skulle kunna utveckla projek-
tet, säger Eva Lejdbrandt, 
kultur- och fritidschef i Lilla 
Edets kommun.

– Jag håller på att sam-
manställa alla tankar i en 
programidé för ett nytt 
Leaderprojekt, som på sikt 
ska kunna bli en del i EU:s 
Kulturutvecklingsprogram 
för 2014, som handlar om att 
utveckla besöksnäring och 
turism. Detta är en genom-
lysning av frågan och alla är 
väldigt positivt inställda. Det 
finns en politisk förankring 

och det känns bra, säger Eva 
Lejdbrandt.

FOTNOT. Pilgrimsled är en upp-
gjord vallfartsväg. I ett historiskt 
sammanhang användes särskilda 
vägar för pilgrimsfärden, vilka 
knöt samman eller ledde till olika 
heliga platser.

Lördagen den 7 september invigs pilgrimsleden mellan Göteborg och Lödöse. Eva Lejdbrandt, kultur- och fritidschef i Lilla 
Edets kommun, och Bo Björklund, projektledare för vandrings/pilgrimsleder Lödöse-Essunga, kommer givetvis att närvara.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Invigning stundar 
vid Lödösehus

Vandringsled mellan Göteborg och Lödöse
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Aldrig tidigare har Lions 
Club i Lilla Edet delat ut 
ett lika stort belopp som var 
fallet den här gången.

– Det har möjliggjorts 
tack vare att vi under verk-
samhetsåret samlat in eller 
fått bidrag med 606 000 
kronor, förklarar Bengt-
Arne Westerlind, president 
under rekordåret. 

– Allmänheten har skänkt 
saker till klubbens loppis, 
köpt lotter i olika lotterier 
under året. Ett tack också 
till de lokala företag som är 
med och stödjer på olika sätt, 
säger Bengt-Arne.

Att det blev rekordsiffror 
för det gångna verksamhets-

året, och även det förra, med 
mer än fördubblade siffror, 
beror på en stor donation 
i dödsboet efter makarna 
Inga-Maj och Karl-Erik 
Jörholm. 

– Klubben är oerhört 
tacksam för att makarna 
Jörholm gav oss förtroendet 
att kunna vidarebefordra 
dödsboets överskott genom 
bidrag och hjälpinsatser både 
inom kommunen och inter-
nationellt. 

Edetfestivalen
Annars kommer den största 
delen av de årliga intäkterna 
från Edetfestivalen. Nu till 
helgen är det dags igen, på 
parkeringsplatsen framför 
kommunhuset. Konceptet 
är detsamma som tidigare 
årgångar. På fredagen gästas 
festivaltältet av Sveriges mest 
folkkära dansband – Streap-
lers.

– Eftersom jag bor i 

Lilla Edet så tycker jag att 
detta är en av årets absoluta 
höjdpunkter. Det är alltid 
en härlig stämning och en 
folkfest utan dess like, säger 
Streaplers trummis och till-
lika sångare Kjetil Granli till 
Alekuriren.

På fredagen bjuds också 
allsång med G.O Rockalong 
Band, innan grabbarna i 
Streaplers intar scenen.

Lördagen erbjuder under-
hållning med Hot Shot´s. 
Det blir cirkus och cirkus-
skola både fredag och lördag. 
En nyhet för året är det tåg 
som festivalbesökarna kan 
åka rundtur med. Under lör-
dagen sker också utdelning 
av Lions Ungdomsstipen-
dium samt att det blir drag-
ning på Festivallotteriet.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kjetil Granli, trummis och tillika sångare i Streaplers, ser 
fram emot årets Edetfestival som äger rum nu på fredag och 
lördag.

Bengt-Arne Westerlind, 
Lions Club i Lilla Edet.

– Och nu stundar Edetfestivalen

Rekordår för Lions Club

LILLA EDET. Löpartäv-
lingen Edet Runt fort-
sätter som en tradition 
i samband med Edet-
festivalen.

På lördag är det dags 
igen – för 24:e gången i 
ordningen.

– Samarbetet med 
Lions gör att vi fl yt-
tar starten och målet 
till festivalområdet vid 
busstationen, förkla-
rar tävlingsansvarig 
Mateus Cander i IK 
Bergaström.

Edet Runt är en klassiker för 
både barn och vuxna. Gat-
loppet i Lilla Edets centrum 
med omnejd erbjuder åtta 
olika tävlingsklasser. De 
yngsta springer en sträcka 
som mäter 1,9 kilometer, 
ungdomar till och med 15 år 
3,1 kilometer. För herrar och 
damer finns två klassindel-
ningar att välja på – 5 kilome-
ter alternativt 10 kilometer.

– Det finns också en sepa-
rat grupp för dem som väljer 
att gå stavgång, poängterar 
Mateus Cander.

Medalj delas ut till samt-
liga deltagare som fullföljer 

loppet och dessutom lottar 
arrangören ut priser på num-
merlappen. Det sker också 
glassutdelning till alla löpare 
i ungdomsklasserna.

– Vi hoppas på fint löpar-

väder och många deltagare, 
avslutar Mateus Cander.

På lördag är det dags för löparfesten Edet Runt.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Populär 
löparfest mitt 
i centrum

Edet Runt för 24:e gången
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BONDEN OCH SKOGENS DAGAR
Lördag 7/9 & Söndag 8/9 kl. 10.00–16.00

BACKAMO
LÄGERPLATS

Servering och försäljning hos Gillena: 
mat, kaffe, äggost, kalvdans, våfflor, brödbakning m.m.

Inträde: Vuxna 80 kr • Fri parkering!  info 0522-234 20

Ett kulturprogram för hela Västra Götaland

Vid väg 167 Lilla Edet Ljungskile

Stor folkfest med många aktiviteter för hela familjen!

Maskinfirmor visar skogs- och jordbruksmaskiner. Ca 150 
utställare visar och säljer sina produkter. Gamla traktorer, MC & 

bilar. Husdjur, mindre sågverk, fjäderfäutställning, åka hölass, 
ponnyridning för barn, rida på den mekaniska tjuren m.m.

Ni är välkomna till två heldagar 
för hela familjen med många aktiviteter. Se 

www.bondensdag.se

HUVUDS PO NSO R 

LILLA EDET. Det gångna verksamhetsåret blev ett 
rekordår för Lions Club i Lilla Edet.

Klubben hade möjlighet att dela ut gåvor och 
bidrag för 596 000 kronor.

Nu väntar förhoppningsvis nya friska intäkter 
när Edetfestivalen står för dörren, 30-31 augusti.

Månadens energitips
Har du mekanisk ventilation i ditt hem?

aggregat och ventiler ofta. 

och det går åt mindre energi!

Boka in Lilla Edetmässan 
Besök Lilla Edetmässan 28-29 

september. Lördag kl. 10-17. 

Söndag kl. 10-16. Mer information och 

program hittar du på lillaedet.se/evenemang

Evenemang och aktiviteter i kommunen.Evenemang och aktiviteter i kommunen.Evenemang och aktiviteter i kommunen.Evenemang och aktiviteter i kommunen.

Evenemang och aktiviteter i kommunen

SOMMARMUSIK LJUDABORG 

Torsdag 29 augusti, kl 18.30

Ljudaborg, Lödöse

Catherine Hayes Band spelar. 
Sångerskan Lena Robért är gästartist. 
Biljetter säljs på plats en timma innan 
föreställningen och kostar 100:- för 
vuxna och 70:- för ungdomar. Fika 
fi nns att köpa i pausen.

SAGOSTUND

Fredag 6 och 20 september, kl. 10.00 

Familjecentralen Eken

Barnbibliotekarien Kiki berättar och 
dramatiserar sagor och berättelser. 
Sagostunden passar för barn till och 
med förskoleåldern och hålls på 
Familjecentralen Eken, Ekaråsvägen 6.
 

Sök höstens kurser på Lärcentrum
Du har fortfarande möjlighet att söka vissa av våra 

kurser som startade den 26/8 på vuxenutbildningen, 

Lärcentrum. För att se vårt kursutbud och göra

en webbansökan, gå in på webbplatsen: 

https://lillaedet.alvis.gotit.se/student

Den 7-14 september kan du vara Streetsmart 

och testa andra sätt att resa på än med bil. 

Testa körsimulatorn och lär dig köra klimat-

smart, få gratis cykelservice hos Gösta 

Ericsson och var med och cykla tipspromenad 

eller prova segway. Polisen visar sina motorcyklar 

och du får testa laserpistol. På Folkets hus blir 

det fredagsquiz. Allt avrundas i Hjärtum med ett 

lådbilsrace och utställning av Moppedrevet.

Utförligare program med tid och plats

fi nns på www.lillaedet.se

Boka in den 7 september klockan 11.00-14.00. Det blir en heldag med temat ”bo, leva och uppleva” 
i Ale kommun och Lilla Edets kommun.

Edetfestivalen och Edet Runt

Se utbudet i kommunerna på plats. Upptäck de vackra och 

prisvärda tomterna, njut av naturen, prova på någon av alla 

de aktivititer som erbjuds under dagen och se hur fördel-

aktigt det är att bo nära!

LÖDÖSE

Besök tre tomtområden i Lilla Edets kommun och delta i 

utlottningen av fi na priser. Vi fi nns på plats och visar tomter 

i Lödöse, Göta och Lilla Edet. Gå på husvisning i Ekeberg. 

Samtidigt kan du uppleva föreningslivet. Varför inte grilla 

korv, testa friidrott eller ta del av Lödöse museum och vara 

med på invigningen av Pilgrimsleden. Vinn biljetter till före-

ställningen ”Hertigarnas bröllopsfest”.

STALLGÄRDET

Prova rodd på Ryrsjön, målskytte med luftgevär eller 

ponnyridning eller se agility och rallylydnad på plats eller 

besöka en förskola/skola. I närheten av våra vackra tomter 

på Stallgärdet fi nns inomhusboulebanor, det är bara att 

prova på eller spela bangolf, kasta frisbee, eller tips-

promenad i sagoskogen i Ströms Slottspark. 

CENTRALA LILLA EDET

I Lilla Edets centrum ska du passa på att gå på familje-

dag på Folkets hus. Här kan du också få information om 

pågående projekt i kommunen och se bilder från Lilla Edets 

fotoklubb. Biblioteket har öppet och bjuder på sagostund, 

tävling med bokpriser och bokbytardag. Det delas även ut 

Bokslussen-böcker till ungdomar mellan 13-20 år. HSB har 

öppen visning av bostadsrätter. Besök mäklarna och se vilka 

lediga hus som fi nns i kommunen. 

 

båda kommunerna

EDETFESTIVALEN

Den 30-31 augusti arrangerar Lions den omtyckta Edet-

festivalen. Här bjuds på upplevelser för både stora och små!

Café, lotterier, cirkus och cirkusskola, restaurangtält, 

musikunderhållning, rockalong-band, ansiktsmålning, 

godisregn och rundtur i Lilla Edet med tåg är ett smakprov 

av vad festivalen bjuder på. Edetfestivalen anordnas i 

centrala Lilla Edet utanför kommunhuset.

Plats: Centrala Lilla Edet

Tid: Fredag 30/8–lördag 31/8 kl 16.00

EDET RUNT

Samma helg är det Edet Runt som går av stapeln 

lördag den 31 augusti. Arrangörer är IK Bergaström. Sista 

anmälningsdag var 22 augusti, men det går fortfarande att 

efteranmäla sig mot extra avgift på 50 kronor fram till kl 

10.30 på tävlingsdagen. Anmälan gör du på www.ikb.nu

Tid: Lördag 31/8 kl 11:00

Plats: Centrum, Lilla Edet

Två av höjdpunkterna i slutet av sommaren är populära Edetfestivalen och löpartävlingen Edet Runt. 

Föreläsning med Magnus Hedman

Individ-och familjeomsorgen bjuder i samarbete 
med Folkhälsoutskottet in till en föreläsning med 
Magnus Hedman. Han berättar sin historia, om 
alla offer man måste göra för att nå sina mål och 
vad det kan kosta senare i livet. Polisen och individ- 
och familjeomsorgen kommer också att delta under 
kvällen och informera om sina verksamheter. 

Plats: Folkets hus – Biosalongen, Lilla Edet
Tid: 3 september, kl 18.30

Föreläsningen är kostnadsfri

STÖRNINGAR I TRAFIKEN VID EDET RUNT

Den 31 augusti kommer gatloppet Edet Runt att äga 

rum i centrala delarna av Lilla Edet, vilket kan medföra 

2
01

3

Fler nyheter och 

evenemang hittar 

du på lillaedet.se 0520-65 95 00

INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN  AUGUSTI – SEPTEMBER 2013

Tipsa oss om evenemang 

på lillaedet.se/evenemang
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Aldrig tidigare har Lions 
Club i Lilla Edet delat ut 
ett lika stort belopp som var 
fallet den här gången.

– Det har möjliggjorts 
tack vare att vi under verk-
samhetsåret samlat in eller 
fått bidrag med 606 000 
kronor, förklarar Bengt-
Arne Westerlind, president 
under rekordåret. 

– Allmänheten har skänkt 
saker till klubbens loppis, 
köpt lotter i olika lotterier 
under året. Ett tack också 
till de lokala företag som är 
med och stödjer på olika sätt, 
säger Bengt-Arne.

Att det blev rekordsiffror 
för det gångna verksamhets-

året, och även det förra, med 
mer än fördubblade siffror, 
beror på en stor donation 
i dödsboet efter makarna 
Inga-Maj och Karl-Erik 
Jörholm. 

– Klubben är oerhört 
tacksam för att makarna 
Jörholm gav oss förtroendet 
att kunna vidarebefordra 
dödsboets överskott genom 
bidrag och hjälpinsatser både 
inom kommunen och inter-
nationellt. 

Edetfestivalen
Annars kommer den största 
delen av de årliga intäkterna 
från Edetfestivalen. Nu till 
helgen är det dags igen, på 
parkeringsplatsen framför 
kommunhuset. Konceptet 
är detsamma som tidigare 
årgångar. På fredagen gästas 
festivaltältet av Sveriges mest 
folkkära dansband – Streap-
lers.

– Eftersom jag bor i 

Lilla Edet så tycker jag att 
detta är en av årets absoluta 
höjdpunkter. Det är alltid 
en härlig stämning och en 
folkfest utan dess like, säger 
Streaplers trummis och till-
lika sångare Kjetil Granli till 
Alekuriren.

På fredagen bjuds också 
allsång med G.O Rockalong 
Band, innan grabbarna i 
Streaplers intar scenen.

Lördagen erbjuder under-
hållning med Hot Shot´s. 
Det blir cirkus och cirkus-
skola både fredag och lördag. 
En nyhet för året är det tåg 
som festivalbesökarna kan 
åka rundtur med. Under lör-
dagen sker också utdelning 
av Lions Ungdomsstipen-
dium samt att det blir drag-
ning på Festivallotteriet.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kjetil Granli, trummis och tillika sångare i Streaplers, ser 
fram emot årets Edetfestival som äger rum nu på fredag och 
lördag.

Bengt-Arne Westerlind, 
Lions Club i Lilla Edet.

– Och nu stundar Edetfestivalen

Rekordår för Lions Club

LILLA EDET. Löpartäv-
lingen Edet Runt fort-
sätter som en tradition 
i samband med Edet-
festivalen.

På lördag är det dags 
igen – för 24:e gången i 
ordningen.

– Samarbetet med 
Lions gör att vi fl yt-
tar starten och målet 
till festivalområdet vid 
busstationen, förkla-
rar tävlingsansvarig 
Mateus Cander i IK 
Bergaström.

Edet Runt är en klassiker för 
både barn och vuxna. Gat-
loppet i Lilla Edets centrum 
med omnejd erbjuder åtta 
olika tävlingsklasser. De 
yngsta springer en sträcka 
som mäter 1,9 kilometer, 
ungdomar till och med 15 år 
3,1 kilometer. För herrar och 
damer finns två klassindel-
ningar att välja på – 5 kilome-
ter alternativt 10 kilometer.

– Det finns också en sepa-
rat grupp för dem som väljer 
att gå stavgång, poängterar 
Mateus Cander.

Medalj delas ut till samt-
liga deltagare som fullföljer 

loppet och dessutom lottar 
arrangören ut priser på num-
merlappen. Det sker också 
glassutdelning till alla löpare 
i ungdomsklasserna.

– Vi hoppas på fint löpar-

väder och många deltagare, 
avslutar Mateus Cander.

På lördag är det dags för löparfesten Edet Runt.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Populär 
löparfest mitt 
i centrum

Edet Runt för 24:e gången
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BONDEN OCH SKOGENS DAGAR
Lördag 7/9 & Söndag 8/9 kl. 10.00–16.00

BACKAMO
LÄGERPLATS

Servering och försäljning hos Gillena: 
mat, kaffe, äggost, kalvdans, våfflor, brödbakning m.m.

Inträde: Vuxna 80 kr • Fri parkering!  info 0522-234 20

Ett kulturprogram för hela Västra Götaland

Vid väg 167 Lilla Edet Ljungskile

Stor folkfest med många aktiviteter för hela familjen!

Maskinfirmor visar skogs- och jordbruksmaskiner. Ca 150 
utställare visar och säljer sina produkter. Gamla traktorer, MC & 

bilar. Husdjur, mindre sågverk, fjäderfäutställning, åka hölass, 
ponnyridning för barn, rida på den mekaniska tjuren m.m.

Ni är välkomna till två heldagar 
för hela familjen med många aktiviteter. Se 

www.bondensdag.se

HUVUDSPONSOR 

LILLA EDET. Det gångna verksamhetsåret blev ett 
rekordår för Lions Club i Lilla Edet.

Klubben hade möjlighet att dela ut gåvor och 
bidrag för 596 000 kronor.

Nu väntar förhoppningsvis nya friska intäkter 
när Edetfestivalen står för dörren, 30-31 augusti.

Månadens energitips
Har du mekanisk ventilation i ditt hem?

aggregat och ventiler ofta. 

och det går åt mindre energi!

Boka in Lilla Edetmässan 
Besök Lilla Edetmässan 28-29 

september. Lördag kl. 10-17. 

Söndag kl. 10-16. Mer information och 

program hittar du på lillaedet.se/evenemang

Evenemang och aktiviteter i kommunen.Evenemang och aktiviteter i kommunen.Evenemang och aktiviteter i kommunen.Evenemang och aktiviteter i kommunen.

Evenemang och aktiviteter i kommunen

SOMMARMUSIK LJUDABORG 

Torsdag 29 augusti, kl 18.30

Ljudaborg, Lödöse

Catherine Hayes Band spelar. 
Sångerskan Lena Robért är gästartist. 
Biljetter säljs på plats en timma innan 
föreställningen och kostar 100:- för 
vuxna och 70:- för ungdomar. Fika 
fi nns att köpa i pausen.

SAGOSTUND

Fredag 6 och 20 september, kl. 10.00 

Familjecentralen Eken

Barnbibliotekarien Kiki berättar och 
dramatiserar sagor och berättelser. 
Sagostunden passar för barn till och 
med förskoleåldern och hålls på 
Familjecentralen Eken, Ekaråsvägen 6.
 

Sök höstens kurser på Lärcentrum
Du har fortfarande möjlighet att söka vissa av våra 

kurser som startade den 26/8 på vuxenutbildningen, 

Lärcentrum. För att se vårt kursutbud och göra

en webbansökan, gå in på webbplatsen: 

https://lillaedet.alvis.gotit.se/student

Den 7-14 september kan du vara Streetsmart 

och testa andra sätt att resa på än med bil. 

Testa körsimulatorn och lär dig köra klimat-

smart, få gratis cykelservice hos Gösta 

Ericsson och var med och cykla tipspromenad 

eller prova segway. Polisen visar sina motorcyklar 

och du får testa laserpistol. På Folkets hus blir 

det fredagsquiz. Allt avrundas i Hjärtum med ett 

lådbilsrace och utställning av Moppedrevet.

Utförligare program med tid och plats

fi nns på www.lillaedet.se

Boka in den 7 september klockan 11.00-14.00. Det blir en heldag med temat ”bo, leva och uppleva” 
i Ale kommun och Lilla Edets kommun.

Edetfestivalen och Edet Runt

Se utbudet i kommunerna på plats. Upptäck de vackra och 

prisvärda tomterna, njut av naturen, prova på någon av alla 

de aktivititer som erbjuds under dagen och se hur fördel-

aktigt det är att bo nära!

LÖDÖSE

Besök tre tomtområden i Lilla Edets kommun och delta i 

utlottningen av fi na priser. Vi fi nns på plats och visar tomter 

i Lödöse, Göta och Lilla Edet. Gå på husvisning i Ekeberg. 

Samtidigt kan du uppleva föreningslivet. Varför inte grilla 

korv, testa friidrott eller ta del av Lödöse museum och vara 

med på invigningen av Pilgrimsleden. Vinn biljetter till före-

ställningen ”Hertigarnas bröllopsfest”.

STALLGÄRDET

Prova rodd på Ryrsjön, målskytte med luftgevär eller 

ponnyridning eller se agility och rallylydnad på plats eller 

besöka en förskola/skola. I närheten av våra vackra tomter 

på Stallgärdet fi nns inomhusboulebanor, det är bara att 

prova på eller spela bangolf, kasta frisbee, eller tips-

promenad i sagoskogen i Ströms Slottspark. 

CENTRALA LILLA EDET

I Lilla Edets centrum ska du passa på att gå på familje-

dag på Folkets hus. Här kan du också få information om 

pågående projekt i kommunen och se bilder från Lilla Edets 

fotoklubb. Biblioteket har öppet och bjuder på sagostund, 

tävling med bokpriser och bokbytardag. Det delas även ut 

Bokslussen-böcker till ungdomar mellan 13-20 år. HSB har 

öppen visning av bostadsrätter. Besök mäklarna och se vilka 

lediga hus som fi nns i kommunen. 

 

båda kommunerna

EDETFESTIVALEN

Den 30-31 augusti arrangerar Lions den omtyckta Edet-

festivalen. Här bjuds på upplevelser för både stora och små!

Café, lotterier, cirkus och cirkusskola, restaurangtält, 

musikunderhållning, rockalong-band, ansiktsmålning, 

godisregn och rundtur i Lilla Edet med tåg är ett smakprov 

av vad festivalen bjuder på. Edetfestivalen anordnas i 

centrala Lilla Edet utanför kommunhuset.

Plats: Centrala Lilla Edet

Tid: Fredag 30/8–lördag 31/8 kl 16.00

EDET RUNT

Samma helg är det Edet Runt som går av stapeln 

lördag den 31 augusti. Arrangörer är IK Bergaström. Sista 

anmälningsdag var 22 augusti, men det går fortfarande att 

efteranmäla sig mot extra avgift på 50 kronor fram till kl 

10.30 på tävlingsdagen. Anmälan gör du på www.ikb.nu

Tid: Lördag 31/8 kl 11:00

Plats: Centrum, Lilla Edet

Två av höjdpunkterna i slutet av sommaren är populära Edetfestivalen och löpartävlingen Edet Runt. 

Föreläsning med Magnus Hedman

Individ-och familjeomsorgen bjuder i samarbete 
med Folkhälsoutskottet in till en föreläsning med 
Magnus Hedman. Han berättar sin historia, om 
alla offer man måste göra för att nå sina mål och 
vad det kan kosta senare i livet. Polisen och individ- 
och familjeomsorgen kommer också att delta under 
kvällen och informera om sina verksamheter. 

Plats: Folkets hus – Biosalongen, Lilla Edet
Tid: 3 september, kl 18.30

Föreläsningen är kostnadsfri

STÖRNINGAR I TRAFIKEN VID EDET RUNT

Den 31 augusti kommer gatloppet Edet Runt att äga 

rum i centrala delarna av Lilla Edet, vilket kan medföra 

2
01

3

Fler nyheter och 

evenemang hittar 

du på lillaedet.se 0520-65 95 00

INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN  AUGUSTI – SEPTEMBER 2013

Tipsa oss om evenemang 

på lillaedet.se/evenemang
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STRÖM. Snart är vän-
tan över.

Kommunens fot-
bollsentusiaster är att 
gratulera.

Lagom till årsskif-
tet ska Strömsvallens 
plan vara försedd med 
konstgräs.

Lilla Edet är en av få kom-
muner i landet som inte kan 
tillhandahåll någon konst-
gräsplan för fotbollsklub-
barna. Om ett halvår är situa-
tionen en annan.

– Det är jätteroligt att den 
här satsningen kommer till 
stånd, vi vet att konstgräset 
är efterlängtat på många håll. 
Det ger goda förutsättningar 
till fotbollsspel året om. Ur 
ett ungdomsperspektiv är 
satsningen helt rätt, säger 
kultur- och fritidschef Eva 

Lejdbrandt.
Upphandlingen gällande 

markarbetena är avslutade 
och tilldelningsbeslut har 
gått ut. 

– Vi räknar med att arbe-
tet kommer igång i början av 
september, säger Eva Lejd-
brandt.

Ingen risk för obehag-
liga överraskningar vad 
det gäller underlaget på 
Strömsvallen?

– Nej, vi har gjort nog-
granna granskningar av 
markförhållandena. Resul-
tatet har inte givit något 
negativt besked. Däremot 
finns det vissa begränsningar 
när det gäller hur vi hanterar 
massorna, avslutar Eva Lejd-
brandt.

Konstgräsplan 
klar till årsskiftet

Naturgräs blir konstgräs. Vid årsskiftet ska arbetet på Strömsvallen vara klart.    Foto: Allan Karlsson

PÅ STRÖMSVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

16-19    Café, lotterier och fiskdamm 
17-18    Cirkusexpressens show och cirkusskola 
16-19     EdetGruppen visar bilder och filmer 
16-01     Restaurangtält öppet  
19    G.O. Rock Along Band   
 
21-01                       

 

10-16    Café, lotterier och fiskdamm 
10-12   Ansiktsmålning 
10-16   EdetGruppen visar bilder och filmer 
11    Lilla Edets Musikförening 
11-13.30   Löpartävlingen Edet Runt 
12.30   Martinssons Brasskvintet 
12-01    Restaurangtältet öppet 
10-16   Rundtur med minitåg 
13.45   Godisregn  
14 –14.45 Cirkusexpressens show och cirkusskola 
15    Dragning lotteri, Utdelning ungdomsstipendium 
 
20-01                        Musikunderhållning med HOTSHOT’S och   
    Combo Abzint     

 

LIONS CLUB LILLA EDET 

LILLA EDET. Stendahls 
Bil bjuder in till före-
tagslunch.

Fredagen den 6 sep-
tember hälsas före-
tagare välkomna till 
bilsalongen i Lilla Edet.

– Tillsammans ges vi 
en unik möjlighet att 
träffa andra företagare, 
utbyta idéer och skapa 
nya affärsrelationer, 
säger Åke Stendahl.

Ambitionen är att lunchträf-
farna ska bli ett återkom-
mande inslag, en gång i 
månaden.

– Vi börjar med Lilla Edet 
och Stenungssund, men 
vår målsättning är också att 
starta företagslunch i Älv-
ängen under nästa år, säger 
Åke Stendahl.

– Vi kommer att bjuda på 
lunch och ha en kort pro-
grampunkt med olika förelä-
sare och självklart ta chansen 
att visa upp vårt breda bil-
program.

En nyhet när det gäller 
Stendahls bilprogram är att 
man från och med i höst lan-
serar Dacia med fem model-
ler.

– Det gör att vi har ett av 
marknadens bästa bilpro-
gram för privatpersoner och 
företag, säger Åke.

Varför välja en Dacia?
– Den erbjuder rymlighet 

till ett mycket attraktivt pris 
som endast kan jämföras med 
begagnade bilar. 

Åke Stendahl på Stendahls Bil i Lilla Edet.

Företagslunch
hos Stendahls Bil

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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LILLA EDET. En gammal 
fi rad landslagshjälte 
kommer till Folkets Hus 
tisdagen den 3 septem-
ber.

Magnus Hedman fö-
reläser under rubriken 
”Från stjärnglans till 
skampåle – och vägen 
tillbaka”.

– Den dagen jag tog 
mitt ansvar fullt ut 
och lärde av historien, 
positivt som negativt, 
var också dagen jag 
gav mig själv ärliga och 
riktiga förutsättningar 
för att lyckas i livet, 
säger Magnus Hedman.

Det är Individ- och famil-
jeomsorgen i samarbete 
med Folkhälsoutskottet som 
bjuder in till en föreläsning 
med Magnus Hedman. Före-
läsningen är öppen för alla 
och dessutom kostnadsfri.

Föreläsningen är enligt 
Linda Harnell, på Individ- 
och familjeomsorgen, en 
del av kommunens förebyg-
gande missbruksarbete. Hon 
säger att det idag inte hand-
lar om i fall våra barn senare 
i livet kommer att möta 
droger utan när.

– Det gäller då att vi, deras 
föräldrar och andra vuxna, 
förbereder dem på detta 
möte så att de kan säga nej. 
En gång är väl ingen gång 
säger en del, andra säger till 
och med att man måste prova 
själv först innan man vet vad 
man pratar om. Frågan är 
dock, måste man prova hur 
det känns att drunkna för att 
kunna jobba som badvakt?

Smärtsam sanning
Många föräldrar eller nära 
anhöriga till missbrukare 
berättar i efterhand om hur 
de innerst inne visste, eller 
åtminstone anade, att deras 
närstående höll på med 
droger. Men det var för 
smärtsamt att se sanningen, 
så de valde istället förnekel-
sens väg. Detta är mänskligt, 
men ödeläggande eftersom 
förnekelsen ofta leder till 
att exempelvis föräldrar blir 
möjliggörare för fortsatt 
missbruk.

– Alla föräldrar älskar sina 
barn och vill deras bästa, men 
ibland kan det vara bättre att 
stänga en dörr istället för 
att öppna den, även om det 
är tungt att se sanningen i 
vitögat. I grund och botten 
handlar det bara om att man 

måste tillämpa en form av 
tuff kärlek som handlar om 
att säga nej och ställa sig i 
vägen, säger Linda Harnell.

Magnus Hedman var 
stjärna redan som ung ton-
åring, sedan i Allsvens-
kan, landslaget och i en rad 
proffsklubbar. Magnus gav 
allt för sin dröm och han fick 
allt han drömt om.

Allt raserades
När strålkastarljuset släckts 
blev situationen en annan. 
Det tog några ögonblick att 
rasera allt det som byggts 
upp under många år. Magnus 
förlorade allt. 

– Det var smärtsamt och 
mycket, mycket lärorikt.

Nu berättar Magnus 
Hedman sin historia. Den 
handlar om alla offer man 
måste göra för att nå sina mål 
och vad det kan kosta senare 
i livet. Om hur han kunde 
lyckas i fotbollsvärlden och 
sedan känna sig så vilsen när 
han lagt målvaktshandskarna 
på hyllan. Om vad lögner 
kan kosta och om vilken kraft 
sanningen kan vara, även om 
den är smärtsam.

Den före detta landslagsmålvakten i fotboll, Magnus Hedman, kommer till Lilla Edets Folkets 
Hus tisdagen den 3 september för att föreläsa under rubriken ”Från stjärnglans till skampåle 
– och vägen tillbaka”.           Foto: Rickard Eriksson
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Magnus Hedman föreläser i Folkets Hus
– Från stjärnglans till skampåle – 
och vägen tillbaka

*I Volvo Inclusive Privatleasing ingår Volvia försäkring, leasing via Volvofinans och Volvo Serviceavtal.  Ingen uppläggnings- och aviavgift tillkommer.  Avgifter från Transportstyrelsen tillkommer. Avtalet gäller 36 mån/6000mil,  försäkringen på övriga modeller än V70 prisätts 
inviduellt därav kan månadkostnaden variera. Volvo Billån 30% kontant, 84 månader, 0 kr restvärde. Exempelränta 5,95% (Effektiv ränta: 6,11%) Ingen uppläggnings- och aviavgift. Volvo V70 2014: Förbr. l/100 km bl. körn: 4,2 – 10,2. CO2 g/km: 109 – 237 (D2 – T6 AWD). 

Miljöklass Euro 5. Bilen på bilden är extrautrustad. **  Vinterdäck på  Volvo Originalfälg. Ovanstående priser är netto och kan inte kombineras med ramavtal eller andra rabatter.

Stendahlsbil.SE 

LÅT LIVET TA PLATS
NYHET! PRIVATLEASING 
Volvo Inclusive Privatleasing* ger dig tre 
års bekymmersfritt bilägande där det enda du 
betalar din månadskostnad, vägtrafikskatt och 
bränsle. Service, försäkring* och annat jobbigt 
tar vi hand om.

Volvo V70 T4 (180 hk) fr. 3.799:- /Mån 
Introduktionspriset gäller bara t.o.m. 29/9! 

SISTA CHANSEN! 
På våra populära och privärda erbjudanden. Gäller bara t.o.m. 29/9! 

Business Edition Nu Pris Volvo Billån Privatleasing 

V70 D3( 136 hk) 299.000:-  2.999:-/Mån  4.995:-/mån

XC70 D4 AWD (163 hk) 329.000:-  3.350:-/Mån 5.650:-/mån

PREMIÄR FÖR NYA VOLVO V70 
Nya Volvo V70 har fått ny design, aktiva helljus, växlingspaddlar, 
en digital instrumentpanel som du kan ändra efter egen smak 
och mycket mer. Dessutom rymmer den fortfarande så mycket 
att du kan göra vad som faller dig in. 
 Välkommen in och provkör i helgen!

ÖPPET I HELGEN LÖR 10-15. SÖN 11-15.

Lilla Edet
Brovägen 20
0520-49 40 90

Stenungsund
Munkerödsvägen 3A
0303-360 330

 I helgen har vi en bilbana i våra bilhallar   
dessutom bjuder vi på hamburgare

VINTERHJULPÅ KÖPET!**Gäller fr.o.m.  23/8 t.o.m. 29/9.  (Ej Volvo XC60.)
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STRÖM. Om en månad 
är det dags.

Lilla Edetmässan 
arrangeras för tionde 
gången.

– Det kommer att 
bli en enorm bredd i 
programmet, säger 
näringslivsutvecklare 
Kajsa Jernqvist.

Samtidigt som Lilla Edetmäs-

san 10-årsjubilerar så är det 
premiär för Kajsa Jernqvist 
och Jens Ericson, vd för Fol-
kets Hus, som mässarrangö-
rer.

– Det är ett kreativt kaos 
just nu, skrattar Jens Ericson.

– Skämt å sido, kvarstår gör 
en del detaljer som inte syns 
utåt. Mässprogrammet är 
emellertid spikat och det finns 
bara några få utställningsplat-

ser kvar, sedan är det fullt.
Som traditionen bjuder 

inleds helgen med en utstäl-
larfest på fredagskvällen. Hit 
välkomnas också företagare 
som inte själva ska vara med 
på mässan.

– Det är bara att kontakta 
mig, så löser vi det, hälsar 
Kajsa Jernqvist.

Lilla Edetmässan öppnar 
för allmänheten lördag 28 

september. Vid sidan av 
utställarna lägger arrangören 
stor vikt vid att ha ett varierat 
och attraherande scenpro-
gram.

– På mässan ska det finnas 
något för alla. Tekniken 
kommer att vara mycket mer 
avancerad än tidigare. Det 
blir ett rullande schema med 
modevisning och den före 
detta Hammerfallbasisten 

Magnus Rosén kommer att 
spela. Som konferencier har 
vi anlitat Diviana Sarkany, 
som dessutom kommer att 
sjunga, berättar Jens Ericson 
som också utlovar ansiktsmål-
ning för barnen.

Att det skulle bli en tionde 
mässa var inte självklart, men 
när företagen hade sagt sitt 
i intervjuer fanns inget att 
tveka på.

– Responsen var oerhört 
positiv. Vi ser också mässan 
som ett led i att visa på den 
utveckling och positiva anda 
som råder i kommunen, 
avslutar Kajsa Jernqvist.

– Stort intresse från företagarna

Lördag-söndag 
28-29 septem-
ber arrangeras 
Lilla Edetmäs-
san för tionde 
gången i ord-
ningen. Kajsa 
Jernqvist och 
Jens Ericson 
upplever dock 
sin första som 
mässarrangö-
rer.
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Mässan bara en 
månad borta

Dagstur 
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i Sverige och Europa
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Gör som många andra och kom in till oss på Wäxthuset,  
så ska vi se till att ni lyckas med er trädgårdsdröm!
Gå in på vår hemsida www.waxthuset.nu för mer information.

Brett sortiment av krukväxter,  
snittblommor, trädgårdsväxter, 
rosor, sommarblommor, perenner, 
buskar och prydnadsträd.

Lökväxter och fröer med alla till-
behör som krävs för att odla egna 
grödor.

Kreativa florister som skapar  
arrangemang till både begravning, 
bröllop och fest.

Stort sortiment av bekämpnings-
medel och gödning, redskap från 
bl a Fiskars, slangkopplingar och 
dammtillbehör.

En trädgårdsdesigner i egen regi 
som ritar och designar trädgårdar. 
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Mot högre höjder. Erik Leionen och hans Göta BK har siktet inställt på serieseger. Hoppet 
lever i allra högsta grad efter lördagens derbyseger mot Skepplanda BTK.

Göta BK nådde 
högst i derbyt
GÖTA. Göta BK var det bättre laget 
under de inledande fem minuterna 
och de sista fem minuterna.

Det räckte för att vinna lördagens 
derby på ett soldränkt Ryrsjövallen.

– Vi gör en riktig skitmatch och 
hade tur idag, erkände GBK:s lagkap-
ten Emil Lundblad.

Ibland är fotbollen ologisk – eller så är den inte 
det. Topplaget Göta BK var utspelade långa 
stunder i den andra halvleken, men långt ifrån 
uträknade. Med några minuter kvar att spela 
vaknade hemmalaget till liv och i matchens 
sista anfall skickade Chris Norberg in 2-1 
bakom en maktlös Markus Samuelsson i 
SBTK-kassen.

– Så jäkla skönt! Vi gör en av våra sämre 
matcher, men vi ger aldrig upp, myste Emil 
Lundblad när han firade ikapp med sina lag-
kamrater.

Joacim Lengrot, som satte 1-0 redan i den 
tredje minuten, var också självkritisk. 

– Skepplanda tar över efter vårt lednings-
mål och vi kommer inte upp i 
normal standard. Vi var verkli-
gen inte bra idag, men vi kämpar 
hela vägen. De här poängen kan 
bli oerhört viktiga i slutändan. 
Tänk att få möta Gerdsken i en 
direkt avgörande seriefinal här hemma i den 
sista omgången, det vore kul, funderade Len-
grot som stred tappert över 90 minuter.

Skepplanda, som har blandat bra kamper 
med direkta bottennapp under säsongen, sva-
rade för en helgjuten insats och borde fått med 
sig åtminstone ett kryss.

– Fruktansvärt tungt, suckade anfallaren 
Christian Rönkkö som fick lämna Ryrsjöval-
len mållös.

Trots flera fina kvitteringsmöjligheter i den 
första halvleken fick gästerna vänta till den 48:e 

minuten innan nollan spräcktes. 
Inhopparen Linus Carlsson 
sprintade loss på högerkanten 
och serverade en delikat pass-
ning till Ricardo Nascimento, 
som kunde raka in 1-1 från nära 

håll. Samme man hade sedan möjligheten att 
ge SBTK ledningen, men Nichlas Christian-
sen svarade för en utmärkt parad.

I avsaknad av skyttekungen Johan Lilja 
(avstängd) och finsnidaren Niclas Graff, 
som haltade ut skadad, var det inte många 
som trodde att Göta skulle kunna få pendeln 
att slå över till gulsvart favör. Så blev emeller-
tid fallet. Med två minuter kvar att spela hade 
Joacim Lengrot chansen att ikläda sig match-
hjälterollen, men då svarade Markus Samuels-
son för en reflexräddning i den högre skolan. 
Däremot var han chanslös när Chris Norberg 
kom farande och forcerade in segermålet kort 
därefter.

Noterbart i övrigt från lördagens derbytill-
ställning var att Alexander Andersson gjorde 
sin fösta match i SBTK:s tröja. Nyförvärvet 
från Ahlafors IF tillförde energi åt gästernas 
spel och ”Alex” blir utan tvekan en tillgång 
under resterande omgångar.

I Göta BK kvitterade mittbacken Emil 
Lundblad ut bästa betyg tillsammans med 
Nichlas Christiansen och Andreas Arons-
son.

– Men Skepplanda BTK var bättre

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Göta BK – Skepplanda 2-1 (1-0)

Niclas Graff haltade ut skadad en bit in på 
den första halvleken och efter det haltade 
Göta BK:s spel också betänkligt. Topplaget 
övertygade inte mot SBTK.

RYRSJÖVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nyförvärvet från Ahlafors IF, Alexander 
Andersson, svarade för en mycket bra debut 
i SBTK-tröjan.

SPORTLIFE EDETS VÄRDSHUS & HOTELL SKANSENVÄGEN 34, TEL 0520-651 616
SPORTLIFE BADHUSET MAJORSGATAN 11  |  ALLA MÄNNSKOR, ALLA ÅLDRAR!

Boka din 
infoträff  nu!
Nyhet!  Xtravaganza har utvecklat ett 
nytt, smart, viktminsknings-program 
som är enkelt att följa. 
Vi har 30 platser i september!

Jessica
gick ner

1,3 kg
/veckan

NÖDINGE. IFK Göteborg och lands-
lagets anfallsstjärna Tobias Hysén 
kommer till Ale gymnasium fredagen 
den 20 september.

I något som kan liknas vid en talk 
show kommer han att frågas ut om 
sådant som rör både fotbollen och 
privatlivet.

– Målet är att kunna överraska 
både Tobias och publiken, säger Tho-
mas Hermansson som fått förtroen-
det att leda samtalet.

Kulturenheten tar ett nytt grepp och bjuder 
in till talk show i teatersalongen. Slår det väl 
ut kan Tobias Hysén komma att följas av fler 
gäster framgent.

– Vi hoppas och tror att detta ska attrahera 
Aleborna. Tobias är en intressant person-
lighet som verkligen är i ropet just nu som 
allsvensk skytteligaledare. En bättre premiär-
gäst hade vi inte kunnat önska oss, säger kul-
tursekreterare Lisa Haeger.

Thomas Hermansson sköter utfrågningen 
och Tobias Hysén är sannerligen ingen ny 
bekantskap för honom.

– Jag är fotbollsnörd och håller på Blåvitt, 
så Tobias är i allra högsta grad bekant för mig. 
Jag har dessutom haft förmånen att få träffa 
honom tidigare då jag i form av karaktären 
Steve Strudeli gästat Kamratgården i olika 
sammanhang. Nu är det dock Thomas som 
sköter frågorna, poängterar Hermansson.

Arrangemanget kommer att vara i en och 

en halv timme, med tempo från start till mål. 
– Vi kommer att ha ett upplägg där det 

oväntade kan inträffa. Det kommer att bli lite 
skoj och lite allvar, säger Thomas Hermans-
son.

Biljetter finns att köpa på biblioteket i 
Nödinge.

JONAS ANDERSSON

IFK Göteborgs stjärnspelare Tobias Hysén 
gästar Ale gymnasium fredagen den 20 
september.

Tobias Hysén frågas 
ut i Ale gymnasium
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Kerstin Ekeklint, 
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Tel. 0303-22 95 61

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 
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kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.
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Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor
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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: 
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Servicebil
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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
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Nödinge SK Fotboll Kansli: 0303-22 98 83
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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
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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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NOL. Det var stor glädje 
på Nolängen i fredags.

Hemmalaget be-
segrade topplaget IK 
Zenith.

Gladast av alla var 
nog ändå Nödinge som 
jagar i tabelltoppen.
Det blev ett 
jämnt möte 
mellan Nol 
och Zenith. 
Lagen följdes 
åt i målproto-
kollet, men det var hemma-
laget som behöll komman-
dot.  Bojan Ilic gjorde 1-0 
och Michael Hintze 2-1 i 
den första halvleken. Gäs-
terna kom tillbaka, men när 
Jesper Pedersen skickade in 
3-2 med ett perfekt distans-
skott i krysset blev det spiken 
i kistan.

– Det var vår match och 
även om Zenith är bra skapar 
de inte tillräckligt mycket för 
att få med sig någon poäng. 
Killarna gör årets bästa 
match, krigar för varandra 
och spelar försvarsspel över 
hela plan, berömmer NIK-
tränaren Peter Karlsson.

Nol är blott fem poäng 
ifrån sin målsättning och ser 
ut att vara i bättre slag än på 
länge. Till mötet med Backa-
torp på fredag har klubben 
också gjort klart med Raid 
Juma, tidigare Nödinge SK, 
Ahlafor IF och Älvängens IK.

– En väldigt duktig fot-
bollsspelare som är värd en 

chans hos oss. Vi är överens 
om vad som gäller. Nu är det 
upp till honom, säger Peter 
Karlsson angående Raids 
förflutna.

Nol släppte fram två debu-
tanter, Emil Jovicevic och 
Jonatan Berntsson, båda 

födda 1997.
– De kla-

rade uppgiften 
med bravur, 
ansåg Peter 
Karlsson.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Västra Frölunda – Ahlafors IF 2-0
Matchens kurrar: Johan Elving 3, 
Henrik Andersson 2, Sebastian 
Hällbäck 1.

Edet FK – Kärra KIF 1-2 (1-1)
Mål EFK: Andreas Ramm.

Grebbestad 16 22 34
Stenungsund 16 7 29
Stångenäs 16 16 26
Skoftebyn 16 14 26
Ahlafors IF 16 6 24
Västra Frölunda 16 8 23
Vänersborgs IF 16 -5 22
Älvsborgs FF 16 -2 21
Gunnilse IS 16 -9 18
Kärra KIF 15 -12 18
Edet FK 16 -19 12
Melleruds IF 15 -26 10

Division 5 Västergötland V
Göta – Skepplanda 2-1 (1-0)
Mål GBK: Joacim Lengrot, Chris Nor-
berg. SBTK: Ricardo Nascimento.
Matchens kurrar SBTK: Emil Rydén 3, 
Alexander Andersson 2, Emil Frii 1.

Gerdskens BK 15 56 37
Göta BK 15 26 37
Trollhättans FK 16 10 32
Östadkulle SK 15 14 27
Skepplanda BTK 16 2 21
Rydboholms SK 16 -17 18
Säven/Hol 16 -12 17
Dardania IF 16 -15 17
Bollebygds IF 16 -18 16
Sollebrunns AIK 16 -6 15
Hedareds BK 15 -13 15
Kronängs IF 16 -27 15

Division 6 D Göteborg
Nödinge SK – Backatorp 9-0 (4-0)
Mål NSK: Kajin Talat 3, Haris Avdic 
2, Christopher Almqvist, Alen Groz-
danic, Hanef Ahmed, Rahel Faraj. 
Matchens kurrar NSK: Haris Avdic 3, 
Adej Hayek 2, Kalle Hamfeldt 1.

Bosna – Älvängen 0-2 (0-0)
Mål: Magnus Lindgren (straff), Tim 
Webster. Matchens kurrar: Mattias 
Ögren 3, Johan Parinder 2, Jacob 
Salenius 1.

Nol IK – IK Zenith 3-2 (2-1)
Mål NIK: Bojan Ilic, Michael Hintze, 
Jesper Pedersen 1. Matchens kurrar 
NIK: Michael Hintze 3, Bojan Ilic 2, 
Mathias Karlsson 1.

Hyppelns IK – Surte IS 4-1 (2-0)
Mål SIS: Erik Borg. 

IK Zenith 14 27 30
Nödinge SK 14 31 29
Säve SK 14 17 29
Bosna IF 14 22 27
Hyppelns IK 14 7 27
Nol IK 13 2 21
Älvängens IK 14 -17 19
Hälsö BK 14 0 19
Hålta IK 16 -17 12
Lundby 06 16 -21 8
Surte IS 16 -36 6
Backatorp IF 15 -38 3

Division 6 Trollhättan
Lödöse/Nygård – Hjärtum 0-3
Mål: Pontus Johansson 2, Per Grähs.

Västerlanda – Alvhem 3-1 (1-0)
Mål VGOIF: Tito Matonbila 2, Dennis 
Andersson. AIK: Christian Hansson.

Division 2 Västergötland S, dam
Edet FK – Skepplanda 1-6 (1-2)
Mål EFK: Alice Holmgren. SBTK: Mika-
ela Ögren 2, Emelie Johansson 2, 
Sandra Alvenby, Amanda Errind.
Matchens kurrar SBTK: Amanda 
Errind 3, Matilda Errind 2, Emelie 
Johansson 1.

Lödöse/Nygård – Holmalund 3-5 (1-3)
Mål LNIK: Evelina Löfström 3.

Tor 29 aug kl 18.30
Surte IP

Surte – Hålta

Lör 31 aug kl 13.00
Älvevi

Älvängen – Hälsö

Lör 31 aug kl 15.00
Gläntevi

Alvhem – Lödöse/
Nygård

Lör 31 aug kl 15.00
Forsvallen

SBTK dam – 
Friscopojkarna

FOTBOLL I ALE

AIF tillbaka i gamla synder
– Frölunda vann rättvist, men nu väntar nyckelmatch mot Skoftebyn
FRÖLUNDA. Ahlafors 
IF hade inte lärt läxan 
från vårens möte.

Västra Frölunda blev 
första lag att besegra 
AIF två gånger om.

Därmed spräcktes 
den gulsvarta för-
lustfria sviten på sex 
matcher.

Det blev tvärtstopp för 
Ahlfors IF:s herrar på Rud-
dalen. Västra Frölunda var 
det hetare laget och vann 
rättvist kampen. Inte ens 
AIF-tränaren Lars-Gunnar 
Hermansson var förbannad 
efteråt.

– Det är små detaljer som 
avgör. Vi var beredda på att 
de skulle rivstarta matchen, 
men faktum är att de lyckas 
ändå överraska oss. De kör 
över oss i tio minuter och 
gör logiskt 1-0. Vi reder ut 
stormen och har sedan en 
riktigt bra period, men istäl-
let för 1-1 gör de 2-0 fem 
minuter före paus. Det var 
tungt. I andra halvlek backar 
Frölunda hem och gör det 
svårt för oss. Vi är aldrig 
riktigt nära att hämta in för-
språnget, konstaterar L-G.

Mittbacken Jonathan 
Henriksson tvingades utgå 
i paus med en ömmande 
fot och ersattes av Shkar 
Nawzad. Inför bortamötet 
med Skoftebyn på lördag är 

också mittbacken Henrik 
Andersson borta på grund 
av arbete.

– Fast jag räknar med att 
Henriksson är tillbaka. Det 
var en försiktighetsåtgärd, 
säger L-G.

Borta är däremot Ali El-
Refaei som ådrog sig sitt 
tredje gula kort.

Skoftebyn är bara två 
poäng före AIF i tabellen och 
drabbningen lagen emellan 
är därför av nyckelkaraktär.

– Seger och vi är med i 
bråket om de 
främre place-
ringarna. För-
lust och vi är 
i ingenmans-
land, menar 
AIF-tränaren.

Årets gulsvarta komet 
Edwin Pearson har fått 
börja på bänken i höst, men 
lär sannolikt vara tillbaka i 
startelvan på lördag. Sebas-
tian Hällbäck har impone-
rat på högerbacken och är 
säkert kvar på den positionen 
när Shkar Nawzad är den 
mest naturlige ersättaren för 
Henrik Andersson.

– Det är konkurrens om 
alla platser och killarna vet 
att jag ogärna ändrar i ett 
vinnande lag. Nu har vi både 
avstängningar och annan 
frånvaro att ta hänsyn till, då 
får andra chansen, avslutar 
Hermansson.

Tvärstopp! Anfallsglada Niclas Elving hade en tung afton på 
Ruddalen. Frölunda tog kommandot från start och AIF lycka-
des inte vända på steken. Det må vara hänt, viktigare är att 
vinna lördagens bortamöte med Skoftebyn.        Arkivbild.

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Frölunda – Ahlafors 2-0 (2-0)

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Nol IK – Zenith 1-3 (2-1)

Årets bästa av Nol IK Nödinge utklassade tabelljumbon

NÖDINGE. Det blev en 
klang och jubelföre-
ställning när Nödinge 
spelade skjortan av 
Backatorp.

Fyra minuter be-
hövde hemmalaget för 
att spräcka gästernas 
nolla.

Sen fortsatte målfes-
ten!

När övriga topplag tap-
pade poäng tog Nödinge 
SK:s herrar chansen. 
Utklassningssegern medför 
att NSK nu parkerar som 
tvåa i division 6 D Göteborg.

– Kvällens match var väl 
ingen riktig värdemätare, 
men det är alltid kul att göra 
mycket mål. Nu hoppas jag 
alla kan träna i veckan så vi 
kommer väl förberedda till 
Säve på fredag, säger NSK-
tränaren Magnus Olofsson.

Nödinges ordinarie mål-
vakt Marcus Larsson var 
bortrest och 
en utespe-
lare fick ta 
på sig mål-
v a k t s h a n d -
skar. Denne 
behövde dock inte göra fler 
än två ingripanden. Hem-
malaget var helt överlägset 
sina gäster och dominerade 
totalt.

Skyttekungen Kajin 
Talat svarade för tre av de 

nio målen. Haris Avdic, 
som anlände till klubben i 
sommar från Ahlafors IF, 

spelade mitt-
back och 
visade sig vara 
en målfarlig 
sådan då han 
noterades för 

två mål.
– Haris har tillfört vårt 

försvarsspel en ny dimen-
sion. Han kommer bli nyttig 
nu när serien ska avgöras, 
menar Olofsson.

Närmast väntar två borta-

matcher mot Säve och Hälsö. 
– Vi har revansch att kräva 

mot Säve som vann med 1-0 
på Vimmervi, inte helt rätt-
vist. Ska vi brottas om serie-
segern måste vi slå toppla-
gen, så enkelt är det. Det blir 
en nyckelmatch.

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Nödinge SK – Backatorp 9-0 (4-0)

Rahel Faraj var en av målskyttarna i festen på Vimmervi där 
jumbon Backatorp spelades ut efter noter.           Arkivbild.

– Övriga topplag tappade poäng

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se



LILLA EDET. I en halv-
lek orkade Edet FK stå 
emot Skepplanda BTK.

Sedan var det kat-
tens lek med råttan.

– Vi hade tur som 
ledde i paus, i andra 
halvlek var vi helt över-
lägsna, sammanfattar 
SBTK:s assisterande 
tränare, Stig Persson.

Söndagens triumf på Ekarå-
sen betydde att Skepplanda 
BTK tog sin femte raka 
seger. På de tre senaste 
matcherna har SBTK svarat 
för 15 fullträffar vilket skvall-
rar om lagets 
charmerande 
offensiv.

I derbyt var 
det emeller-
tid hemmala-
get som började bäst. Alice 
Holmgren sköt 1-0 med 
kvarten spelad och så långt 
var det fördel Edet. Mikael 
Ögren kvitterade till 1-1 och 

Emelie Johansson ordnade 
1-2 precis före halvtidsvilan, 
men rättvisan i det kunde 
diskuteras.

– Vi spelade stressat under 
den första halvleken och 
Edet var väl så bra som oss, 
förklarar Stig Persson.

De som trodde på en 
spännande andra halvlek blev 
dock besvikna. SBTK visade 
klass och körde helt sonika 
över Edet. 

– Vi borde gjort fler mål 
än de fyra som vi prickade in, 
konstaterade Persson.

SBTK övergav sina lång-
bollar och såg istället till 

att såga sig 
igenom hem-
malagets för-
svar. Amanda 
Errind var 
briljant och 

svarade för ett mål och fyra 
assist.

En otäck incident inträf-
fade i matchinledningen då 
EFK:s Sandra Mellqvist 

och SBTK:s Lotta Hilleb-
jer skallade ihop. Mellqvist 
kunde fortsätta matchen 
medan Hillebjer fick upp-
söka sjukhus för att sys.
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LÄNSMANSGÅRDEN. 
Älvängens IK tog en fi n 
skalp på fredagskväl-
len.

Topplaget Bosna 
bortabesegrades efter 
en rakt igenom fullfjä-
drad insats.

– Det bästa vi presterat 
under min tid i klubben, 
förklarar tränaren Peter 
”Erra” Eriksson. 

ÄIK har inlett höstsäsongen 
på ett strå-
lande sätt. 0-3-
segern borta 
mot Hålta 
följdes upp av 
ytterligare en 
bortavinst när 
Bosna avväpnades på Läns-
mansgårdens IP.

– En härlig inställning 
från killarnas sida. Vi vann 
närkamper och gick in i 
alla dueller vilket har varit 
vårt dilemma tidigare, säger 
Peter Eriksson.

Gästerna ägde matchen 
från början till slut. Utdel-
ningen lät dock vänta på sig 
till den andra halvleken.

– Tillsammans med Säve 
är vi det lag som har släppt 
in minst mål i serien. Proble-
met ligger i offensiven. Det 
var skönt att det lossnade 
efter pausvilan, säger ÄIK-
tränaren.

Magnus Lindgren gjorde 
1-0 på straff och Tim Web-
ster ordnade slutresultatet i 
den 77:e minuten.

– Nu möter vi Hälsö 
hemma på lördag. Vi spe-
lade 0-0 mot dem borta i 
våras. Det är inget dåligt lag, 

men förhopp-
ningsvis ska vi 
kunna ta tredje 
raka, säger 
Eriksson.

Mot Bosna 
förtjänar samt-

liga ÄIK-spelare överbetyg, 
men ett extra plus tilldelas 
ändå Mattias Ögren.

– Han var fantastisk i sin 
centrala mittfältsroll.

En lyckad A-lagsdebut 
svarade Jesper Knaving för. 
Knaving har all anledning att 
vara nöjd med sin prestation 
som vänster yttermittfältare.

JONAS ANDERSSON

FOTBOLL
Division 6D Göteborg
Bosna IF – Älvängens IK 0-2 (0-0)

FOTBOLL
Division 2 Västergötland S
Edet FK - Skepplanda BTK 1-6 (1-2)

Tim Webster noterade sig i målprotokollet när Älvängens IK 
bortavann mot Bosna med 2-0 i fredags.

– Bosna bortabesegrades

Fullfjädrad
insats av ÄIK

Nol IK bjuder in till

ÅRSMÖTE
Söndag 8 september  
kl 18:00 i klubbhuset

Ev motioner skall vara styrelsen 
tillhanda senast 4 september.

Alla 
medlemmar 

hälsas 
välkomna!

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Skepplandas fi na höstform håller i sig. I Götaälvdalsderbyt 
mot Edet FK tog SBTK ännu en övertygande seger. Lagkap-
tenen Matilda Errind, som här klappas om av tvåmålsskyt-
ten Mikaela Ögren, har all anledning att dra på smilbanden.
Arkivbild: Allan Karlsson

Segertåget fortsätter 
för SBTK:s damer

LIDKÖPING. Älvbygdens MK:s 
folkraceförare skördade nya 
framgångar i helgen.

Det blev två pallplatser i 
Lidköpings motorarena.

Båda av klubbens duktiga 
tjejer, Nelly Johansson och 
Nathalie Wilhelmsson.

Arrangemanget var den fjärde del-
tävlingen i Västkustcupen och för 

Nathalie Wilhelms-
son blev det en 
fortsättning på årets 
framgångssaga. För 

tredje gången i rad vann hon alla heat 
och A-finalen i klassen dam-veteran 
och hon leder nu sammandraget.

I samma klass slutade Jill Eriks-
son femma och Julia Carlssonn sexa. 
För herrarna gick det också bra även 
om det inte blev några pallplace-
ringar. Roger Larsson slutade sexa 
i A-finalen, Tobias Svenrot sexa i 
B-finalen och Tobias Wigeborn fyra 
i C-finalen.

Nästa deltävling i Västkustcupen 
är på söndag i Stenungsund.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Nya folkraceframgångar för ÄMK

BARNDANS
Terminsstart vecka 36 

750:-

www.dansstudion.org

 Vi har också bl.a. aerobic 
gymnastics, jazz/hiphop, 

jazz och balett.

BLI SCOUT!
Är du 8 år eller äldre?

Är du nyfiken på scouting?

Då är du välkommen till 
Furustugan, Alafors

Tors 5 sept kl 1815 - 1945

Frågor?
Ring Malin Johansson 0733-32 29 93

Välkommen 

att prova på
scouting!

Surtes främste har bestämt sig – Jönssson kör!
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BOHUS. Henrik Jönsson, 
enligt statistiken Surte BK:s 
främste spelare under fjol-
året, har bestämt sig.

Han kör ett år till.

Med 31 mål, 11 assist och 14 kurrar 
i Alekurirens betygstopp blev den 
småländske 26-åringen Surtes bäste 
spelare. Förra veckan skrev han på 
och satsar nu på allsvenskt spel. 

Ett besked som gladde många!



LILLA EDET. I en halv-
lek orkade Edet FK stå 
emot Skepplanda BTK.

Sedan var det kat-
tens lek med råttan.

– Vi hade tur som 
ledde i paus, i andra 
halvlek var vi helt över-
lägsna, sammanfattar 
SBTK:s assisterande 
tränare, Stig Persson.

Söndagens triumf på Ekarå-
sen betydde att Skepplanda 
BTK tog sin femte raka 
seger. På de tre senaste 
matcherna har SBTK svarat 
för 15 fullträffar vilket skvall-
rar om lagets 
charmerande 
offensiv.

I derbyt var 
det emeller-
tid hemmala-
get som började bäst. Alice 
Holmgren sköt 1-0 med 
kvarten spelad och så långt 
var det fördel Edet. Mikael 
Ögren kvitterade till 1-1 och 

Emelie Johansson ordnade 
1-2 precis före halvtidsvilan, 
men rättvisan i det kunde 
diskuteras.

– Vi spelade stressat under 
den första halvleken och 
Edet var väl så bra som oss, 
förklarar Stig Persson.

De som trodde på en 
spännande andra halvlek blev 
dock besvikna. SBTK visade 
klass och körde helt sonika 
över Edet. 

– Vi borde gjort fler mål 
än de fyra som vi prickade in, 
konstaterade Persson.

SBTK övergav sina lång-
bollar och såg istället till 

att såga sig 
igenom hem-
malagets för-
svar. Amanda 
Errind var 
briljant och 

svarade för ett mål och fyra 
assist.

En otäck incident inträf-
fade i matchinledningen då 
EFK:s Sandra Mellqvist 

och SBTK:s Lotta Hilleb-
jer skallade ihop. Mellqvist 
kunde fortsätta matchen 
medan Hillebjer fick upp-
söka sjukhus för att sys.
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LÄNSMANSGÅRDEN. 
Älvängens IK tog en fi n 
skalp på fredagskväl-
len.

Topplaget Bosna 
bortabesegrades efter 
en rakt igenom fullfjä-
drad insats.

– Det bästa vi presterat 
under min tid i klubben, 
förklarar tränaren Peter 
”Erra” Eriksson. 

ÄIK har inlett höstsäsongen 
på ett strå-
lande sätt. 0-3-
segern borta 
mot Hålta 
följdes upp av 
ytterligare en 
bortavinst när 
Bosna avväpnades på Läns-
mansgårdens IP.

– En härlig inställning 
från killarnas sida. Vi vann 
närkamper och gick in i 
alla dueller vilket har varit 
vårt dilemma tidigare, säger 
Peter Eriksson.

Gästerna ägde matchen 
från början till slut. Utdel-
ningen lät dock vänta på sig 
till den andra halvleken.

– Tillsammans med Säve 
är vi det lag som har släppt 
in minst mål i serien. Proble-
met ligger i offensiven. Det 
var skönt att det lossnade 
efter pausvilan, säger ÄIK-
tränaren.

Magnus Lindgren gjorde 
1-0 på straff och Tim Web-
ster ordnade slutresultatet i 
den 77:e minuten.

– Nu möter vi Hälsö 
hemma på lördag. Vi spe-
lade 0-0 mot dem borta i 
våras. Det är inget dåligt lag, 

men förhopp-
ningsvis ska vi 
kunna ta tredje 
raka, säger 
Eriksson.

Mot Bosna 
förtjänar samt-

liga ÄIK-spelare överbetyg, 
men ett extra plus tilldelas 
ändå Mattias Ögren.

– Han var fantastisk i sin 
centrala mittfältsroll.

En lyckad A-lagsdebut 
svarade Jesper Knaving för. 
Knaving har all anledning att 
vara nöjd med sin prestation 
som vänster yttermittfältare.

JONAS ANDERSSON

FOTBOLL
Division 6D Göteborg
Bosna IF – Älvängens IK 0-2 (0-0)

FOTBOLL
Division 2 Västergötland S
Edet FK - Skepplanda BTK 1-6 (1-2)

Tim Webster noterade sig i målprotokollet när Älvängens IK 
bortavann mot Bosna med 2-0 i fredags.

– Bosna bortabesegrades

Fullfjädrad
insats av ÄIK

Nol IK bjuder in till

ÅRSMÖTE
Söndag 8 september  
kl 18:00 i klubbhuset

Ev motioner skall vara styrelsen 
tillhanda senast 4 september.

Alla 
medlemmar 

hälsas 
välkomna!

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Skepplandas fi na höstform håller i sig. I Götaälvdalsderbyt 
mot Edet FK tog SBTK ännu en övertygande seger. Lagkap-
tenen Matilda Errind, som här klappas om av tvåmålsskyt-
ten Mikaela Ögren, har all anledning att dra på smilbanden.
Arkivbild: Allan Karlsson

Segertåget fortsätter 
för SBTK:s damer

LIDKÖPING. Älvbygdens MK:s 
folkraceförare skördade nya 
framgångar i helgen.

Det blev två pallplatser i 
Lidköpings motorarena.

Båda av klubbens duktiga 
tjejer, Nelly Johansson och 
Nathalie Wilhelmsson.

Arrangemanget var den fjärde del-
tävlingen i Västkustcupen och för 

Nathalie Wilhelms-
son blev det en 
fortsättning på årets 
framgångssaga. För 

tredje gången i rad vann hon alla heat 
och A-finalen i klassen dam-veteran 
och hon leder nu sammandraget.

I samma klass slutade Jill Eriks-
son femma och Julia Carlssonn sexa. 
För herrarna gick det också bra även 
om det inte blev några pallplace-
ringar. Roger Larsson slutade sexa 
i A-finalen, Tobias Svenrot sexa i 
B-finalen och Tobias Wigeborn fyra 
i C-finalen.

Nästa deltävling i Västkustcupen 
är på söndag i Stenungsund.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Nya folkraceframgångar för ÄMK

BARNDANS
Terminsstart vecka 36 

750:-

www.dansstudion.org

 Vi har också bl.a. aerobic 
gymnastics, jazz/hiphop, 

jazz och balett.

BLI SCOUT!
Är du 8 år eller äldre?

Är du nyfiken på scouting?

Då är du välkommen till 
Furustugan, Alafors

Tors 5 sept kl 1815 - 1945

Frågor?
Ring Malin Johansson 0733-32 29 93

Välkommen 

att prova på
scouting!

Surtes främste har bestämt sig – Jönssson kör!
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BOHUS. Henrik Jönsson, 
enligt statistiken Surte BK:s 
främste spelare under fjol-
året, har bestämt sig.

Han kör ett år till.

Med 31 mål, 11 assist och 14 kurrar 
i Alekurirens betygstopp blev den 
småländske 26-åringen Surtes bäste 
spelare. Förra veckan skrev han på 
och satsar nu på allsvenskt spel. 

Ett besked som gladde många!
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ALVHEM. Ale GK 
fortsätter att fostra 
duktiga golfspelare.

Ett bevis på det är 
Edvin Jansson, 19 år 
från Älvängen, som 
vann Skandia Tour 
Regional på Gullbringa 
första helgen i augusti.

Ett annat exempel är 
Isabelle Alvarsson som 
blev uttagen till Annika 
Cup på Bro-Bålsta GK.
Edvin Jansson segrade i 
Skandia Tour Regional på ett 
övertygande sätt. Älvängen-
killen spelade strålande golf 
under 36 hål.

För Isabelle Alvarsson har 
sommaren inneburit mycket 

träning och ett möte med en 
av världens genom tidernas 
bästa damspelare – Annika 
Sörenstam. De tolv främst 
rankade flickorna i åldern 
12-16 år blev uttangna till 
Annika Cup på Bro-Bålsta 
GK. Annika Cup arrang-
eras årligen i samband med 
att den forna världsettan är 
hemma i Sverige. Cupen är 
ett kombinerat träningslä-
ger-lagtävling.

Under tre augustidagar 
fick spelarna lära sig hur 
Annika lade upp sin egen trä-
ning. Hon delade också med 
sig av sina bästa råd och tips.

– Det var väldigt givande 
och kul. Det jag lärde mig 

var att man alltid ska tänka 
positivt och aldrig lämna 
golfbanan med något dåligt 
i minnet, säger 13-åriga Isa-
belle Alvarsson.

Isabelle har just nu – 6,9 i 
handicap och spås en lysande 
framtid. Framtidsdrömmen 
är given.

– Jag vill spela på damer-
nas proffstour, säger Isabelle.

Vilken är din bästa 
egenskap som golfspelare?

– De långa slagen. Det jag 
behöver förbättra är spelet på 
greenerna.

JONAS ANDERSSON

Isabelle Alvarsson tillsammans med Annika Sörenstam i samband med Annika Cup på 
Bro-Bålsta GK.

Isabelle coachad av Sörenstam

Vigerne Invest

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

Visning
söndag 1 sept

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

Hvenfelt
vann
EM-guld
– Sverige besegrade Ryssland i fi nalen
GDYNIA. Sveriges U17-
landslag för damer i 
handboll, överraskade 
alla i Europamästerska-
pet i Polen.

Så även Ryssland i 
fi nalen, där Sofi a Hven-
felt från Nödinge visste 
var bollen skulle sitta.

Det blev till sist ett blågult 
EM-guld efter en bragd-
match mot storfavoriterna.

Sofia Hvenfelt, 17, fostrad 
i Nödinge SK, men numera 
spelande för Önnereds HK, 
var en av lagets mittsexor och 
hon krönte sin briljanta tur-
nering med ett mål i finalen 
mot Ryssland. 

– Det var såklart jätteroligt 

att göra mål i finalen, men 
när man väl var på planen 
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nande semifinal mot Dan-
mark med 30-28. Här gjorde 
Sofia Hvenfelt tre av de 
svenska målen.

– Danmark var storfavo-
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mötte Sverige i gruppspelet 
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enda nederlag i denna EM-
turnering. Söndagens final 
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Ryssland två gånger tidigare 
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JOHANNA ROOS
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Spela fritt i höst

Bli medlem säsongen 2014 
för endast 2 995 kr!

Betala 995 kr nu och resterande 
2 000 kr i februari.

www.backasaterigolf.se   0303-636 18  
info@backasaterigolf.se

Erbjudandet gäller endast nya medlemmar.

Banan är i 

toppskick!

Sofi a Hvenfelt, fostrad i Nödinge SK, men nu spelandes i Önnereds HK, var med och tog hem 
EM-guld för Sverige i en riktig rysarfi nal i söndags.
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ÄLVÄNGEN. Lördagen den 7 september 
är det återigen dags för Repslagarmuseets 
satsning Öppen scen. När Repslagarmu-
seet anordnade detta förra gången blev det 
stor succé . Du som har en talang och vill 
visa den, har nu chansen. Scenen är din!

Det kan vara allt ifrån sång, musik, trol-
leri, akrobatik, svärdsslukning, med mera. 
Ingen talang är för udda för att visas upp. 
Bara den är bra.

Malin Jansson, som har varit initia-
tivtagare till Öppen scen, tänkte i första 
hand på alla ungdomar när hon startade 
upp verksamheten. Ungdomar som har 
talang och skulle vilja uppträda, men inte 
har någon scen att tillgå. Tanken är inte 
att vara en konkurrent till Mötesplats 
Ungdom utan snarare ett komplement.

Du behöver inte vara ung för att delta. 
Alla som har en talang är naturligtvis väl-
komna. Artisterna som kommer att delta 
presenteras på museets hemsida. Varje 
artist ansvarar sedan för sin egen mark-
nadsföring.

❐❐❐

Repslagarmuseets satsning på Öppen 
scen fortsätter i höst, med start lördag 
7 september. En av de talanger som tagit 
chansen att visa upp sig i Älvängen är 
Jonny Mauritzen.

Öppen scen på
Repslagarmuseet

LÖDÖSE. Det blir ingen Mattismarknad i 
Lödöse den 21 september. Arrangemanget 
har blåsts av. Orsaken är ett svalt intresse 
från hantverks- och djurutställare.

– Tyvärr så är det mycket annat som 
händer i vår region just denna lördag. Det 
fanns ingen annan utväg än att ställa in, 
säger Tord Andersson.

Årets Mattis kommer emellertid att 
utses, men det sker istället lördagen den 7 
september då Destination Ale/Lilla Edet 
äger rum.

– Det finns ingen anledning att gräma 
sig utan vi tar nya tag och förhoppningsvis 
kan det bli en marknad nästa höst, avslutar 
Tord Andersson.

JONAS ANDERSSON

Mattismarknaden 
inställdSommarhatt:  

Bryggfinal!

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

Fredagen den 30 augusti
Mat, dryck, musik och hög stämning. 

DJ: Tompa.

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

Åldersgräns: 18 år.

ÄLVÄNGEN. Bastabinne är ett hantverk 
som kräver tålamod, envishet och finger-
toppskänsla. Ingrid Andreasson, mästar-
slöjdare från Ödenäs, ställer exklusivt ut 
”Bastabinne-Vävnader”. Utställningen visas 
på Repslagarmuseet och invigs söndagen den 
1 september och är en lustfylld och färgglad 
utställning bestående av sillakassar, mattor 
och vävnader.

Ingrids atelje ligger i den lilla byn Ödenäs 
mellan Alingsås och Borås. Där arbetar 
Ingrid med vävning och bastbinne. Hon 
väver framförallt kyrkotextil och vävnader 
för privat och offentlig miljö.

Genom Ödenäs hembygdsförening, släk-
tingar och grannar kom Ingrid på allvar i 
kontakt med bastabinnet när hon flyttade till 
Ödenäs för snart 50 år sedan. Hennes pappa 
band kassar och Ingrid kan räkna sig som 
bastabinnare i fjärde generation, trots att 
hon inte lärde sig hantverket förrän hon var 
vuxen. Helgas Lasse lärde Ingrid att ta bast, 
då han var mycket angelägen att hon skulle 
fortsätta med hantverket. 

Bastabinne är ett gammalt hantverk. 
Slöjdmaterialet är granbast. Det tar man från 

en tät vuxengran, som man kapar i 75 centi-
meter långa kubbar och klyver. Kärnan tar 
man bort och sedan kokar granbitarna i en 
speciell bastagryta tills ytbarken släpper. När 
trädet är färdigkokt skär man upp bast med 
en kniv och drar loss den för hand. Sedan 
snor man ihop två-tre bast till en tott som 
man bindor maskor av eller väver av. 

Bastabinne var det hantverk som i första 
hand blev inkomstkälla för de som inte 
hade skogs- eller jordbruksmarker tillräck-
ligt stora att leva på. I Ödenäs kom det att 
utvecklas till en hemindustri. Man hade 
sen gammalt tillverkat rep, mjärdar, mattor 
och fiskkassar för husbehov av träbast. När 
befolkningen ökade under 1800-talet kom 
hemslöjd och hantverk att bli en nödvändig 
inkomstkälla.

Ingrid Andreasson tillverkar fortfarande 
gamla traditionella föremål av granbast, men 
har utvecklat hantverket till ett modernt bas-
tabinne. Dels genom att hitta på nya produk-
ter, till exempel kassar med läderhandtag, 
servetthållare, bordlöpare dels genom att 
modifiera själva hantverket genom att kom-
binera det med vävning och på så sätt skapat 

många nya varianter på ett gam-
malt hantverk, som mattor, tablet-
ter, men även mer ovanliga saker 
som hängmattor och pallar.

Ingrid har ställt ut på ett flertal 
ställen. Hon håller föredrag och 
demonstrerar hantverket. Hon har 
erhållit flera utmärkelser, bland 
annat 2012 mottog hon utmärkel-
sen ”Mästerslöjdare” för sitt arbete 
att bevara och utveckla bastabin-
net. Det utdelades på Nordiska 
museet, när hemslöjden firade sitt 
100-årsjubileum

Ingrid Andreasson har tillsam-
mans med Kerstin Ingborn byggt 
upp Centrum för Bastabinne, 
Ödenäs hembygdsförenings lilla 

Mästerslöjdare ställer ut i Älvängen

Ingrid Andreasson från Ödenäs har producerat utställ-
ningen Bastabinne-Vävnader som kommer att visas på 
Repslagarmuseet i Älvängen 1-22 september.

museum, som öppnades i januari 2006.
På vernissagedagen invigningstalar 

hemslöjdskonsulent Susanne Harrysson. 
Besökarna kommer att bjudas på en mycket 
vacker och inspirerande utställning. En hyll-
ning till ett gammalt unikt hantverk!

Du som vill veta mer om bastabinne kan 
besöka Repslagardagen den 21 september då 
Ingrid  själv kommer att visa hur hantverket 
går till. Du kan också kommna och lyssna på 
Ingrids föredrag onsdagen den 11 septem-
ber.

❐❐❐

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

NÖDINGE. Aktiviteter för både 
stora och små.

Kulturverkets program för 
september är fastställt.

– Det fi nns fl era godbitar, kon-
staterar kultursamordnare Sofi e 
Pheiffer Rittfeldt.

Sommaren lider mot sitt slut och i takt 
med att hösten gör sitt intrång så erbju-
der Ale kommun en rad intressanta kul-
turhändelser. Kommande månads pro-
gram innehåller en uppsjö av aktiviteter 
för olika målgrupper.

Det blir en fjärde säsong av bäbis-
mys fördelat på två bibliotek – Nödinge 
och Skepplanda. Startskottet går nu på 
måndag då kommunens dietist, Kris-
tine Arhage, beger sig till Albotorget 
för att föreläsa under rubriken ”Vad ska 
bäbisen äta?”

– De populäraste programpunkterna 
har vi behållit plus att vi har komplet-
terat programutbudet med några nya, 
säger kultursekreterare Lisa Haeger.

Ett annat numera inkört koncept som 
fortsätter under hela hösten är Barnfilm 
och pysselklubb i Ale gymnasium.

– Ett medlemskap kostar 20 kronor 
och då ingår entré till fem filmer med 
tillhörande pyssel. Precis som tidigare 

har vi ett samarbete med Ale Fritid. 
Nämnas bör också att höstens pysselak-
tiviteter blir mer tematiskt utformade, 
säger Lisa Haeger.

Filmer, men för en betydligt äldre 
publik, blir det vid fem lunchtillfällen i 
teatersalongen. Först ut är ”En oväntad 
vänskap” onsdagen den 4 september.

– Det är den mest önskade filmen av 
medlemmarna, berättar Sofie Pheiffer 
Rittfeldt.

Från programmet i övrigt noteras 
teaterföreställningen Opsis med Tobias 
Edvardson på scen. Arrangemanget 
vänder sig till barn i ålder 4-7 år och 
äger rum i Ale gymnasium den 18 sep-
tember.

– Det är en del av skolprogram-
met, men föräldralediga mammor och 
pappor är välkomna med sina barn, 
säger Lisa Haeger.

Lördagen den 28 september visas 
dockteatern Konrads Kalas och dagen 
därpå gästar Jerker Fahlström Ale 
Vikingagård för att berätta spännande 
berättelser om bland annat kläder, vapen 
och vikingamänniskans vardagsliv.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Senare i höst blir det dockteater i Ale gymnasium – Konrads kalas.

Jerker Fahlström kommer till Ale Vi-
kingagård, söndagen den 29 september, 
för att väva samman vikingatidens 
spännande berättelser om gudar och 
hjältar med fakta om kläder, vapen och 
vikingamänniskans vardagsliv.

Kulturfylld höst i Ale

FREDAG 

Mån–fre 11.00–13.30

Trubadurkväll med
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En engagerad, kunnig 
och omtänksam förtro-
endeman har lämnat 
oss, Åke Andersson 
blev 72 år. 

Åkes stora politiska intresse 
kretsade kring skolan och 
skolutveckling och som 
ordförande i skolstyrelsen 
när Ale kommun bildades 
1974 drev han tillsammans 
med partikamraterna på 
utvecklingen. Skolan i Ale 
skulle utvecklas med mer 
demokrati och delaktighet 
inom skolverksamheten 
med bland annat fokus på 

skolans inre 
arbete (SIA-
skolan), 
inflytande 
för elever, 
föräldrar 
och perso-
nal, resurs-
fördel-ning, 
särskilt stöd 
till elever 
efter behov 
och mycket 

mer. Åkes ögon glittrade när 
dåvarande Utbildnings- och 
kulturnämnden kunde skapa 
en styrelse med elevmajori-
tet på Ale gymnasium. 

Åke kom från Borås och 
var nummer två i en syskon-
skara på sju syskon. Redan 
i sin ungdom delade Åke ut 
Västgöta-Demokraten. Som 
så många andra Boråsare 
arbetade han några år inom 
textilindustrin.

I början på 1960-talet kom 
Åke in på en ny bana, en 
bana han kom att bli kvar på 
i hela sitt yrkesliv,  som ska-
dereglerare på Folksam och 
flyttade på 2000-talet över 
till Trygg Hansa med fokus 
på företagsförsäkringar.

Åke med familj flyttade 
till Bohus i början på 1960-
talet och nästan direkt blev 
Åke engagerad i Nödinge 
arbetarekommun med upp-
drag, såsom partiordförande 
och olika förtroendeupp-
drag i dåvarande Nödinge 
kommun – i såväl kommu-

nen som inom kyrkan.

När Ale kommun bil-
dades 1974 var Åke en av 
arbetarrörelsens självklara 
ledare med uppdrag i arbe-
tarekommunen och som 
mångårig förtroendevald i 
kommunfullmäktige, skol-
styrelsen/utbildnings- och 
kulturnämnd, valnämnd 
med mera.   

Arbetet och de olika 
förtroendeuppdragen tog 
mycket, mycket tid och 
ork. Men Åke var också en 
engagerad förälder som 
körde pojkarna till fotbolls- 
och handbollsmatcher och 
ställde upp på disco som 
vakt. Men såg också till att 
med ryggsäcken väl packad 
ge sig ut i naturen med 
familjen.

Åke – tack för ditt stora 
engagemang för barn och 
ungdomar samt för arbetet 
för ett gott samhälle!

Socialdemokraterna i Ale

Till minne av
Åke Andersson

Åke Andersson var enga-
gerad socialdemokrat i Ale 
under många år. Han blev 
72 år.

En stor förlust har 
drabbat vänsterkraf-
terna i Västsverige, 

Ale Vänsterparti och Älvs-
borgsdistriktet.

Ivan Winblad blev 73 år 
och hade fortfarande mycket 
att ge inom politiken, om 
inte sjukdomen kommit 
emellan. Han var en ovanlig 
person, som aldrig gav sig 
för motgångar inom och 
utom politiken. Ivan och jag 
träffades i slutet av 60-talet. 
Vi var bägge med i bygg-
nads fackklubb och boende 
i Bohus. VPK var en liten 
spillra, vi var några stycken 
som höll ställningarna, men 
med Ivans medverkan vitali-
serades vänsterfrågorna i Ale 
kommun.

Vi fick flera medlem-
mar, det skrevs motioner, 
vi började samarbeta med 
andra organisationer, Finska 
föreningen Miljöpartiet, 
och så småningom även med 
Socialdemokraterna. Ivan 
missade sällan ett möte, och 
lade stor kraft på Vänster-
partiet. Han var en människa 
som trodde på broderskap 
och solidaritet.

På det personliga planet 
umgicks vi mycket, familje-
vis. Hans fru Ingela var en 

ytterst trevlig sällskapsmän-
niska. Vi gjorde resor ut i 
Europa flera gånger.

Det hände alltid saker 
kring Ivan. Jag minns när 
vi var i Budapest. Kenneth 
Andersson, jag och Ivan var 
i Budapests stadspark och 
badade. När vi skulle hem 
så hade någon stulit Ivans 
kläder, och han fick åka taxi 
hem i blöta badbyxor.

Ivan var född den 1 april. 
Det medförde att vi lyckades 
lura honom många gånger. 
Han tog aldrig illa upp, han 
var en godhjärtad person, 
som trodde gott om alla. 
Ivan var en ytterst hjälpsam 
person, som ställde upp när 
det behövdes. Han var ju en 
duktig byggnadsarbetare. 
Under en period satsade han 
många timmar på partiets 
kursgård, vid Vänern.

Vi är många vänner, 
partikamrater, pensione-
rade byggnadsarbetare, 
som kommer att sakna Ivan 
Winblad. Våra tankar går 
naturligtvis till Ivans barn 
och barnbarn och bröder i 
denna stund.

Ingemar Thorsson

Ivan Winblad har lämnat oss

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Onsdagsträff 4 september
13.00 i Nödinge församlingshem 
Fika, alla välkomna

Kyrkval 15 september
Information om förtidsröstning 

Pastorsexpeditionen i Surte
(Kvarnvägen 7, Surte)
den 2 – 7 september, 9 – 11 september
klockan 9 – 12.
Kvällsöppet tisdagen den 3 september och
måndagen den 9 september klockan 17 – 20.

Medborgarkontoret på Ale torg
fredagen den 13 september kl 15-18, 
dock endast för medlemmar i Nödinge församling.

Tänk att man med 
endast 28 tecken kan 
fylla ett stort bibliotek 

med spännande berättelser 
av alla de slag, fakta och 
information om allt mellan 
himmel och jord. Likadant 
är det med tidningar, genom 
att läsa Alekuriren håller vi 
oss uppdaterade om vad som 
händer på orten. 

Förutsättningen är förstås 
att någon har placerat dessa 
tecken, som vi kallar för bok-
stäver, i rätt inbördes ordning. 
Bokstäverna själva kan inte ha 

invändningar om placeringen, 
eller protestera när den ena 
bokstaven används mer än den 
andra. Det är skribenten som 
bestämmer.

När killarna som var med 
Jesus började tvista om vem 
som var störst fick de en viktig 
lektion. I de flesta samman-
hang är det den som bestäm-
mer som är viktigast, ”men 
med er är det annorlunda”, 
säger Jesus. Genom att sätta 
andra före er själva blir er rela-
tion till varandra indirekt en 
berättelse om vem jag är. (Luk 

22:24-27)
Ingen av oss är en livlös 

bokstav utan vi är alla levande 
människor med fri vilja. Som 
Gud älskar. Den kärleken 
utmanar oss till en livsstil som 
har större fokus än ”jag, mig 
och mitt”. Något bättre sätt 
att göra berättelsen om Guds 
kärlek känd finns väl knappast?  

Marie Nordvall
Pastor i Smyrnakyrkan, 

Älvängen

Vi har något att berätta
Betraktelse

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Kyrkovalet
Förtidsröstning på 
Pastorsexpeditionen i Skepplanda

Måndag 2 sept 09.00-12.00
Tisdag 3 sept 09.00-12.00, 17.00-20.00
Onsdag 4 sept 09.00-12.00 
Torsdag 5 sept 09.00-12.00 
Fredag 6 sept 09.00-12.00 
Lördag 7 sept 09.00-12.00 

Måndag 9 sept 09.00-12.00 
Tisdag 10 sept 09.00-12.00, 17.00-20.00
Onsdag 11 sept 09.00-12.00

Vid frågor ring pastorsexpeditionen 
på 0303-44 25 00 

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Kom till Älvängens blå kyrka!  
Gospelkören övar torsdagar, jämna veckor,  

kl 19-21 med start 5/9. 
Välkommen!

För frågor, kontakta körledare 
Karin Bäckman, 0303-444 023. 

Vill du sjunga
 gospel?

Arne Boge, som svarade för 
dagens vandring, hade sin vana 
trogen ordnat strålande sol och 
lagom värme. Vi startade vid 
slottet, eller ”sommarstugan” 
som John Hall d.ä. lät uppföra 
här omkring år 1800. En liten 
nätt byggnad på 900 kvadrat-
meter innehållande 25 rum, i 
dag omgiven av bland annat 
gröna skulpturer, vackert for-
made av mästerliga händer.

Nu var inte avsikten att 
besöka själva byggnaden utan 
att vandra runt i den omkring-
liggande terrängen på fina 
breda stigar, där solen silade 
sitt ljus mellan höga granar 
och furor. Värmlandsfåren, en 
svensk allmogeras, lyste dock 
tyvärr med sin frånvaro. 

Efter drygt 4 kilometers 
vandring var samtliga 24 
deltagare tillbaka och de som 
önskade kunde då njuta av 
lunchen i den intilliggande res-
taurangen, bland annat inne-
hållande primörer från den 
egna köksträdgården. Några 
klagomål framfördes aldrig, så 
allt utföll säkerligen till allas 
belåtenhet.

Gösta Mårdborg

SPF Alebygden 
vid Gunnebo slott

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

www.mittiale.se - 0303-444 000

Vallokaler på valdagen  
den 15 september 

Starrkärr-Kilanda församling
Nol - Kyrkan

Älvängen - Församlingsexpeditionen
Starrkärr - Församlingshemmet

Öppettider 12.00-20.00, gäller samtliga platser

Förtidsröstning
Församlingsexpeditionen i Älvängen den 2-7 sept 
(mån-lör) samt 9-11 sept (mån-ons) kl 9.00-12.00. 
Kvällsöppet tis 3/9 samt mån 9/9 kl 17.00-20.00
Dessutom kan förtidsröstning ske på Björkliden i 

Alafors ons 11/9 samt tors 12/9 kl 15.00-18.00, dock 
endast för medlemmar i Starrkärr-Kilanda församling

Medtag röstkort som alla medlemmar i  
Svenska kyrkan erhåller med Posten.

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

TRE AV FYRA BARN  
ÖVERLEVER CANCER

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0   

Tel 020-902090

SMSa LUNCH till 72 950 så ger du 50 kronor  
i kampen mot hungern i världen.

BJUD NÅGON  
DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

Predikoturer
Guntorps missionskyrka
Onsd 28/8 kl 18.30, Tonår/
ÄventyrarScout. Lörd/Sönd 
31 aug./1 sept. GLÄDJE & 
GEMENSKAP. Tillsam-
manshelg vid Vårhaga Som-
margård. En helg för alla 
åldrar. Samling vid Gun-
torps Missionskyrka lör-
dag 9.45. Onsd 4/9 kl 18.30, 
SpårarScout & UpptäckarS-
cout.

Nödinge församling
1/9 14:e ef Trefaldighet kl 
11, Nödinge kyrka Guds-
tjänst H Hultén. Kl 17, Sur-
te kyrka Mässa H Hultén. 
Onsd 4/9 kl 11, Fridhem 
Gudstjänst R Bäck.

Fuxerna-Åsbräcka för-
samling
Sönd kl 10, Högmässa, Kris-
tensson. Tisd kl 09, Mässa 
i församlingshemmet, Isac-
son. Onsd kl 18.30, mässa, 
Nordblom. Torsd kl 14, Ge-
menskapsträff.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 27/8 kl 8-9, Bön. Onsd 
28/8 kl 18-19, Bön. Torsd 
29/8 kl 18.30, Planering 
för Hobby, Äventyret och 
Greenhouse. Fred 30/8 kl 
19.30, Greenhouse (Åk 7 
och uppåt). Kl 20.30, Ef-

fect – Café & Öppet hus för 
ungdomar. Lörd 31/8 kl 10-
13, Second Hand & Café. 
Sönd 1/9 kl 11, Gudstjänst, 
Marie Nordvall. Nattvard. 
Äventyret (3-12 år). Kyrk-
kaffe. Tisd 3/9 kl 8-9, Bön.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Onsd 28/8 Älvängens kyr-
ka kl 18.30, Taizémässa, An-
dersson. Sönd 1/9 Starrkärrs 
kyrka kl 11, Mässa, Nils-
son. Älvängens kyrka kl 11, 
Mässa, Andersson. Nols kyr-
ka kl 17, Förbönsgudstjänst, 
Nilsson. Onsd 4/9 Starr-
kärrs kyrka kl 17.30, Guds-
tjänstgrupp. Inför söndagens 
mässa vi samtalar om vad 
söndagens tema handlar, om 
vilken musik vi ska ha mm.

Surte missionsförsamling
Onsd 28/8 18:30, Tonår 
börjar för terminen. Sönd 
1/9 kl 11, Samlingsguds-
tjänst. Per Kjellberg. Brass-
band. Servering. Månd 2/9 
kl 19, Musikkåren, Lerum 
Surte Symphonic Band, 
övar. Onsd 4/9 kl 15, Ons-
dagsträff: Jonny Björkdal 
om Kalle Öst. Onsd 4/9 kl 
18:30, Tonår. Onsd 4/9 kl 
21, Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen! Lörd 14/9 från 
kl 10, fi rar vi att försam-

lingen fyller 130 år, med att 
bjuda på fi ka och musik vid 
Konsum i Surte. Välkom-
men! 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.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 1/9 kl 10, 
Mässa Broman. Lörd 7/9 kl 
13, Konfi rmation Broman. 
Hålanda sönd 1/9 kl 12, 
Gudstjänst Broman. Onsd 
4/9 kl 10, Gemenskaps-
träff. S:t Peder sönd 1/9 10, 
Gudstjänst J Imberg. Ale-
Skövde sönd 1/9, se övriga. 
Tunge sönd 1/9, se övriga.

Filadelfi aförsamlingen - 
Bohus Pingstkyrka
Onsd 28/9 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 1/9 kl 
11, Gudtjänst Fria Ord.

Älvängens missionskyrka
Sönd 1/9 Församlingsut-
fl ykt till Styrsö, anmälan till 
Inga-May Persson. Månd 
2/9 Uppstartsvecka för ung-
domsarbetet. Kl 18, Spårars-
cout. Kl 18.30  Upptäckar-/ 
Äventyrs-scout.

Döda

Hans-Eric Johansson, Nö-
dinge har avlidit. Född 1954 
och efterlämnar dottern 
Christina och makan Virve 
som närmast sörjande.

Inga-Lill Grau, Nödinge 
har avlidit. Född 1923 och 
efterlämnar barnen Ewa och 
Christian med familjer som 
närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Dagmar Nielsen. I Skepp-
landa kyrka hölls tisdagen 
20 augusti begravningsguds-
tjänst för Dagmar Nielsen, 
Älvängen. Offi ciant var Lars 
Ingvarsson.

Inga Claesson. I Skepp-
landa kyrka hölls onsdagen 
21 augusti begravningsguds-
tjänst för Inga Claesson, 
Älvängen. Offi ciant var 
Johannes Imberg.

Astrid Oscarsson. I Starr-
kärrs kyrka hölls onsdagen 
21 augusti begravningsguds-
tjänst för Astrid Oscarsson, 
Älvängen. Offi ciant var 
komminister Mikael Nord-
blom.

Wally Hansson. I Starrkärrs 
kyrka hölls torsdagen 22 au-
gusti begravningsgudstjänst 
för Wally Hansson, Alafors. 
Offi ciant var komminister
Mikael Nordblom.

Sture Lindberg. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 
23 augusti begravningsgud-
tjänst för Sture Lindberg, 
Nol. Offi ciant var Roland 
Svantesson.

Födda 

Välkommen Philip!
Marcos lillebror.

Den 1/6 föddes våran goa 
lille prins. Stort tack till alla 
underbara på Bohus MVC 

och KK Östra.
Stolta föräldrar
Sofia Consani och

Jimmie Saari

Tusen tack till alla ni som 
hjälpte till så att vi fick en 
mycket trevlig hembygds-
dag.

Nödinge sockens
 hembygdsförening

Tack till GEKÅ Byggnads-
varor i Lilla Edet samt 
Gösta Ericson Cykel & 
Sport i Lilla Edet för spons-
ring av lotteripriser vi mid-
sommarstångens lekar och 
spel i Svenshögen.

Svenshögens sportklubb och 
intresseförening

Tack

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

0771-888 000.
www.horsellinjen.se

Tycker du 
att din chef
är otydlig?

Hörselskadades Riksförbund
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En engagerad, kunnig 
och omtänksam förtro-
endeman har lämnat 
oss, Åke Andersson 
blev 72 år. 

Åkes stora politiska intresse 
kretsade kring skolan och 
skolutveckling och som 
ordförande i skolstyrelsen 
när Ale kommun bildades 
1974 drev han tillsammans 
med partikamraterna på 
utvecklingen. Skolan i Ale 
skulle utvecklas med mer 
demokrati och delaktighet 
inom skolverksamheten 
med bland annat fokus på 

skolans inre 
arbete (SIA-
skolan), 
inflytande 
för elever, 
föräldrar 
och perso-
nal, resurs-
fördel-ning, 
särskilt stöd 
till elever 
efter behov 
och mycket 

mer. Åkes ögon glittrade när 
dåvarande Utbildnings- och 
kulturnämnden kunde skapa 
en styrelse med elevmajori-
tet på Ale gymnasium. 

Åke kom från Borås och 
var nummer två i en syskon-
skara på sju syskon. Redan 
i sin ungdom delade Åke ut 
Västgöta-Demokraten. Som 
så många andra Boråsare 
arbetade han några år inom 
textilindustrin.

I början på 1960-talet kom 
Åke in på en ny bana, en 
bana han kom att bli kvar på 
i hela sitt yrkesliv,  som ska-
dereglerare på Folksam och 
flyttade på 2000-talet över 
till Trygg Hansa med fokus 
på företagsförsäkringar.

Åke med familj flyttade 
till Bohus i början på 1960-
talet och nästan direkt blev 
Åke engagerad i Nödinge 
arbetarekommun med upp-
drag, såsom partiordförande 
och olika förtroendeupp-
drag i dåvarande Nödinge 
kommun – i såväl kommu-

nen som inom kyrkan.

När Ale kommun bil-
dades 1974 var Åke en av 
arbetarrörelsens självklara 
ledare med uppdrag i arbe-
tarekommunen och som 
mångårig förtroendevald i 
kommunfullmäktige, skol-
styrelsen/utbildnings- och 
kulturnämnd, valnämnd 
med mera.   

Arbetet och de olika 
förtroendeuppdragen tog 
mycket, mycket tid och 
ork. Men Åke var också en 
engagerad förälder som 
körde pojkarna till fotbolls- 
och handbollsmatcher och 
ställde upp på disco som 
vakt. Men såg också till att 
med ryggsäcken väl packad 
ge sig ut i naturen med 
familjen.

Åke – tack för ditt stora 
engagemang för barn och 
ungdomar samt för arbetet 
för ett gott samhälle!

Socialdemokraterna i Ale

Till minne av
Åke Andersson

Åke Andersson var enga-
gerad socialdemokrat i Ale 
under många år. Han blev 
72 år.

En stor förlust har 
drabbat vänsterkraf-
terna i Västsverige, 

Ale Vänsterparti och Älvs-
borgsdistriktet.

Ivan Winblad blev 73 år 
och hade fortfarande mycket 
att ge inom politiken, om 
inte sjukdomen kommit 
emellan. Han var en ovanlig 
person, som aldrig gav sig 
för motgångar inom och 
utom politiken. Ivan och jag 
träffades i slutet av 60-talet. 
Vi var bägge med i bygg-
nads fackklubb och boende 
i Bohus. VPK var en liten 
spillra, vi var några stycken 
som höll ställningarna, men 
med Ivans medverkan vitali-
serades vänsterfrågorna i Ale 
kommun.

Vi fick flera medlem-
mar, det skrevs motioner, 
vi började samarbeta med 
andra organisationer, Finska 
föreningen Miljöpartiet, 
och så småningom även med 
Socialdemokraterna. Ivan 
missade sällan ett möte, och 
lade stor kraft på Vänster-
partiet. Han var en människa 
som trodde på broderskap 
och solidaritet.

På det personliga planet 
umgicks vi mycket, familje-
vis. Hans fru Ingela var en 

ytterst trevlig sällskapsmän-
niska. Vi gjorde resor ut i 
Europa flera gånger.

Det hände alltid saker 
kring Ivan. Jag minns när 
vi var i Budapest. Kenneth 
Andersson, jag och Ivan var 
i Budapests stadspark och 
badade. När vi skulle hem 
så hade någon stulit Ivans 
kläder, och han fick åka taxi 
hem i blöta badbyxor.

Ivan var född den 1 april. 
Det medförde att vi lyckades 
lura honom många gånger. 
Han tog aldrig illa upp, han 
var en godhjärtad person, 
som trodde gott om alla. 
Ivan var en ytterst hjälpsam 
person, som ställde upp när 
det behövdes. Han var ju en 
duktig byggnadsarbetare. 
Under en period satsade han 
många timmar på partiets 
kursgård, vid Vänern.

Vi är många vänner, 
partikamrater, pensione-
rade byggnadsarbetare, 
som kommer att sakna Ivan 
Winblad. Våra tankar går 
naturligtvis till Ivans barn 
och barnbarn och bröder i 
denna stund.

Ingemar Thorsson

Ivan Winblad har lämnat oss

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Onsdagsträff 4 september
13.00 i Nödinge församlingshem 
Fika, alla välkomna

Kyrkval 15 september
Information om förtidsröstning 

Pastorsexpeditionen i Surte
(Kvarnvägen 7, Surte)
den 2 – 7 september, 9 – 11 september
klockan 9 – 12.
Kvällsöppet tisdagen den 3 september och
måndagen den 9 september klockan 17 – 20.

Medborgarkontoret på Ale torg
fredagen den 13 september kl 15-18, 
dock endast för medlemmar i Nödinge församling.

Tänk att man med 
endast 28 tecken kan 
fylla ett stort bibliotek 

med spännande berättelser 
av alla de slag, fakta och 
information om allt mellan 
himmel och jord. Likadant 
är det med tidningar, genom 
att läsa Alekuriren håller vi 
oss uppdaterade om vad som 
händer på orten. 

Förutsättningen är förstås 
att någon har placerat dessa 
tecken, som vi kallar för bok-
stäver, i rätt inbördes ordning. 
Bokstäverna själva kan inte ha 

invändningar om placeringen, 
eller protestera när den ena 
bokstaven används mer än den 
andra. Det är skribenten som 
bestämmer.

När killarna som var med 
Jesus började tvista om vem 
som var störst fick de en viktig 
lektion. I de flesta samman-
hang är det den som bestäm-
mer som är viktigast, ”men 
med er är det annorlunda”, 
säger Jesus. Genom att sätta 
andra före er själva blir er rela-
tion till varandra indirekt en 
berättelse om vem jag är. (Luk 

22:24-27)
Ingen av oss är en livlös 

bokstav utan vi är alla levande 
människor med fri vilja. Som 
Gud älskar. Den kärleken 
utmanar oss till en livsstil som 
har större fokus än ”jag, mig 
och mitt”. Något bättre sätt 
att göra berättelsen om Guds 
kärlek känd finns väl knappast?  

Marie Nordvall
Pastor i Smyrnakyrkan, 

Älvängen

Vi har något att berätta
Betraktelse

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Kyrkovalet
Förtidsröstning på 
Pastorsexpeditionen i Skepplanda

Måndag 2 sept 09.00-12.00
Tisdag 3 sept 09.00-12.00, 17.00-20.00
Onsdag 4 sept 09.00-12.00 
Torsdag 5 sept 09.00-12.00 
Fredag 6 sept 09.00-12.00 
Lördag 7 sept 09.00-12.00 

Måndag 9 sept 09.00-12.00 
Tisdag 10 sept 09.00-12.00, 17.00-20.00
Onsdag 11 sept 09.00-12.00

Vid frågor ring pastorsexpeditionen 
på 0303-44 25 00 

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Kom till Älvängens blå kyrka!  
Gospelkören övar torsdagar, jämna veckor,  

kl 19-21 med start 5/9. 
Välkommen!

För frågor, kontakta körledare 
Karin Bäckman, 0303-444 023. 

Vill du sjunga
 gospel?

Arne Boge, som svarade för 
dagens vandring, hade sin vana 
trogen ordnat strålande sol och 
lagom värme. Vi startade vid 
slottet, eller ”sommarstugan” 
som John Hall d.ä. lät uppföra 
här omkring år 1800. En liten 
nätt byggnad på 900 kvadrat-
meter innehållande 25 rum, i 
dag omgiven av bland annat 
gröna skulpturer, vackert for-
made av mästerliga händer.

Nu var inte avsikten att 
besöka själva byggnaden utan 
att vandra runt i den omkring-
liggande terrängen på fina 
breda stigar, där solen silade 
sitt ljus mellan höga granar 
och furor. Värmlandsfåren, en 
svensk allmogeras, lyste dock 
tyvärr med sin frånvaro. 

Efter drygt 4 kilometers 
vandring var samtliga 24 
deltagare tillbaka och de som 
önskade kunde då njuta av 
lunchen i den intilliggande res-
taurangen, bland annat inne-
hållande primörer från den 
egna köksträdgården. Några 
klagomål framfördes aldrig, så 
allt utföll säkerligen till allas 
belåtenhet.

Gösta Mårdborg

SPF Alebygden 
vid Gunnebo slott

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

www.mittiale.se - 0303-444 000

Vallokaler på valdagen  
den 15 september 

Starrkärr-Kilanda församling
Nol - Kyrkan

Älvängen - Församlingsexpeditionen
Starrkärr - Församlingshemmet

Öppettider 12.00-20.00, gäller samtliga platser

Förtidsröstning
Församlingsexpeditionen i Älvängen den 2-7 sept 
(mån-lör) samt 9-11 sept (mån-ons) kl 9.00-12.00. 
Kvällsöppet tis 3/9 samt mån 9/9 kl 17.00-20.00
Dessutom kan förtidsröstning ske på Björkliden i 

Alafors ons 11/9 samt tors 12/9 kl 15.00-18.00, dock 
endast för medlemmar i Starrkärr-Kilanda församling

Medtag röstkort som alla medlemmar i  
Svenska kyrkan erhåller med Posten.

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

TRE AV FYRA BARN  
ÖVERLEVER CANCER

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0   

Tel 020-902090

SMSa LUNCH till 72 950 så ger du 50 kronor  
i kampen mot hungern i världen.

BJUD NÅGON  
DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

Predikoturer
Guntorps missionskyrka
Onsd 28/8 kl 18.30, Tonår/
ÄventyrarScout. Lörd/Sönd 
31 aug./1 sept. GLÄDJE & 
GEMENSKAP. Tillsam-
manshelg vid Vårhaga Som-
margård. En helg för alla 
åldrar. Samling vid Gun-
torps Missionskyrka lör-
dag 9.45. Onsd 4/9 kl 18.30, 
SpårarScout & UpptäckarS-
cout.

Nödinge församling
1/9 14:e ef Trefaldighet kl 
11, Nödinge kyrka Guds-
tjänst H Hultén. Kl 17, Sur-
te kyrka Mässa H Hultén. 
Onsd 4/9 kl 11, Fridhem 
Gudstjänst R Bäck.

Fuxerna-Åsbräcka för-
samling
Sönd kl 10, Högmässa, Kris-
tensson. Tisd kl 09, Mässa 
i församlingshemmet, Isac-
son. Onsd kl 18.30, mässa, 
Nordblom. Torsd kl 14, Ge-
menskapsträff.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 27/8 kl 8-9, Bön. Onsd 
28/8 kl 18-19, Bön. Torsd 
29/8 kl 18.30, Planering 
för Hobby, Äventyret och 
Greenhouse. Fred 30/8 kl 
19.30, Greenhouse (Åk 7 
och uppåt). Kl 20.30, Ef-

fect – Café & Öppet hus för 
ungdomar. Lörd 31/8 kl 10-
13, Second Hand & Café. 
Sönd 1/9 kl 11, Gudstjänst, 
Marie Nordvall. Nattvard. 
Äventyret (3-12 år). Kyrk-
kaffe. Tisd 3/9 kl 8-9, Bön.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Onsd 28/8 Älvängens kyr-
ka kl 18.30, Taizémässa, An-
dersson. Sönd 1/9 Starrkärrs 
kyrka kl 11, Mässa, Nils-
son. Älvängens kyrka kl 11, 
Mässa, Andersson. Nols kyr-
ka kl 17, Förbönsgudstjänst, 
Nilsson. Onsd 4/9 Starr-
kärrs kyrka kl 17.30, Guds-
tjänstgrupp. Inför söndagens 
mässa vi samtalar om vad 
söndagens tema handlar, om 
vilken musik vi ska ha mm.

Surte missionsförsamling
Onsd 28/8 18:30, Tonår 
börjar för terminen. Sönd 
1/9 kl 11, Samlingsguds-
tjänst. Per Kjellberg. Brass-
band. Servering. Månd 2/9 
kl 19, Musikkåren, Lerum 
Surte Symphonic Band, 
övar. Onsd 4/9 kl 15, Ons-
dagsträff: Jonny Björkdal 
om Kalle Öst. Onsd 4/9 kl 
18:30, Tonår. Onsd 4/9 kl 
21, Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen! Lörd 14/9 från 
kl 10, fi rar vi att försam-

lingen fyller 130 år, med att 
bjuda på fi ka och musik vid 
Konsum i Surte. Välkom-
men! 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.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 1/9 kl 10, 
Mässa Broman. Lörd 7/9 kl 
13, Konfi rmation Broman. 
Hålanda sönd 1/9 kl 12, 
Gudstjänst Broman. Onsd 
4/9 kl 10, Gemenskaps-
träff. S:t Peder sönd 1/9 10, 
Gudstjänst J Imberg. Ale-
Skövde sönd 1/9, se övriga. 
Tunge sönd 1/9, se övriga.

Filadelfi aförsamlingen - 
Bohus Pingstkyrka
Onsd 28/9 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 1/9 kl 
11, Gudtjänst Fria Ord.

Älvängens missionskyrka
Sönd 1/9 Församlingsut-
fl ykt till Styrsö, anmälan till 
Inga-May Persson. Månd 
2/9 Uppstartsvecka för ung-
domsarbetet. Kl 18, Spårars-
cout. Kl 18.30  Upptäckar-/ 
Äventyrs-scout.

Döda

Hans-Eric Johansson, Nö-
dinge har avlidit. Född 1954 
och efterlämnar dottern 
Christina och makan Virve 
som närmast sörjande.

Inga-Lill Grau, Nödinge 
har avlidit. Född 1923 och 
efterlämnar barnen Ewa och 
Christian med familjer som 
närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Dagmar Nielsen. I Skepp-
landa kyrka hölls tisdagen 
20 augusti begravningsguds-
tjänst för Dagmar Nielsen, 
Älvängen. Offi ciant var Lars 
Ingvarsson.

Inga Claesson. I Skepp-
landa kyrka hölls onsdagen 
21 augusti begravningsguds-
tjänst för Inga Claesson, 
Älvängen. Offi ciant var 
Johannes Imberg.

Astrid Oscarsson. I Starr-
kärrs kyrka hölls onsdagen 
21 augusti begravningsguds-
tjänst för Astrid Oscarsson, 
Älvängen. Offi ciant var 
komminister Mikael Nord-
blom.

Wally Hansson. I Starrkärrs 
kyrka hölls torsdagen 22 au-
gusti begravningsgudstjänst 
för Wally Hansson, Alafors. 
Offi ciant var komminister
Mikael Nordblom.

Sture Lindberg. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 
23 augusti begravningsgud-
tjänst för Sture Lindberg, 
Nol. Offi ciant var Roland 
Svantesson.

Födda 

Välkommen Philip!
Marcos lillebror.

Den 1/6 föddes våran goa 
lille prins. Stort tack till alla 
underbara på Bohus MVC 

och KK Östra.
Stolta föräldrar
Sofia Consani och

Jimmie Saari

Tusen tack till alla ni som 
hjälpte till så att vi fick en 
mycket trevlig hembygds-
dag.

Nödinge sockens
 hembygdsförening

Tack till GEKÅ Byggnads-
varor i Lilla Edet samt 
Gösta Ericson Cykel & 
Sport i Lilla Edet för spons-
ring av lotteripriser vi mid-
sommarstångens lekar och 
spel i Svenshögen.

Svenshögens sportklubb och 
intresseförening

Tack

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

0771-888 000.
www.horsellinjen.se

Tycker du 
att din chef
är otydlig?

Hörselskadades Riksförbund
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

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

Gutebagge, årslamm, köpes. 
Papper utan intresse.
tel. 031-22 73 27

SÄLJES

4 sommardäck använda 1 säsong 
på Saab 9000. 195/65 R15. Pris 

2400:-. Finns i Lilla Edet.
tel. 0706-97 17 75

Blandras kattungar 12 veckor 1/9. 
Sköldpaddsfärgade honor. Avmas-
kade och rumsrena, 200 kr.
tel. 0767-94 58 89

UTHYRES

Byggnadsställningar uthyres och 
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

ÖVRIGT

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

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!

KÖKÖPEPESS
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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

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

Valpkurs med start 8/9
Lydnadskurs med start 14/9.
Inhägnat område ca 3 minuter 
från Ale Torg. Utbildad och 
erfaren instruktör. Godkänd för 
F-Skatt.
För mer info ring
tel. 0735-00 70 78
Monica Henriksson

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

Ett stort Grattis
till vår solstråle
Agnes Krafft
som fyllde 1 år
den 22 augusti.

Kramar från mormor och 
morfar, moster Malin, moster 

Therese och Daniel

Grattis
Agnes Andreasson

i Karlstad som fyller 2 år 
den 28 augusti.

 Kram från mamma, pappa, 
Göte, mormor, morfar, farfar, 

farmor

Vi vill gratta vår (råtte) tjej
Nova Nyström

som fyller 3 år den 26/8
önskar

Mormor, Staffan, storebror 
Neo, Mamma & Pappa, 

mostrarna Erika,
Caroline & Emma m fam

+ alla våra djur

Grattis
Emilia
6 år 19/8

Grattis och kram från
Farmor

Grattis till
våran goa kusin

Loke Storm, Jumisko
som fyller 1 år
den 31 augusti.

Kramar och pussar önskar
Fam. Eriksson

Grattis vår underbara 
Minna

den bästa 12-åring
man kan finna

HURRA HURRA ropar 
farfar och jag den 28 augusti

på din födelsedag
Puss och kram

Farmor, Farfar & Agnes

Vi vill GRATTA vårt lilla 
barnbarnsbarn

Meja
som fyller 1 år 9 september
Kramar från gamlemormor

och gamlemorfar

Övrigt
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

Borttappat. Du som har 
hittat ett silverarmband, 
mellan Ale Gymnasium i 
Nödinge, torget och Nol 
cykelvägen, var vänlig kon-
takta ägaren på tel:
0704-32 00 95. Det är en 
ganska kraftig länk med 2 
berlocker, ett hjärta och en 
ring där det står Love & 
Happiness på. PS. betyder 
mycket för mig. DS

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Esther Sundin

Upphittat 
Upphittad vigsel/förlov-
ningsring. Vid sandsjön. 
Återfås mot beskrivning. 
tel. 0739-38 30 71

Veckans ros 
Ett fång rosor till flickorna 
i servicebutiken i Bohus. Ni 
är alltid så glada och hjälp-
samma. Hoppas att Ni orkar 
fortsätta.

"Trogna kunder"

Vill jag ge till 45:ans tassar i Lödöse! Personalen där är 
helt fantastisk! Ett speciellt tack till Maria för att du alltid 
är så engagerad, hjälpsam, kunnig och professionell! Zelda 
kommer aldrig att byta hunddagis! Tack för att du finns!

Kramar från Zelda med familj
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

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

Gutebagge, årslamm, köpes. 
Papper utan intresse.
tel. 031-22 73 27

SÄLJES

4 sommardäck använda 1 säsong 
på Saab 9000. 195/65 R15. Pris 

2400:-. Finns i Lilla Edet.
tel. 0706-97 17 75

Blandras kattungar 12 veckor 1/9. 
Sköldpaddsfärgade honor. Avmas-
kade och rumsrena, 200 kr.
tel. 0767-94 58 89

UTHYRES

Byggnadsställningar uthyres och 
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

ÖVRIGT

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

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

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

Valpkurs med start 8/9
Lydnadskurs med start 14/9.
Inhägnat område ca 3 minuter 
från Ale Torg. Utbildad och 
erfaren instruktör. Godkänd för 
F-Skatt.
För mer info ring
tel. 0735-00 70 78
Monica Henriksson

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

Ett stort Grattis
till vår solstråle
Agnes Krafft
som fyllde 1 år
den 22 augusti.

Kramar från mormor och 
morfar, moster Malin, moster 

Therese och Daniel

Grattis
Agnes Andreasson

i Karlstad som fyller 2 år 
den 28 augusti.

 Kram från mamma, pappa, 
Göte, mormor, morfar, farfar, 

farmor

Vi vill gratta vår (råtte) tjej
Nova Nyström

som fyller 3 år den 26/8
önskar

Mormor, Staffan, storebror 
Neo, Mamma & Pappa, 

mostrarna Erika,
Caroline & Emma m fam

+ alla våra djur

Grattis
Emilia
6 år 19/8

Grattis och kram från
Farmor

Grattis till
våran goa kusin

Loke Storm, Jumisko
som fyller 1 år
den 31 augusti.

Kramar och pussar önskar
Fam. Eriksson

Grattis vår underbara 
Minna

den bästa 12-åring
man kan finna

HURRA HURRA ropar 
farfar och jag den 28 augusti

på din födelsedag
Puss och kram

Farmor, Farfar & Agnes

Vi vill GRATTA vårt lilla 
barnbarnsbarn

Meja
som fyller 1 år 9 september
Kramar från gamlemormor

och gamlemorfar

Övrigt
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

Borttappat. Du som har 
hittat ett silverarmband, 
mellan Ale Gymnasium i 
Nödinge, torget och Nol 
cykelvägen, var vänlig kon-
takta ägaren på tel:
0704-32 00 95. Det är en 
ganska kraftig länk med 2 
berlocker, ett hjärta och en 
ring där det står Love & 
Happiness på. PS. betyder 
mycket för mig. DS

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Esther Sundin

Upphittat 
Upphittad vigsel/förlov-
ningsring. Vid sandsjön. 
Återfås mot beskrivning. 
tel. 0739-38 30 71

Veckans ros 
Ett fång rosor till flickorna 
i servicebutiken i Bohus. Ni 
är alltid så glada och hjälp-
samma. Hoppas att Ni orkar 
fortsätta.

"Trogna kunder"

Vill jag ge till 45:ans tassar i Lödöse! Personalen där är 
helt fantastisk! Ett speciellt tack till Maria för att du alltid 
är så engagerad, hjälpsam, kunnig och professionell! Zelda 
kommer aldrig att byta hunddagis! Tack för att du finns!

Kramar från Zelda med familj
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

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

4 9
2 6 7 4
7 8 1

5 1 8
3 4
1 7 6 4 3 5

8 5
8

2 4 3 1 8 9

5 3 1 4
4 5

3 8 5 7

8 6 3
4 2 8 5
5 7 2 1

Tel. 0303-973 01 Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15 TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7

FÅ EN GRATIS FOTANALYS
Prova 30 dagar - blir du inte nöjd får du

PENGARNA TILLBAKA
Formgjutna sulor fr 599:-
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DANSKURSER 
I LILLA EDET

2-3 ÅR 7/9
6-8 ÅR 7/9
9-12 ÅR 8/9
13-15 ÅR 8/9

ÄLVÄNGEN FABRIKSVÄGEN 3, TEL 0303-74 66 60  |  NÖDINGE ALE TORG 10, TEL 0303-979 00  |  NOL FOLKETSHUSVÄGEN 1, TEL 0303-74 16 50
SPORTLIFE EDETS VÄRDSHUS & HOTELL SKANSENVÄGEN 34, TEL 0520-651 616  |  SPORTLIFE BADHUSET MAJORSGATAN 11  |  WWW.SPORTLIFE.SE

PROVTRÄNA GRUPPTRÄNING

EN VECKA GRATIS!
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TRÄNING
FÖR ALLA!

KONTAKTA RECEPTIONEN 
FÖR MER INFORMATION!

BOKA HÖSTENS DANSKURSER NU!

GÄLLER 1 GÅNG PER PERSON OCH ÅR UNDER BEMANNADE 

ÖPPETTIDER PÅ VALFRI SPORTLIFEKLUBB I ALE. 

MOT UPPVISANDE AV FLYGBLAD. ÅLDERSGRÄNS 18 ÅR. 

GYM & FRIA VIKTER

GRUPPTRÄNING & CYKEL

PERSONLIG TRÄNING

FUNKTIONELL TRÄNING

SENIORKLUBB

SOL & RELAX

FÖRETAGSFRISKVÅRD

SJUKGYMNASTIK

BARNPASSNING

COFFEE LOUNGE

VIKTCENTER

299
ALLA AKTIVITETER

KR/MÅN
12 MÅN AG

TRÄNA PÅ TRE KLUBBAR I ALE

ALLT INGÅR!

TR
ÄN

A 
PÅ 140 KLUBBAR I SVERIGE! ALLA MÄNNISKOR, ALLA

 Å
LD
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INGÅR!

DANSKURSER 
I NOL

2-3 ÅR 22/9
4-5 ÅR 22/9

DANSKURSER 
I NÖDINGE

4-5 ÅR 22/9
6-8 ÅR 22/9
9-12 ÅR 22/9

DANSKURSER 
I ÄLVÄNGEN

4-5 ÅR 28/9
6-8 ÅR 28/9
9-12 ÅR 28/9

BONUSPAKET OCH PT INGÅR!
TVÅ PT-TILLFÄLLEN, PT SMALL GROUP, väska, 
vattenfl aska, respass, sol- och massagekort samt 
fem give-away-cards. Värde 2448 kr.

KURSSTART 
VECKA 38!

KURSSTART 
VECKA 38!

KURSSTART 
VECKA 39!

KURSSTART 
VECKA 36!


