
Ny förlust för 
Ahlafors IF
ALVHEM. Efter fem 
förlustfria matcher 
hade Ahlafors IF häng 
på tabelltoppen, nu ser 
det annorlunda ut.
Två raka förluster har förändrat 
förutsättningarna på nytt. På lördag 
väntar nu en nyckelmatch mot 
Kärra. AIF behöver vinna för att inte 
bli inblandat i bottenträsket.

Läs sid 23

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Älvängen

Nr 31  |   vecka 36  |  2013  |  År 18  |  100% täckning  |

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla 
dagar 7-23 Ale Torg

POMMES STRIPS, 
FRITES  

ICA. 1000 g. Djupfryst. 
Max 1 köp per kund.

/st

Matglädje
varje dag!

(Gäller v 36)

www.axums.se

Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00

Äppelskalare som skalar, skivar och kärnar ur 
        äpplet på en gång. Bra att ha nu när det är äppletider.

159:-

BUGGA I ALAFORS
    Medborgarhuset

Startar Torsdag 
12 september
Nybörjare 18.30-19.45

 Fortsättn. 19.30-21.00

Torsdagar, 10 ggr - 50:-/kväll. Alternativt 400:-/termin              

SE ÄVEN ANNONS INNE I TIDNINGEN!

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
9999999999900000000000
/kgGäller t o m 8/9-13

Skinkschnitzel
ICA, skivor

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

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

Nu har vi öppet 
som vanligt igen, 
även lördagar

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

Lördag
7 september

Stor familjefest 
på Ale torg!

 Se våra annonser 
på sid 16-17

Fotograf Allan Karlsson fångade i fredags kväll den osedvanligt färgstarka och tydliga 
regnbågen. På fl era håll kunde man till och med se två regnbågar samtidigt. På sociala 
medier "tävlade" många med fantastiska regnbågsbilder. Det här är vårt bidrag...

En färgstark fredag!

Sebastian Holstein.



I veckans tidning med-
följer en valbilaga 
inför kyrkovalet den 15 

september. Det brukar kallas 
för "det bortglömda valet" 
och valdeltagandet har de 
två senaste valen inte över-
stigit 12%. Det är självklart 
ett demokratiskt bekymmer, 
men eftersom få är insatta 
vet jag inte om lösningen 
är att jaga gemene man till 
vallokalerna. Det kanske 
är 12% av Svenska kyr-
kans medlemmar som har 
kunskap om driften och då 
är det möjligtvis klokast att 
deras röster får avgöra? Nå-
väl, jag kan bara konstatera 
att åsikterna bland kandida-
terna kring hur kyrkan ska 
utvecklas är tämligen lika. 
Alla talar om kyrkan mitt i 
byn, en öppen mötesplats 
för alla, oavsett tro. Det rå-
der också en god ton mellan 
kandidaterna på respektive 
sida, vilket får mig att tro att 
de fl esta beslut tas i en form 
av enighet. Det tror jag är 
en bild som väldigt många 
har och det bidrar självklart 
till att motivationen att rösta 
sänks ytterligare.

Kyrkans utmaning är 
större än valet av ledning. 
När staten och kyrkan 
gick skilda vägar i Sverige 
innebar det en valfrihet för 
landets medborgare att vara 
med och betala kyrkoskatt 
eller ej. En del har valt att 
gå ur Svenska kyrkan och 

det finns självklart en oro 
för i vilken utbredning detta 
kommer att fortsätta. Någon 
akut situation är det emel-
lertid inte. Kyrkan är rik 
på tillgångar och har fort-
farande en given roll i det 
svenska samhället. Just kring 
den saken verkar nationen 
ändå stå enad. Vid varje 
krissituation av större mått 
riktas blickarna till kyrkan. 
Då är den självklar, likaså 
är vi ofta överens om dess 
kulturhistoriska värde. Ofta 
visar vi stolt upp våra mäk-
tiga kyrkor runt om i landet, 
men notan vill inte alla vara 
med och dela på.

Personligen tycker jag 
det är som med tv-licensen...
hade alla varit med och beta-
lat hade kostnaden för varje 
enskild medborgare varit 
försumbar. Hade alla 
erlagt en mindre kyr-
koskatt hade vi också 
varit befriade från oro 
för kyrkans framtid. 
Kyrkan i sig med alla 
sina byggnader, inven-
tarier och marker är 
kanske en av Sveriges 
största kulturskatter 
och då vore det väl 
inte mer än rätt att vi 
solidariskt värnar den. 
Sen kan vi ha vilken 
trosuppfattning som 
helst, men vår historia 
och kultur kan vi aldrig 
förneka. 
Dessvärre 

har det blivit mer eller 
mindre tabu att ens få sjunga 
"Den blomstertid" på skol-
avslutningen...

På lördag smäller det 
igen. 7 september är det 
tänkt att hela närregionen 
ska ha Ale och Lilla Edet 
som destination. Ett bättre 
tillfälle att sondera lite ny 
terräng och på nära håll 
uppleva vad som är på gång 
i framtidens Ale och Lilla 
Edet ges inte. Ta nu tillfäl-
let i akt att upptäcka lite nya 
sidor av din hemkommun. 
Det bästa finns ofta runt 
knuten, men vi vet inte alltid 
om det. Jag funderar defi-
nitivt på att ta cykeln längs 
servicevägen och Göta älv 
– AleTrampet 2013 tycker 
jag är en strålande idé. Väl 
mött!

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Det bästa runt knuten!
alekuriren  |   nummer 31  |   vecka 36  |   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. 

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

dfkorkskruven.com

SHOWIG
BARNDANS!

Medborgarhuset

Startar torsdag
12 september
2-4 år kl 17.00
Upp till 7 år kl 17.35

Ring Margareta 0702-341352
eller Annika tel 0303-24 99 99
Även rolig bugg och gilledans!

PASSA PÅ!

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

LOPPIS
FÖR VÄRLDENS BARN

Hjärtligt välkomna!
Världens Barn i Ale

LÖR 14 SEPT KL 10-14
ÄLVÄNGENS AKTIVITETSHUS 

(MITTEMOT NETTO)

Vill du ge ditt stöd? Kom och fynda, 
eller hyr ett eget bord för 100:-

Bordshyran, serveringen och 
Världens Barnbordets inkomster 
går oavkortat till Världens Barn

Vid bokning av bord
Ring Inger 0703-11 94 32

Kaffeservering!

Hej alla 
badmintonsugna 

ungdomar!
Succèn fortsätter!
Badmintonskolan startar den 

9 september kl 18:00

Vi håller till i Alelyckan 
Sportcenter!

Kom och pröva ett fartfyllt 
och roligt spel!

Varmt välkomna
Frida och Robert

För mer information se:
www.varvinden.com www.smyrna.nu

NU BÖRJAR 
SMYRNAKYRKANS 

VERKSAMHET FÖR BARN 
OCH UNGDOMAR!

TORSDAGAR
18:15-20:30 Hobby (7-12 år)

Storsamling och roliga aktiviteter 
i smågrupper

FREDAGAR
19:30-23:00 Greenhouse/Effect 

(från årskurs sju).
Ungdomssamling/Ungdomscafé

SÖNDAGAR
11:00-12:30 Äventyret (3-12 år)
Storsamling och smågrupper 

Inne & utebelysning
Ale Lampan

LED-EXPERTEN
Vi hjälper dig hitta 

rätt belysning!

Öppet: Månd-fred 10-18, lörd 10-14
Göteborgsvägen 94 • 0303-74 88 54

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder, vittvätt,

mattor och båtkapell till 
Alelampan i Älvängen

Öppet: Månd-fred 10-18, lörd 10-14
Göteborgsvägen 94 • 0303-74 88 54



I veckans tidning med-
följer en valbilaga 
inför kyrkovalet den 15 

september. Det brukar kallas 
för "det bortglömda valet" 
och valdeltagandet har de 
två senaste valen inte över-
stigit 12%. Det är självklart 
ett demokratiskt bekymmer, 
men eftersom få är insatta 
vet jag inte om lösningen 
är att jaga gemene man till 
vallokalerna. Det kanske 
är 12% av Svenska kyr-
kans medlemmar som har 
kunskap om driften och då 
är det möjligtvis klokast att 
deras röster får avgöra? Nå-
väl, jag kan bara konstatera 
att åsikterna bland kandida-
terna kring hur kyrkan ska 
utvecklas är tämligen lika. 
Alla talar om kyrkan mitt i 
byn, en öppen mötesplats 
för alla, oavsett tro. Det rå-
der också en god ton mellan 
kandidaterna på respektive 
sida, vilket får mig att tro att 
de fl esta beslut tas i en form 
av enighet. Det tror jag är 
en bild som väldigt många 
har och det bidrar självklart 
till att motivationen att rösta 
sänks ytterligare.

Kyrkans utmaning är 
större än valet av ledning. 
När staten och kyrkan 
gick skilda vägar i Sverige 
innebar det en valfrihet för 
landets medborgare att vara 
med och betala kyrkoskatt 
eller ej. En del har valt att 
gå ur Svenska kyrkan och 

det finns självklart en oro 
för i vilken utbredning detta 
kommer att fortsätta. Någon 
akut situation är det emel-
lertid inte. Kyrkan är rik 
på tillgångar och har fort-
farande en given roll i det 
svenska samhället. Just kring 
den saken verkar nationen 
ändå stå enad. Vid varje 
krissituation av större mått 
riktas blickarna till kyrkan. 
Då är den självklar, likaså 
är vi ofta överens om dess 
kulturhistoriska värde. Ofta 
visar vi stolt upp våra mäk-
tiga kyrkor runt om i landet, 
men notan vill inte alla vara 
med och dela på.

Personligen tycker jag 
det är som med tv-licensen...
hade alla varit med och beta-
lat hade kostnaden för varje 
enskild medborgare varit 
försumbar. Hade alla 
erlagt en mindre kyr-
koskatt hade vi också 
varit befriade från oro 
för kyrkans framtid. 
Kyrkan i sig med alla 
sina byggnader, inven-
tarier och marker är 
kanske en av Sveriges 
största kulturskatter 
och då vore det väl 
inte mer än rätt att vi 
solidariskt värnar den. 
Sen kan vi ha vilken 
trosuppfattning som 
helst, men vår historia 
och kultur kan vi aldrig 
förneka. 
Dessvärre 

har det blivit mer eller 
mindre tabu att ens få sjunga 
"Den blomstertid" på skol-
avslutningen...

På lördag smäller det 
igen. 7 september är det 
tänkt att hela närregionen 
ska ha Ale och Lilla Edet 
som destination. Ett bättre 
tillfälle att sondera lite ny 
terräng och på nära håll 
uppleva vad som är på gång 
i framtidens Ale och Lilla 
Edet ges inte. Ta nu tillfäl-
let i akt att upptäcka lite nya 
sidor av din hemkommun. 
Det bästa finns ofta runt 
knuten, men vi vet inte alltid 
om det. Jag funderar defi-
nitivt på att ta cykeln längs 
servicevägen och Göta älv 
– AleTrampet 2013 tycker 
jag är en strålande idé. Väl 
mött!

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Det bästa runt knuten!
alekuriren  |   nummer 31  |   vecka 36  |   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. 

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

dfkorkskruven.com

SHOWIG
BARNDANS!

Medborgarhuset

Startar torsdag
12 september
2-4 år kl 17.00
Upp till 7 år kl 17.35

Ring Margareta 0702-341352
eller Annika tel 0303-24 99 99
Även rolig bugg och gilledans!

PASSA PÅ!

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

LOPPIS
FÖR VÄRLDENS BARN

Hjärtligt välkomna!
Världens Barn i Ale

LÖR 14 SEPT KL 10-14
ÄLVÄNGENS AKTIVITETSHUS 

(MITTEMOT NETTO)

Vill du ge ditt stöd? Kom och fynda, 
eller hyr ett eget bord för 100:-

Bordshyran, serveringen och 
Världens Barnbordets inkomster 
går oavkortat till Världens Barn

Vid bokning av bord
Ring Inger 0703-11 94 32

Kaffeservering!

Hej alla 
badmintonsugna 

ungdomar!
Succèn fortsätter!
Badmintonskolan startar den 

9 september kl 18:00

Vi håller till i Alelyckan 
Sportcenter!

Kom och pröva ett fartfyllt 
och roligt spel!

Varmt välkomna
Frida och Robert

För mer information se:
www.varvinden.com www.smyrna.nu

NU BÖRJAR 
SMYRNAKYRKANS 

VERKSAMHET FÖR BARN 
OCH UNGDOMAR!

TORSDAGAR
18:15-20:30 Hobby (7-12 år)

Storsamling och roliga aktiviteter 
i smågrupper

FREDAGAR
19:30-23:00 Greenhouse/Effect 

(från årskurs sju).
Ungdomssamling/Ungdomscafé

SÖNDAGAR
11:00-12:30 Äventyret (3-12 år)
Storsamling och smågrupper 

Inne & utebelysning
Ale Lampan

LED-EXPERTEN
Vi hjälper dig hitta 

rätt belysning!

Öppet: Månd-fred 10-18, lörd 10-14
Göteborgsvägen 94 • 0303-74 88 54

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder, vittvätt,

mattor och båtkapell till 
Alelampan i Älvängen

Öppet: Månd-fred 10-18, lörd 10-14
Göteborgsvägen 94 • 0303-74 88 54

DANSKURSER 
I LILLA EDET

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!

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
RA

R! RESPASS

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 39!4-5 ÅR  28/9

6-8 ÅR  28/9

2-3 ÅR  29/9

9-12 ÅR  29/9

13-15 ÅR  29/9

BOKA HÖSTENS DANSKURSER NU!



Nu har skolan startat 
och rutinerna 
börjar sätta sig igen 

efter sommarens ledigheter. 
När skolan började igen 

var det många föräldrar som 
satt med en väldig massa 
blanketter framför sig. Om 
man har flera barn i kom-
munal skola på samma ort 

satt man med minst dubbel 
uppsättning och på flera av 
blanketterna var det till stor 
del samma information som 
skulle fyllas i.

I en kommun som är känd 
som kommunen som är 

först i Sverige med en fullt 
utvecklad En-till En sats-
ning (en dator per elev) och 
som nominerats till årets IT 
kommun känns det onek-
ligen lite gammaldags att 
behöva fylla i pappersblan-

kett efter pappersblankett 
och upprepa samma infor-
mation gång på gång.

Att blanketterna dess-
utom i många fall är kopie-
rade på enkelsidigt papper 
gör ju ingen miljövän glad

Därför har jag gett utbild-
nings sektorn i uppdrag att 
skyndsamt se över hante-
ringen av alla blanketter 
som ska lämnas in i skolan 
och barnomsorgen. Digitala 

tjänster ska kunna användas 
i mycket större utsträckning 
än idag och om det ändå 
behöver finnas kvar pappers 
blanketter måste det kunna 
samordnas för att minska i 
antalet.

Elena Fridfelt (C)
Ordförande 

Utbildningsnämnden

alekuriren  |   nummer 31  |   vecka 36  |   20134

Den gällande VA-
strategin som antogs 
1999 har visat sig 

vara för svag för att klara 
de stora utmaningar som 
vår kommun, i likhet med 
nästan samtliga Sveriges 
kommuner, står inför. Det 
säger sig självt att om man 
i kalkylerna, det vill säga 
avskrivningstiden som styr 
taxorna, räknar med att VA-
systemen skall hålla i 160 år 
medan den genomsnittliga 
verkliga tekniska livslängden 
bara är hälften eller cirka 80 
år så blir det problem. Den 
stora utbyggnaden i Ale, 
från ren landsbygd till orter 
av småstadskaraktär, skedde 
under 1950-60-70-talen 
och det VA-system som då 
skapades har idag uppnått 
50-60 år och närmar sig 
snabbt ”bäst-före-datum”. 
Den tidens VA-system i 
gjutjärn med först gråjärn 
sedan segjärn håller helt 
enkelt inte. Stora delar av 
ledningsnätet ligger i älv-
dalens lera, som dessutom 
är salthaltig vilket leder till 
extra aggressiv korrosion 
på våra gjutjärnsledningar. 
Delar av detta nät har redan 
efter 30 år fått bytas ut. På 
1970-talet gjorde PVC-
rören sin entré. Ett annat 
problem med leran är lerans 

sättningsbenägenhet som 
leder till sprickbildningar 
och rörbrott som leder till 
stora problem med stopp 
och kapacitetsbegränsningar 
på våra avloppsledningar. 

Det rörmaterial som 
används idag är PE-rör som 
är ett polyetenrör som är lätt 
att bearbeta med lätta fog-
metoder. Hittills har detta 
rörmaterial inte förorsakat 
några bekymmer men ana-
lysen får eftervärlden göra! 
Upplysningsvis har vi cirka 
490 km VA-ledningar i Ale 
kommuns ledningsnät, dvs 
en sträcka som motsvarar 
avståndet mellan Göteborg 
och Stockholm!

Detta innebär att det skall 
vara långsiktigt hållbart men 
också leveranssäkert och 
säkert med tanke på män-
niskors hälsa och miljön. 
Vatten är vårt överlägset 
viktigaste livsmedel och just 
leveranssäkerheten och vat-
tenkvaliteten får helt enkelt 
inte äventyras. Det finns 
väldigt många kommuner 
som haft långa leveransbrott 
eller långvariga magsju-
keepidemier på grund av 
parasiter och bakterier i 
vattenledningarna. Senast en 
stor sådan olycka inträffade 

var för tre år sedan i Öster-
sund, där 20.000 människor 
drabbades av magsjuka, en 
del allvarligt, och fick under 
3 månaders tid koka sitt 
dricksvatten. Anledningen 
var att avlopp hade kommit 
in i dricksvattenledningarna. 
Bara denna olycka beräknas 
ha kostat Östersundsborna 
250 milj kronor. Kommu-
nen har också åtalats för 
miljöbrott och riskerar 3 
milj kr i böter. Strax efter 
drabbades Skellefteå av en 
liknande katastrof. Detta 
skall inte få hända i Ale 
kommun.

För att förebygga brädd-
ningar av orenat vatten 
till Göta Älv, vattentäkt 
för 700.000 människor i 
vår region, och till andra 
känsliga recipienter (sjöar, 
bäckar, åar med mera) håller 
vi på att förstärka avlopps-
systemen. I närtid har 
system för dagvattensepa-
rering installerats i Alvhem 
så att regnvatten omhän-
dertas lokalt för att inte 
fylla avloppssystemen och 
därmed reningsverket i Älv-
ängen. Systemet med Lokalt 
Omhändertagande av Dag-
vatten (LOD) genomförs nu 
på bred front i vår kommun. 
Ingen mer skit ut i älven från 

vårt reningsverk p g a brädd-
ning! Vi har också nyligen 
avslutat arbetena med att 
skapa utjämningsmagasin 
mellan Nödinge och Nol. 
Och det första vi beslöt efter 
vi tillträtt var att byta ut och 
gradera upp VA-systemet till 
och inom Alvhems samhälle. 
På köpet kan vi minimera 
risken för källaröversväm-
ningar vilket varit alltför 
vanligt förekommande i Ale 
kommun. 

När Göteborgsvägarna i 
Älvängen och Surte grävdes 
upp, en upprustning i sam-
band med motorvägsbygget, 
passade vi på att byta ut alla 
stammar i VA-systemet, ett 
billigt och effektivt arbete! 
För att minimera risken för 
mikroorganismer och bak-
terier i dricksvattnet har vi 
också beslutat installera UV-
filter på strategiska sträckor i 
ledningssystemet, ett arbete 
som pågår!

Den målsättning som 
Samhällsbyggnadsnämnden 
i sin VA-PLAN 2050 la fast 
år 2012 är att vi år 2014 skall 
ha ökat förnyelsetakten i 
VA-systemet från 160 år till 
120 år och år 2018 skall vi ha 
uppnått 80 års förnyelsetakt. 
Det är en tuff målsättning 
men vi har egentligen inget 

val. För att tillgodose Soci-
aldemokraterna och Miljö-
partiet (vänsterns ledamot 
hade förhinder) kommer vi 
att skjuta årtalet till 2022, 
det vill säga vi får en något 
lugnare förnyelsetakt, vilket 
vi kommer att fastställa i 
kommunfullmäktige. 

Tidigare generations 
beslutfattare har tyvärr 
skapat en situation som vi 
nu tvingas ta itu med, 80 
år låg långt fram i tiden på 
1960-och 70-talen, innan 
det kommunala VA-systemet 
kollapsar. För att klara detta 
viktiga miljöarbete måste 
VA-taxan höjas med 3-5 % 
årligen förutsatt att kom-
munens vattenleverantörer 
Göteborgs och Kungälvs 
kommuner och GRYAB, 
som tar hand om avloppet, 
inte höjer sina priser drama-
tiskt. För att få lite perspek-
tiv: Kungälvs kommun har 
höjt sin VA-taxa med 27% 
de senaste två åren!

Att lämna efter sig en 
stor underhållsskuld till 
våra barn och barnbarn är 
oerhört ansvarslöst och det 
kan jag som ordförande i 
Samhällsbyggnadsnämn-
den inte ställa upp på. De 
skall inte behöva betala 
för våra synder. Vi har ett 

stort ansvar som sträcker 
sig betydligt längre än nästa 
mandatperiod när det gäller 
att förvalta Ales VA-anlägg-
ningar till ett värde av 1.000 
milj kronor i Ale kommun. 
Och ett robust fungerande 
VA-system är oerhört viktigt 
med tanke på vår närmiljö 
och framförallt för Ales 
invånares hälsa och säkerhet.

Att Ale kommun har en 
mycket engagerad personal 
inom VA-enheten skapar en 
trygghet i vårt viktiga miljö-
arbete. De jobb som utförs 
och har utförts är av högsta 
kvalitet och jag känner idag 
att vi står väl rustade inför 
framtiden. Det är också en 
stor styrka för Ale kommun 
att den politiska försam-
lingen i Samhällsbyggnads-
nämnden numera står enig i 
detta viktiga framtidsarbete.

Jan A Pressfeldt (AD)
Samhällsbyggnadsnämndens 

ordförande

Skarpa beslut i Samhällsbyggnadsnämnden för en hållbar utveckling i Ale
– Det kommunala vatten- och avloppssystemet uppgraderas rejält

Nu får det vara slut med blanketthysterin

Välkomna till seminariet om

Socialförsäkringar 
konsekvenser av 
en hårdare politik

Måndag 9/9 
kl 18:30 
Folkets Hus i 
Lilla Edet

Föreläsare:
Tomas Eneroth

Alla är hjärtligt 
välkomna! 

Socialdemokraterna 
i Lilla Edet

Stärk Västra Götaland på den 
internationella kulturscenen 
– sök resestipendium från regionens kulturnämnd

Bor du i Västra Götaland och arbetar med kultur?  
Då kan du söka Västra Götalandsregionens resestipendium. 
Stipendierna kan delfinansiera resor som stödjer och 
utvecklar internationella kultursamarbeten som bedöms 
stärka Västra Götalandsregionen i ett internationellt 
 perspektiv.

Vi behöver din ansökan senast 15 september.

Läs mer om våra kriterier och hur du söker på:  
www.vgregion.se/kultur/internationella-resestipendier

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 11 september 2013 har 
Lilla Edets kommunfullmäktige 
sammanträde i Stora Salongen, 
Kulturhuset Eden/ Folkets hus kl. 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a.  
följande ärenden:

•  Information om pågående arbete med 
SOLTAK

•  Förändring av valdistriktsindelning samt 
nya namn på valdistrikt

•  Val av ombud till bolagsstämma för 
SOLTAK

Bert Åkesson Maria Olegård
ordförande sekreterare

Sammanträdet är offentligt och 
dagordning och handlingar finns att läsa 
på kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den  
4 september 2013.

Printshop • Filmproduktion
Webbproduktion • Reklambyrå

Mer än bara lokaltidning
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Välkomna till seminariet om

Socialförsäkringar 
konsekvenser av 
en hårdare politik

Måndag 9/9 
kl 18:30 
Folkets Hus i 
Lilla Edet

Föreläsare:
Tomas Eneroth

Alla är hjärtligt 
välkomna! 

Socialdemokraterna 
i Lilla Edet

Stärk Västra Götaland på den 
internationella kulturscenen 
– sök resestipendium från regionens kulturnämnd

Bor du i Västra Götaland och arbetar med kultur?  
Då kan du söka Västra Götalandsregionens resestipendium. 
Stipendierna kan delfinansiera resor som stödjer och 
utvecklar internationella kultursamarbeten som bedöms 
stärka Västra Götalandsregionen i ett internationellt 
 perspektiv.

Vi behöver din ansökan senast 15 september.

Läs mer om våra kriterier och hur du söker på:  
www.vgregion.se/kultur/internationella-resestipendier

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 11 september 2013 har 
Lilla Edets kommunfullmäktige 
sammanträde i Stora Salongen, 
Kulturhuset Eden/ Folkets hus kl. 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a.  
följande ärenden:

•  Information om pågående arbete med 
SOLTAK

•  Förändring av valdistriktsindelning samt 
nya namn på valdistrikt

•  Val av ombud till bolagsstämma för 
SOLTAK

Bert Åkesson Maria Olegård
ordförande sekreterare

Sammanträdet är offentligt och 
dagordning och handlingar finns att läsa 
på kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den  
4 september 2013.

Printshop • Filmproduktion
Webbproduktion • Reklambyrå

Mer än bara lokaltidning

Vilken dröm 
bär du på?

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

September

Anhörigstödet  
informerar:
Informations/diskussionsträffar för föräldrar till ”vuxna 
barn” – 16 år och uppåt – med neuropsykiatriska diagnoser.
Aktivitetshuset Älvängen, Carlmarks väg 4, huvudingången
Onsdagar: 2/10, 30/10, 27/11 kl. 18.30 – 20.30

Informations/diskussionsträffar för ”vuxna barn” med 
föräldrar som har fått minnesproblematik.
Tisdagar: 24/9, 15/10, 29/10, samt onsdag 20/11 kl. 18.30
Aktivitetshuset Älvängen, Carlmarks väg 4, ingång Eken

Informations/diskussionsträffar för maka/make/sambo 
vars partner har fått minnesproblematik.
Torsdagar: 26/9, 17/10, 31/10, 28/11 kl. 14-16

Samverkan mellan Ale kommun, Anhörigförening och 
Studieförbundet Vuxenskolan 

Anmälan och frågor till: Ann-Marie Thunberg, 
Anhörigkonsulent 0303-371254, 0737-731254

After Work 
– för kvinnor mitt i livet
 

Den ojämlika hälsan –varför då ?
Måndag 9 september 18.30 Starrkärrs Församlingshem
Det skiljer nio år i medellivslängd mellan olika stadsdelar
I Göteborg. Hur kan vi vända denna negativa trend och få
oss att må bättre både fysiskt och psykiska.
Folkhälsoplanerare Birgitta Fredén föreläser och vi 
reflekterar över den ojämlika hälsan.
 
Vi äter och dricker något lätt. Ingen föranmälan.

Hålanda
Start vid Hålanda Bygdegård
Måndagar 19.00. Hålanda IF
Ryd
Start vid Ryds Missionshus
Måndagar jämna veckor 9.30. 
Ryds IF
Älvängen
Start vid Apoteket, Älvängen
Torsdagar 10.00. PRO Ale Norra
Start vid Smyrnakyrkan
Måndagar 10.00. Alebygdens 
RPG-förening
Alafors
Start vid Kiosken, Alafors
Måndagar 10.00. Alafors IF
Start vid Furustugan
Måndagar  9.00
Onsdagar  9.00. Ale 90 IK 

Nödinge
Start vid Dammekärr
Måndagar 10.00. SPF Alebygden
Start vid Apoteket, tisdagar 10.00. 
Finska
föreningen
Bohus
Samling Bohus servicehus
Tisdagar 13.30. PRO Surte Bohus
Fredagsvandringar
Samling vid
• Järntorget, Älvängen
• McDonalds, Nödinge
• Södra p-platsen, Bohus
Samling på samtliga platser 9.20.
Ta gärna med fika
SPF Alebygden

Promenera Mera 2013
Kom med på föreningsledda promenader i vackra Ale!

PÅ GÅNG I ALE
MUSIK - BREL MÖTER PIAF
Åsa Fång, Christopher Wollter och tre musiker dyker ner 
i den franska musikskatten där de möter giganterna 
Edith Piaf och Jacques Brel. I en föreställning som rör sig 
mellan gathörnen och de fina salongerna hör du starka 
berättelser om livet och kärleken! 
Söndag 15 september kl 17.  
Teatern, Ale gymnasium, Nödinge.
Pris 150 kr. Förköp Ale bibliotek 0303-330216.  
Samarr: Ale kommun, Kultur i Väst, TiA, ABF.

NU BÖRJAR LUNCHFILMERNA IGEN!
Är du ledig på dagarna och sugen på att se bra 
filmer? Då kan du gå med i Filmklubben Ale Cinema 
som visar film fem onsdagar under hösten i Teatern, 
Ale gymnasium. Första filmen blir den franska 
dramakomedin En oväntad vänskap som visas 
4 september kl 13. Följande filmer under hösten: Argo, 
Hitchcock, Äta, sova, dö och Beasts of the Southern 
Wild. Medlemskapet kostar 100 kr och kan köpas på Ale 
bibliotek. Välkomna!

FÖREDRAG - DOFTANDE VÄXTER OCH 
ROLIGA TRÄDGÅRDSMÄNNISKOR
Onsdag 11 september kl 18.30
Journalisten, författaren och fotografen Karin Berglund 
visar vackra bilder och berättar om doftande växter och 
spännande trädgårdsmänniskor hon mött. Sal 106, Ale 
gymnasium, Nödinge. Entré 50 kr betalas på plats.  
Arr: Trädgårdsälskarna i Ale, Studieförbundet Vuxenskolan.

THOMAS TRÄFFAR - TOBIAS HYSÉN
Fredag 20 september kl 18
Ett annorlunda möte med Tobias Hysén, lagkapten i 
AFK Göteborg. Thomas Hermansson, också känd som 
trubadur och stå upp-karaktären Steve Strudeli, träffar 
Sveriges just nu hetaste fotbollsspelare! Det blir ett 
personligt möte med filmklipp, tävlingar och mycket 
annat i Teatern, Ale gymnasium.
Entré: Vuxen 100 kr, under 18 år 50 kr. Biljetter säljs på 
Ale bibliotek, Nödinge 0303-330216.

Onsalavilla säljes i befintligt 
skick för avflyttning

Huset byggdes 1983, är cirka 130 m² stort med elpanna med 
adressen Göteborgsvägen 138 i Älvängen.
Byggnaden säljes i befintligt skick till högstbjudande och 
flyttas så snart som möjligt, dock senast 2014-06-01.
 
Köparen ansvarar för och bekostar alla med flytten förenade 
kostnader. Köparen åtar sig även att riva och bortforsla 
återstående byggnadsdelar av grund och uterum samt ett 
uthus inom fastigheten. Marken ska därefter återfyllas med 
markduk och makadam till marknivå.
 
För mer information, ritningar, visning och 
anbudshandlingar kontakta Linda Karlsson på telefon  
0303-33 00 26.

Sista dag att inkomma med anbud är 2013-10-31

Kulturstipendium 2013
Ale kommuns kulturstipendium delas ut för insatser 
inom kulturområdet såsom litteratur, musik, 
konst, teater, film, dans, foto, museum, utställning, 
konsthantverk, kulturarv, bildningsverksamhet eller 
annan jämförbar verksamhet. Stipendiet delas ut till 
person eller organisation som är bosatt i, eller har sin 
kulturella verksamhet knuten till Ale.

Kulturstipendiet om 30.000 kr är uppdelat i 
arbetsstipendium och belöningsstipendium. 
Stipendierna kan komma att delas av flera stipendiater. 
Ansökningsblankett finns på www.ale.se/uppleva-och-
gora/kultur/kulturstipendium samt på Kulturverket 
i Ale gymnasium, Nödinge. Blanketten kan också 
beställas på telefon 0303-330 590. Ansökan om 
stipendium eller förslag på stipendiat skall vara 
kommunen tillhanda senast 15 oktober 2013. För 
ytterligare information kontakta enhetschef Ragnhild 
Kappelmark 0303-330 939.

Onsdagen den 11 september  
kl 17.30-19.30 är det återigen dags för 

starta eget-introduktion  

i Nols företagscenter, Industrivägen 1!
 
Du som funderar på att starta, eller just har startat är hjärtligt 
välkommen dit.
På plats finns Handelsbanken, NyföretagarCentrum och 
kommunen för att berätta om viktiga saker att tänka på inför 
företagsstarten.
 
Passa på att gnugga dina idéer och funderingar med oss och 
andra som går i samma tankar!
 
Anmälan till jannike.ahlgren@ale.se eller 0303-33 06 57

Är du pensionär och nyfiken på vad det 
innebär att starta eget? 

Kom och träffa Lena Wingbro från NyföretagarCentrum och 
Jannike Åhlgren, näringslivschef i Ale kommun för att få höra 
mer om:

• Hur startar jag ett företag? 

• Vad behövs för att starta ett företag?

•  Vad kan biblioteket, kommunen och NyföretagarCentrum 
hjälpa till med?

Var? Ale bibliotek, Nödinge
När? Tisdagen den 10 september kl. 13.00-15.00

Anmälan till Vuxenskolan i Kungälv/Ale 
Telefon: 010-33 00 900 (Växel), e-post: vast@sv.se
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KOLLANDA. Två natur-
skyddsföreningar har 
polisanmält Kilanda 
Cementgjuteri för 
misstänkt miljöbrott 
i samband med iord-
ningsställandet av en 
uppställningsplats i 
Kollanda Mosse.

Påståendet tillba-
kavisas av företaget, 
som får stöd av Ale 
kommuns miljöavdel-
ning som har tillsynen 
över verksamheten. 

2011 gav Länsstyrelsen i 
Västra Götaland tillstånd 
för Kilanda Cementgjuteri 
att fylla ut delar av Kollanda 
Mosse för att använda som 
uppställningsplats.

Nu är arbetet i full gång. 
Samtidigt rasar Alefjälls 
Naturskyddsförening och 
Naturskyddsföreningen i 
Norra Älvsborg som menar 
att man brutit mot flera 
föreskriva åtgärder och har 
därför polisanmält företa-
get.

Roy Jansson från Ale-
fjälls Naturskyddsförening 
menar att Länsstyrelsen 
inte vägt in miljöaspekten, 
då platsen i fråga innefattar 
känslig riksintressant moss-
mark. 

– Här lever rödlistad 
åkergroda och andra frid-
lysta groddjur som exempel-
vis mindre vattensalaman-
der. Det är högst olämpligt 
att fylla ut en mosse med så 
höga naturvärden.

Han menar att man dess-
utom gjort fynd i området 
som skulle kunna påvisa 
miljöbrott.

Dumpad asfalt
– Vi har funnit dumpad asfalt, 
oljefilm, utspolad färsk 
betong och betongskrot vid 
flera tillfällen och vid olika 
platser. Detta är helt för-
bjudet och skadar och dödar 
groddjur och vattenorganis-
mer omgå-
ende. Efter-
som det 
dessutom är 
omöjligt att 
veta varifrån 
f y l l n a d s -
m a s s o r n a 
k o m m e r 
och vad de 
innehål ler 
befarar vi att det finns risk 
för en stor miljöskandal. 

Påståendet tillbakavi-
sas av Lisbeth Johansson, 

delägare i Kilanda Cement-
gjuteri. 

– Lermassorna är noga 
kontrollerade. Vi har fått 
tillstånd från Länsstyrelsen 
att bygga ut och följer de 
regler som gäller så jag vet 
inte vad de är oroliga för. Jag 
är själv medlem i Alefjälls 
Naturskyddsförening och 
den var inte ens bildad när 
beslutet togs 2011.

Under gränsvärdena
Länsstyrelsen hanterar 

alla beslut i ärendet medan 
tillsynen av verksamheten 
görs av kommunen. Dock 
är det upp till varje företag 
att uppvisa att inga överträ-
delser som kan skada miljön 
förekommer och kommu-
nen har därför krävt ansva-
riga på information om vad 
massorna innehåller. 

Marie Lindström, miljö- 
och hälsoskyddsinspektör på 
Ale kommun, fick i slutet av 

förra veckan 
analysrap-
porten av 
de lermas-
sor som 
används vid 
utfyllnaden 
av Kollanda 
Mosse.

– De 
m a s s o r 

man just nu fyller ut med 
kommer från ett område i 
Backa i Göteborg där Skan-
ska planerar att bygga fast-

igheter. Där har tidigare 
gjorts en miljöteknisk mark-
undersökning och Kilanda 
Cementgjuteri har själva 
anlitat en oberoende bygg-
konsult som skickar prover 
till ett ackrediterat labb. Jag 
har bara hunnit läsa igenom 
analysrapporten snabbt, 
men halterna som utläses 
där är långt under värdena 
för känslig markanvänd-
ning. Den senaste tiden har 
kommunen varit ute och 
besökt platsen en gång i 
veckan och haft tät kontakt 
med företaget. 

Konsulten som anlitats 
som kontrollansvarig heter 
Jörgen Ragnarsson. Han 
menar att alla massor som 
tippas i mossen kontrolleras 
mycket noggrant.

– Lermassorna som 
man just nu fyller ut med 
kommer från jungfrulig 
mark och proverna är noga 
kontrollerade på det ackre-
diterade laboratoriet Euro-
fins i Lidköping. Detsamma 
gäller för alla utfyllnadsmas-
sor som kommer att använ-
das inom det här projektet 
och alla rapporter granskas 
av kommunen. 

Liten del
Alefjälls Naturskyddsför-
ening och Naturskyddsför-
eningen i Norra Älvsborg 
ifrågasätter Länsstyrelsens 
beslut att över huvudta-
get ge tillstånd att fylla ut 

delar av Kollanda Mosse 
med anledning av dess höga 
naturvärden. 

– Är det 
rimligt att 
fylla ut riks-
i n t r e s s a n t 
m o s s m a r k 
på en yta 
m o t s v a -
rande nio 
f o t b o l l s -
p l a n e r , 
undrar Roy 
J a n s s o n . 
Det känns oskäligt stort 
för att användas som upp-
ställningsplats för Kilanda 
Cementgjuteri. 

Länsstyrelsen har gjort 
en annan bedömning och 
menar att det är en förhål-
landevis liten del av mossen 
som tagits i anspråk.

– Det finns höga natur-
värden i mossen, men just 
den aktuella platsen i södra 
delen är en gammal torv-
täckt som inte har samma 
värden. Med tanke på att 
mossen är mellan 200 och 
300 hektar stor är inte 6,5 
hektar särkilt stort. Det är en 
avvägning vi gjort och just 
på den här platsen hittade 
vi inte de höga naturvär-
dena som krävs för att säga 
nej. Utfyllnaden ska inte 
heller påverka andra delar 
av mossen, säger Teresia 
Holmberg, handläggare på 
Länsstyrelsen. 

Lisbeth Johansson menar 

att utbyggnaden är en förut-
sättning för att företaget ska 
kunna växa.

– Vi pro-
ducerar hela 
året och 
är därför i 
behov av en 
stor upp-
ställnings-
plats, sär-
skilt under 
vintern. Nu 
bygger vi 
d e s s u t o m 

en ny betongfabrik som 
kommer att generera nya 
arbetstillfällen i kommunen. 

Ytan förvirrar
Att det i beslutet från 2011 
står att endast fyra hektar av 
mossen får fyllas ut när det i 
själva verket handlar om 6,5 
hektar har skapat ilska hos 
naturskyddsföreningarna 
som menar att Länsstyrel-
sen tagit parti för cementin-
dustrin.

Förvirringen beror enligt 
Teresia Holmberg på ett 
misstag från Länsstyrelsens 
sida.

– Området var 6,5 hektar 
från början på kartan, men 
sedan skrev jag fel i redogö-
relsen. Det har alltså varit 
6,5 hela tiden, men nu har 
det kommit till vår känne-
dom att man överträtt med 
0,6 hektar. Företaget upp-
manas därför i ett nytt före-
läggande från den 25 augusti 

att minska ner det utstakade 
området.

I det nya föreläggandet 
förtydligas också att arbe-
tet inte får utföras mellan 
15 mars och 15 augusti med 
hänsyn till djurlivet, något 
som Kilanda Cementgjuteri 
brutit mot i sommar då man 
skövlat skog under perio-
den. 

Länsstyrelsen tar även 
här på sig ansvaret då man 
menar att det skett en miss 
i kommunikationen med 
företaget. 

Naturskyddsförening-
arna har även polisanmält 
Centrumpåle AB, som ligger 
intill Kilanda Cementgju-
teri, för att bland annat ha 
orsakat negativ miljöpåver-
kan av en närliggande bäck 
genom tippning av flytande 
betong och defekta betong-
produkter.

Lars Gustafsson, 
fabrikschef, tillbakavisar 
påståendet. 

– Det är olyckligt att vi 
blivit indragna i detta. Vi har 
inte något med utfyllnaden 
av mossen att göra och har 
heller inte brutit mot några 
miljöregler.

Kollanda Mosse väcker 
starka reaktioner

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Upprörda och oroliga. Thomas Grönlund, Ingvar Andersson, Roy Jansson, Leif Danielsson och Bruno Nordenborg, alla representanter från Alefjälls 
Naturskyddsförening respektive Naturskyddsföreningen i Norra Älvsborg, rasar mot Kilanda Cementgjuteris utfyllnad av 6,5 hektar av Kollanda Mosse 
och vill att Länsstyrelsen ska ändra sitt beslut. 

Vi har funnit
dumpad asfalt, oljefilm, 
utspolad färsk betong 
och betongskrot vid 

flera tillfällen och vid 
olika platser.  

Roy Jansson 

Det finns höga 
naturvärden i mossen, 
men just den aktuella 
platsen i södra delen 

är en gammal torvtäckt 
som inte har 

samma värden. 
Teresia Holmberg

– Kilanda Cementgjuteri i konfl ikt med 
naturskyddsföreningar
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KOLLANDA. Två natur-
skyddsföreningar har 
polisanmält Kilanda 
Cementgjuteri för 
misstänkt miljöbrott 
i samband med iord-
ningsställandet av en 
uppställningsplats i 
Kollanda Mosse.

Påståendet tillba-
kavisas av företaget, 
som får stöd av Ale 
kommuns miljöavdel-
ning som har tillsynen 
över verksamheten. 

2011 gav Länsstyrelsen i 
Västra Götaland tillstånd 
för Kilanda Cementgjuteri 
att fylla ut delar av Kollanda 
Mosse för att använda som 
uppställningsplats.

Nu är arbetet i full gång. 
Samtidigt rasar Alefjälls 
Naturskyddsförening och 
Naturskyddsföreningen i 
Norra Älvsborg som menar 
att man brutit mot flera 
föreskriva åtgärder och har 
därför polisanmält företa-
get.

Roy Jansson från Ale-
fjälls Naturskyddsförening 
menar att Länsstyrelsen 
inte vägt in miljöaspekten, 
då platsen i fråga innefattar 
känslig riksintressant moss-
mark. 

– Här lever rödlistad 
åkergroda och andra frid-
lysta groddjur som exempel-
vis mindre vattensalaman-
der. Det är högst olämpligt 
att fylla ut en mosse med så 
höga naturvärden.

Han menar att man dess-
utom gjort fynd i området 
som skulle kunna påvisa 
miljöbrott.

Dumpad asfalt
– Vi har funnit dumpad asfalt, 
oljefilm, utspolad färsk 
betong och betongskrot vid 
flera tillfällen och vid olika 
platser. Detta är helt för-
bjudet och skadar och dödar 
groddjur och vattenorganis-
mer omgå-
ende. Efter-
som det 
dessutom är 
omöjligt att 
veta varifrån 
f y l l n a d s -
m a s s o r n a 
k o m m e r 
och vad de 
innehål ler 
befarar vi att det finns risk 
för en stor miljöskandal. 

Påståendet tillbakavi-
sas av Lisbeth Johansson, 

delägare i Kilanda Cement-
gjuteri. 

– Lermassorna är noga 
kontrollerade. Vi har fått 
tillstånd från Länsstyrelsen 
att bygga ut och följer de 
regler som gäller så jag vet 
inte vad de är oroliga för. Jag 
är själv medlem i Alefjälls 
Naturskyddsförening och 
den var inte ens bildad när 
beslutet togs 2011.

Under gränsvärdena
Länsstyrelsen hanterar 

alla beslut i ärendet medan 
tillsynen av verksamheten 
görs av kommunen. Dock 
är det upp till varje företag 
att uppvisa att inga överträ-
delser som kan skada miljön 
förekommer och kommu-
nen har därför krävt ansva-
riga på information om vad 
massorna innehåller. 

Marie Lindström, miljö- 
och hälsoskyddsinspektör på 
Ale kommun, fick i slutet av 

förra veckan 
analysrap-
porten av 
de lermas-
sor som 
används vid 
utfyllnaden 
av Kollanda 
Mosse.

– De 
m a s s o r 

man just nu fyller ut med 
kommer från ett område i 
Backa i Göteborg där Skan-
ska planerar att bygga fast-

igheter. Där har tidigare 
gjorts en miljöteknisk mark-
undersökning och Kilanda 
Cementgjuteri har själva 
anlitat en oberoende bygg-
konsult som skickar prover 
till ett ackrediterat labb. Jag 
har bara hunnit läsa igenom 
analysrapporten snabbt, 
men halterna som utläses 
där är långt under värdena 
för känslig markanvänd-
ning. Den senaste tiden har 
kommunen varit ute och 
besökt platsen en gång i 
veckan och haft tät kontakt 
med företaget. 

Konsulten som anlitats 
som kontrollansvarig heter 
Jörgen Ragnarsson. Han 
menar att alla massor som 
tippas i mossen kontrolleras 
mycket noggrant.

– Lermassorna som 
man just nu fyller ut med 
kommer från jungfrulig 
mark och proverna är noga 
kontrollerade på det ackre-
diterade laboratoriet Euro-
fins i Lidköping. Detsamma 
gäller för alla utfyllnadsmas-
sor som kommer att använ-
das inom det här projektet 
och alla rapporter granskas 
av kommunen. 

Liten del
Alefjälls Naturskyddsför-
ening och Naturskyddsför-
eningen i Norra Älvsborg 
ifrågasätter Länsstyrelsens 
beslut att över huvudta-
get ge tillstånd att fylla ut 

delar av Kollanda Mosse 
med anledning av dess höga 
naturvärden. 

– Är det 
rimligt att 
fylla ut riks-
i n t r e s s a n t 
m o s s m a r k 
på en yta 
m o t s v a -
rande nio 
f o t b o l l s -
p l a n e r , 
undrar Roy 
J a n s s o n . 
Det känns oskäligt stort 
för att användas som upp-
ställningsplats för Kilanda 
Cementgjuteri. 

Länsstyrelsen har gjort 
en annan bedömning och 
menar att det är en förhål-
landevis liten del av mossen 
som tagits i anspråk.

– Det finns höga natur-
värden i mossen, men just 
den aktuella platsen i södra 
delen är en gammal torv-
täckt som inte har samma 
värden. Med tanke på att 
mossen är mellan 200 och 
300 hektar stor är inte 6,5 
hektar särkilt stort. Det är en 
avvägning vi gjort och just 
på den här platsen hittade 
vi inte de höga naturvär-
dena som krävs för att säga 
nej. Utfyllnaden ska inte 
heller påverka andra delar 
av mossen, säger Teresia 
Holmberg, handläggare på 
Länsstyrelsen. 

Lisbeth Johansson menar 

att utbyggnaden är en förut-
sättning för att företaget ska 
kunna växa.

– Vi pro-
ducerar hela 
året och 
är därför i 
behov av en 
stor upp-
ställnings-
plats, sär-
skilt under 
vintern. Nu 
bygger vi 
d e s s u t o m 

en ny betongfabrik som 
kommer att generera nya 
arbetstillfällen i kommunen. 

Ytan förvirrar
Att det i beslutet från 2011 
står att endast fyra hektar av 
mossen får fyllas ut när det i 
själva verket handlar om 6,5 
hektar har skapat ilska hos 
naturskyddsföreningarna 
som menar att Länsstyrel-
sen tagit parti för cementin-
dustrin.

Förvirringen beror enligt 
Teresia Holmberg på ett 
misstag från Länsstyrelsens 
sida.

– Området var 6,5 hektar 
från början på kartan, men 
sedan skrev jag fel i redogö-
relsen. Det har alltså varit 
6,5 hela tiden, men nu har 
det kommit till vår känne-
dom att man överträtt med 
0,6 hektar. Företaget upp-
manas därför i ett nytt före-
läggande från den 25 augusti 

att minska ner det utstakade 
området.

I det nya föreläggandet 
förtydligas också att arbe-
tet inte får utföras mellan 
15 mars och 15 augusti med 
hänsyn till djurlivet, något 
som Kilanda Cementgjuteri 
brutit mot i sommar då man 
skövlat skog under perio-
den. 

Länsstyrelsen tar även 
här på sig ansvaret då man 
menar att det skett en miss 
i kommunikationen med 
företaget. 

Naturskyddsförening-
arna har även polisanmält 
Centrumpåle AB, som ligger 
intill Kilanda Cementgju-
teri, för att bland annat ha 
orsakat negativ miljöpåver-
kan av en närliggande bäck 
genom tippning av flytande 
betong och defekta betong-
produkter.

Lars Gustafsson, 
fabrikschef, tillbakavisar 
påståendet. 

– Det är olyckligt att vi 
blivit indragna i detta. Vi har 
inte något med utfyllnaden 
av mossen att göra och har 
heller inte brutit mot några 
miljöregler.

Kollanda Mosse väcker 
starka reaktioner

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Upprörda och oroliga. Thomas Grönlund, Ingvar Andersson, Roy Jansson, Leif Danielsson och Bruno Nordenborg, alla representanter från Alefjälls 
Naturskyddsförening respektive Naturskyddsföreningen i Norra Älvsborg, rasar mot Kilanda Cementgjuteris utfyllnad av 6,5 hektar av Kollanda Mosse 
och vill att Länsstyrelsen ska ändra sitt beslut. 

Vi har funnit
dumpad asfalt, oljefilm, 
utspolad färsk betong 
och betongskrot vid 

flera tillfällen och vid 
olika platser.  

Roy Jansson 

Det finns höga 
naturvärden i mossen, 
men just den aktuella 
platsen i södra delen 

är en gammal torvtäckt 
som inte har 

samma värden. 
Teresia Holmberg

– Kilanda Cementgjuteri i konfl ikt med 
naturskyddsföreningar

LADDA
NER

APPEN.

Inte vår billigaste biljett. Men enklaste.
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NÖDINGE. Funderingar 
kring såväl identitet 
som sexualitet och 
kroppens utveckling 
hör tonåren till.

Behovet av en trygg 
plats, en frizon, där 
man kan få stöd och 
svar på sina frågor är 
därför stort.

På Ale ungdomsmot-
tagning fi nns såväl 
kurator som barnmor-
ska på plats som stöd 
genom en känslig tid.

I samma lokaler på Södra 
Klöverstigen har Ale Ung-
domsmottagning funnits 
ända sedan slutet av 80-talet. 

Otaliga är de tonåringar 
som genom åren suttit i det 
ombonade väntrummet med 
huvudet fullt av funderingar 
och bläddrat i broschyrer om 
ämnen som är för intima och 
känsliga för att tas upp någon 
annanstans. 

Sedan i vintras är Ale ung-

domsmottagning även HBT-
diplomerade.

Två kuratorer och lika 
många barnmorskor finns på 
plats för att hjälpa till med 
allt från preventivmedel, 
undersökning och provtag-
ning till att samtala kring det 
som känns jobbigt eller bara 
finnas som ett bollplank för 
tonårens alla tankar.

– Vi ska vara en lågtröskel-
verksamhet och en frizon dit 
man kan komma och få träffa 
en neutral vuxen som även 
har tystnadsplikt. Ungdoms-
mottagningen är ofta den 
första instansen dit ungdo-
mar kommer på eget initiativ 
och det är viktigt att man får 
en bra upplevelse, säger Ylva 
Fälth, kurator.

Mycket stress
Mycket fokus ligger på det 
förebyggande arbetet, exem-
pelvis genom att tillhanda-
hålla gratis kondomer, akut-
p-piller och provtagning för 
alla könssjukdomar. 

Enligt Ann-Katrin 
Blomster, barnmorska, ökar 
inte antalet tonårsaborter, 
men däremot könssjukdo-
marna. 

– Fler sexpartners och mer 
oskyddat sex är bakomlig-
gande orsaker. 

Ylva Fälth menar att också 
underlivsproblemen ökar.

– Det gäller för både tjejer 
och killar och där finns en 

tydlig koppling till rakning. 
Det är ett utbrett problem 
och det enda vi kan göra är 
att informera om att det inte 
är bra.

Många stressade
När det kommer till det psy-
kiska upplever hon att många 
ungdomar känner sig stres-
sade, något som är en speg-
ling av hela samhället.

– Det är tufft för ungdo-
mar att komma in i sam-
hället. Arbetslöshet och 
bostadsbrist leder till stress 
och ökade prestationskrav 
i skolan. Att man dessutom 
jämt förväntas vara tillgäng-
lig genom mobiltelefonen 
och sociala medier gör att 
ungdomar aldrig får tid för 
återhämtning.

Nu på måndag den 9 sep-

tember infaller den nationellt 
uppmärksammade Klamy-
diamåndagen. Då kommer 
Ale ungdomsmottagning att 
finnas på plats på Lärlings-
gymnasiet i Älvängen för att 
informera och erbjuda tester. 

– På Ale ungdomsmottagning 
är stödet aldrig långt borta

En frizon 
för unga

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Samlad kompetens. Ann-Katrin Blomster, barnmorska och Ylva Fälth, kurator hälsar alla aleungdomar välkomna till Ale ung-
domsmottagning, som numera går under Närhälsan och även HBT-diplomerades i vintras. 
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kring såväl identitet 
som sexualitet och 
kroppens utveckling 
hör tonåren till.

Behovet av en trygg 
plats, en frizon, där 
man kan få stöd och 
svar på sina frågor är 
därför stort.

På Ale ungdomsmot-
tagning fi nns såväl 
kurator som barnmor-
ska på plats som stöd 
genom en känslig tid.

I samma lokaler på Södra 
Klöverstigen har Ale Ung-
domsmottagning funnits 
ända sedan slutet av 80-talet. 

Otaliga är de tonåringar 
som genom åren suttit i det 
ombonade väntrummet med 
huvudet fullt av funderingar 
och bläddrat i broschyrer om 
ämnen som är för intima och 
känsliga för att tas upp någon 
annanstans. 

Sedan i vintras är Ale ung-

domsmottagning även HBT-
diplomerade.

Två kuratorer och lika 
många barnmorskor finns på 
plats för att hjälpa till med 
allt från preventivmedel, 
undersökning och provtag-
ning till att samtala kring det 
som känns jobbigt eller bara 
finnas som ett bollplank för 
tonårens alla tankar.

– Vi ska vara en lågtröskel-
verksamhet och en frizon dit 
man kan komma och få träffa 
en neutral vuxen som även 
har tystnadsplikt. Ungdoms-
mottagningen är ofta den 
första instansen dit ungdo-
mar kommer på eget initiativ 
och det är viktigt att man får 
en bra upplevelse, säger Ylva 
Fälth, kurator.

Mycket stress
Mycket fokus ligger på det 
förebyggande arbetet, exem-
pelvis genom att tillhanda-
hålla gratis kondomer, akut-
p-piller och provtagning för 
alla könssjukdomar. 

Enligt Ann-Katrin 
Blomster, barnmorska, ökar 
inte antalet tonårsaborter, 
men däremot könssjukdo-
marna. 

– Fler sexpartners och mer 
oskyddat sex är bakomlig-
gande orsaker. 

Ylva Fälth menar att också 
underlivsproblemen ökar.

– Det gäller för både tjejer 
och killar och där finns en 

tydlig koppling till rakning. 
Det är ett utbrett problem 
och det enda vi kan göra är 
att informera om att det inte 
är bra.

Många stressade
När det kommer till det psy-
kiska upplever hon att många 
ungdomar känner sig stres-
sade, något som är en speg-
ling av hela samhället.

– Det är tufft för ungdo-
mar att komma in i sam-
hället. Arbetslöshet och 
bostadsbrist leder till stress 
och ökade prestationskrav 
i skolan. Att man dessutom 
jämt förväntas vara tillgäng-
lig genom mobiltelefonen 
och sociala medier gör att 
ungdomar aldrig får tid för 
återhämtning.

Nu på måndag den 9 sep-

tember infaller den nationellt 
uppmärksammade Klamy-
diamåndagen. Då kommer 
Ale ungdomsmottagning att 
finnas på plats på Lärlings-
gymnasiet i Älvängen för att 
informera och erbjuda tester. 

– På Ale ungdomsmottagning 
är stödet aldrig långt borta

En frizon 
för unga

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Samlad kompetens. Ann-Katrin Blomster, barnmorska och Ylva Fälth, kurator hälsar alla aleungdomar välkomna till Ale ung-
domsmottagning, som numera går under Närhälsan och även HBT-diplomerades i vintras. 
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Varför inte ringa Sveriges 
största mäklare?

Fastighetsbyrån Ale / 0303-746 250 / ale@fastighetsbyran.se / fastighetsbyran.se

Utgångspris 1 750 000 kr Rum 4 rum, varav 3-4 sovrum Boarea 113 kvm + 74 kvm Tomt 621 kvm
Byggt 1961 Visas Sön 8/9 14.00-15.00 Mäklare Lennart Olsson 0708-44 64 12

Ale | Alafors Alekärrsvägen 4

Accepterat pris 2 200 000 kr Rum 5 rum, varav 4 sovrum Boarea 164 kvm Tomt 2 572 kvm Byggt 1991
Energiprestanda 63 kWh/kvm år Visas Tor 12/9 17.30-18.15 Sön 15/9 13.00-13.45
Mäklare Lennart Olsson 0708-44 64 12

Ale | Nol Hålan 225

Accepterat pris 2 850 000 kr Rum 5 rum, varav 3 sovrum Boarea 139 kvm Tomt 1 008 kvm Byggt 2010
Visas Sön 8/9 15.30-16.15 Mäklare Joakim Olsson 0708-446312

Ale | Nol Bäckvägen 1

Utgångspris 1 850 000 kr Rum 4 rum, varav 2 sovrum Boarea 80 kvm + 30 kvm Tomt 11 906 kvm
Byggt 1909 Visas Sön 8/9 15.45-16.30 Mäklare Lennart Olsson 0708-44 64 12

Ale | Älvängen Lyckås 345

Peter Johlund 
Säljare Liv och Pension 
0520-49 49 09

Lennart Svensson 
Säljare Företagsförsäkring 
0520-49 49 15

Vi hjälper dig med 
företagets trygghets- 
och försäkringslösningar.

ÄLVÄNGEN. Om knappt 
två månader går fl ytt-
lasset.

Måndagen den 28 
oktober öppnar Älväng-
ens vårdcentral i nya 
lokaler i Handelsplats 
Älvängen.

Frågan är vad som 
händer med fi lialen i 
Skepplanda?

Att Älvängens vårdcentral 
flyttar till den nya handels-
platsen är bestämt sedan 
länge. Förberedelserna är i 
full gång.

– Det är mycket att tänka 
på, saker som måste fungera 
redan från dag ett. Det mest 
kritiska är naturligtvis dator-
systemet med alla journaler, 
säger verksamhetschef Eva 
Herlenius.

Måndagen den 28 okto-
ber slås dörrarna upp och det 
kommer att erbjudas sedvan-
lig drop in under morgonen.

– Torsdagen den 31 okto-
ber blir det öppet hus för all-
mänheten. Det är inte bara 
vi utan hela handelsplatsen 
har öppet hus just denna dag, 
förklarar Eva Herlenius.

I och med flytten av Älv-
ängens vårdcentral kommer 
filialen i Skepplanda att hålla 
stängt under två veckor – 43 
och 44. Vad som händer med 

verksamheten i framtiden 
återstår att se. Förhopp-
ningsvis kommer Arbets-
gruppen för vårdcentralens 
överlevnad att få en del svar 
när högsta ledningen från 
Västra Götalandsregionen 
kommer på besök om ett 
par veckor. En delegation 
bestående av regionstyrel-
sens ordförande Gert-Inge 
Andersson (S), Primär-
vårdsstyrelsens ordförande 
Gunilla Josefsson (S), pri-
märvårdsdirektör Marie-
Louise Gefvert och primär-
vårdschef Jörgen Thorn 
ska svara på arbetsgruppens 
frågor vid ett möte på för-

samlingshemmet. Kommu-
nalråden Mikael Berglund 
(M) och Paula Örn (S) har 
också bjudits in och båda har 
tackat ja. Detsamma gäller 
verksamhetschefen för Älv-
ängen/Skepplanda vårdcen-
tral Eva Herlenius.

– Förhoppningsvis kan vi 
bringa klarhet i hur tankarna 
går kring Skepplanda vård-
central. Vad kan vi förvänta 
oss av denna filial i framti-
den? Det och mycket annat 
kommer vi att diskutera med 
våra gäster, säger Gunilla 
Wallengren, en av arbets-
gruppens medlemmar.

JONAS ANDERSSON

– Men vad händer med fi lialen i Skepplanda?

Snart går fl yttlasset för 
Älvängens vårdcentral

Regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S) 
kommer till Ale för att diskutera framtiden för Skepplanda 
vårdcentral.             Arkivbild: Allan Karlsson

Älvängens vårdcentral fl yttar snart från Göteborgsvägen till den nya handelsplatsen. Mån-
dagen den 28 oktober öppnar vårdcentralen i sina nya lokaler.
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Tisdag 27 augusti
Olaga hot
En 54-åring från Älvängen blir 
utsatt för ett olaga hot. Målsä-
gande misstänker att två män i 
en Volvo tänker dumpa skräp i 
höjd med Dalån. En av männen 
hotar med att slå huvudet av 
målsägande. Senare försöker 
han också preja målsägande 
av vägen.

Torsdag 29 augusti
Stöld
Tre kvinnor tillgriper en 
insamlingsbössa med pengar 
samt kontanter ur en butik i 
Älvängen.

Kvinnorna skulle handla, 
men bad först att få växla en 
stor sedel. Förvirring uppstod 
och innan något köp gjordes 
var kvinnorna ute ur butiken 
med mer pengar än de kom in 
med. Varorna de skulle köpa 
stod kvar i butiken. Kvinnorna 
lämnar platsen i en silverfär-
gad bil som de haft parkerad 
på tandläkarens parkering. 
Polisanmälan skrivs. 

Lördag 31 augusti
Nattligt inbrott
Ett större antal personer iakt-
tas vid Ale Torg då dessa gör 
ett nattligt inbrott i en butik 
med hjälp av en mindre truck. 
Tre motorcyklar och ett par 
mopeder tillhörande Alfreds-
sons Trafikskola uppges vara 
tillgripna. Polisen anträffar två 
motorcyklar i närområdet som 
återlämnas till målsäganden. 
Flera ungdomar identifieras 
men ingen blir gripen. 

Vid Slittorp i Skepplanda 
kontrolleras en motorcykel-
förare under färd. Föraren 
medtas för provtagning miss-
tänkt för rattfylleri. 

Grov misshandel rapporte-
ras i Älvängen. Målsägande, 
en 17-årig kille från Göteborg, 
utsätts för sparkar och slag 
mot kroppen.

Inbrott på Bohus Fast Food 
i Bohus. Det är okänt vad som 
tillgripits.

Söndag 1 september

Bilbrand
På Skolstigen i Surte brinner 
en bil av okänd anledning. Inga 
kända personskador. Larmet 
inkommer strax efter klockan 
sex på morgonen.

Lägenhetsinbrott i Surte. 
Diverse gods tillgrips.

ÄLMHULT/RYD. Janne 
och Christi Sankey 
förstod direkt att något 
inte stod rätt till när 
tvååriga katten Bianca 
kom hem torsdagen den 
15 augusti.

Hon var i kraftig 
chock.

Det visade sig senare 
att någon hade skjutit 
henne med blyhagel.
Det har varit många sömn-
lösa nätter den senaste tiden 
för Janne och Christi Sankey, 
som är bosatta i Älmhult 
utanför Ryd. 

Ett tag visste de inte om 
deras älskade katt, tvååriga 
Bianca av rasen Maine Coon, 
skulle klara sig. 

– Vi förstod direkt att 
något inte stod rätt till när 
hon kom hem och la sig på 
farstukvisten torsdagen den 
15 augusti. Hon var alldeles 
lealös, så det var bara att sätta 
sig i bilen och åka ner med 
henne till Ale Djurklinik. 
Där konstaterades direkt att 
hon var i kraftig chock och 
vi hänvisades vidare till Blå 
stjärnan. 

Först när katten röntgades 
såg man att småsåren, som 
man först trodde var bett av 
något slag, i själva verket var 
många små blyhagel. 

– Någon har skjutit på vår 
katt med blyhagel och det är 
ett under att hon ens över-
levde, men haglet kommer alltid att finnas kvar i krop-

pen. Vi får bara hoppas att 
det inte vandrar runt och 
orsakar mer problem, säger 
Christi.

Baktill ovanför svansen 
har Bianca fått ett kort drä-
neringsrör inopererat för 
att dränera ett sår som inte 
vill läka utan ständigt blir 
inflammerat. Ägarna fick en 
chock när de hittade fullt 
med fluglarver i såret och 
katten var då så illa däran att 
hon fick sondmatas. 

Dyr historia
Den tvååriga katten Bianca 
har opererats tre gånger för 

sina skador och är nu på bätt-
ringsvägen, men för ägarna 
har händelsen satt djupa spår. 

Hittills har de betalat 
omkring 35 000 kronor i 
vårdavgifter för att få sin fyr-
benta vän frisk igen, det trots 
att de tecknat den högsta för-
säkringen. 

Ilskan över att någon skju-
tit på deras älskade katt med 
blyhagel växer och nu för 
tiden är de ständigt på sin 
vakt.

– Det här är ren djurmiss-
handel. Vi har varit så ledsna 
och det har varit så jobbigt. 
Vår katt är ju så snäll och 
försynt och skulle aldrig gå 
längre bort än att vi kan se 
henne från huset. Jag kan 
inte förstå hur någon kan 
vara så grym, säger Christi.

Helgen 24-25 augusti 
var Surte/Bohus P04/05 
på träningsläger på Dyrön. 
På lördag morgon samlas 
21 förväntansfulla barn 
på Jennylund för att åka i 
gemensam buss till Rönnäng 
för att ta båten till Dyrön. 
Med på resan fanns också sju 
föräldrar/ledare för att ta hand 
om gänget. Väl på Dyrön 
blev det en inkvartering och 
ett mellanmål, sedan var det 
tag för ett första träningspass. 
Det blev mycket lek och 
tävlingar. Efter träningen vara 
alla inblandade hungriga och 
lunchen smakade utmärkt. 
När väl lunchen var avklarad 
var det dags att gå till affären 
och köpa godis och dricka. 
Därefter blev det full fart ned 
till stranden och ett dopp i det 
salta vattnet. De som inte ville 
bada kunde fiska krabbor eller 
bara njuta bland klipporna.

Fram på kvällen blev det 
fria aktiviteter och då spelade 
en del fotboll, medan andra 
körde lite olika aktiviteter i 
idrottshallen. Samtidigt drog 
ledarteamet igång grillarna 
och började med kvällsmaten. 
När maten, godiset, drick-
orna och chip sen var slut och 

lekarna började avta, var det 
dags att krypa ned i sängen. 

Söndagen började med 
en stabil frukost och sedan 
blev det träningspass på drygt 
en och en halv timme. Efter 
träningen var det raka vägen 
ned till badet och ett dopp i 
det blå havet. Efter badet blev 
det lunch och därefter blev det 
en långpromenad på Dyrön. 
Vilken fantastisk ö!

På eftermiddagen gick 
båten och bussen tillbaka till 
Jennylund, där många spända 
föräldrar väntade på sina små 
älsklingar.

– Detta har varit ett fan-
tastiskt läger som kommer att 
stärka gruppen inför hösten 
matcher och inför vinterträ-
ningen, säger Ömer Yapisan, 
nytillträd i tränargruppen och 
med ansvar för försvarsspelet.

– Detta hade aldrig gått att 
genomföra om vi inte hade 
haft föräldrar med som skött 
all service runt omkring. Vi 
vill passa på att framföra ett 
stort tack till dessa föräldrar, 
sade Christer Bergström och 
Fredrik Orwén, när de gick 
av bussen vid Jennylund.

❐❐❐

En bilbrand inträffade på parkeringen vid Ale gymnasium 
natten till måndagen. Räddningstjänsten fi ck larmet 
klockan 01.35. Bilen, som visade sig vara stulen, var to-
talt utbränd när brandmännen kom fram. Ett vittne hade 
sett två personer springa från platsen.

Text: Jonas Andersson  Foto: Christer Grändevik

Stulen bil i lågor

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

– Ägarna: ”Hur någon kan vara så grym”
Katten Bianca sköts med blyhagel

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Blev skjuten. Janne och Christi Sankeys katt Bianca av 
rasen Maine Coon chockades svårt och var nära att stryka 
med när någon sköt på henne med blyhagel den 15 augusti i 
Älmhult utanför Ryd.

Surte/Bohus P04/05 fi ck ett par fi na dagar på Dyrön.

Lyckad lägerhelg på Dyrön

Vi byter telefonnummer!

Från 9 september når du oss på

0303-624 80
– Välkommen till en komplett bank

Göteborgsvägen 70, Älvängen E-post: alvangen@handelsbanken.se ÄLVÄNGEN
Ronderande och 

stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Peter Johlund 
Säljare Liv och Pension 
0520-49 49 09

Lennart Svensson 
Säljare Företagsförsäkring 
0520-49 49 15

Vi hjälper dig med 
företagets trygghets- 
och försäkringslösningar.
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Tisdag 27 augusti
Olaga hot
En 54-åring från Älvängen blir 
utsatt för ett olaga hot. Målsä-
gande misstänker att två män i 
en Volvo tänker dumpa skräp i 
höjd med Dalån. En av männen 
hotar med att slå huvudet av 
målsägande. Senare försöker 
han också preja målsägande 
av vägen.

Torsdag 29 augusti
Stöld
Tre kvinnor tillgriper en 
insamlingsbössa med pengar 
samt kontanter ur en butik i 
Älvängen.

Kvinnorna skulle handla, 
men bad först att få växla en 
stor sedel. Förvirring uppstod 
och innan något köp gjordes 
var kvinnorna ute ur butiken 
med mer pengar än de kom in 
med. Varorna de skulle köpa 
stod kvar i butiken. Kvinnorna 
lämnar platsen i en silverfär-
gad bil som de haft parkerad 
på tandläkarens parkering. 
Polisanmälan skrivs. 

Lördag 31 augusti
Nattligt inbrott
Ett större antal personer iakt-
tas vid Ale Torg då dessa gör 
ett nattligt inbrott i en butik 
med hjälp av en mindre truck. 
Tre motorcyklar och ett par 
mopeder tillhörande Alfreds-
sons Trafikskola uppges vara 
tillgripna. Polisen anträffar två 
motorcyklar i närområdet som 
återlämnas till målsäganden. 
Flera ungdomar identifieras 
men ingen blir gripen. 

Vid Slittorp i Skepplanda 
kontrolleras en motorcykel-
förare under färd. Föraren 
medtas för provtagning miss-
tänkt för rattfylleri. 

Grov misshandel rapporte-
ras i Älvängen. Målsägande, 
en 17-årig kille från Göteborg, 
utsätts för sparkar och slag 
mot kroppen.

Inbrott på Bohus Fast Food 
i Bohus. Det är okänt vad som 
tillgripits.

Söndag 1 september

Bilbrand
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Diverse gods tillgrips.
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Bianca av rasen Maine Coon, 
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Baktill ovanför svansen 
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att dränera ett sår som inte 
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var det dags att gå till affären 
och köpa godis och dricka. 
Därefter blev det full fart ned 
till stranden och ett dopp i det 
salta vattnet. De som inte ville 
bada kunde fiska krabbor eller 
bara njuta bland klipporna.

Fram på kvällen blev det 
fria aktiviteter och då spelade 
en del fotboll, medan andra 
körde lite olika aktiviteter i 
idrottshallen. Samtidigt drog 
ledarteamet igång grillarna 
och började med kvällsmaten. 
När maten, godiset, drick-
orna och chip sen var slut och 

lekarna började avta, var det 
dags att krypa ned i sängen. 

Söndagen började med 
en stabil frukost och sedan 
blev det träningspass på drygt 
en och en halv timme. Efter 
träningen var det raka vägen 
ned till badet och ett dopp i 
det blå havet. Efter badet blev 
det lunch och därefter blev det 
en långpromenad på Dyrön. 
Vilken fantastisk ö!

På eftermiddagen gick 
båten och bussen tillbaka till 
Jennylund, där många spända 
föräldrar väntade på sina små 
älsklingar.

– Detta har varit ett fan-
tastiskt läger som kommer att 
stärka gruppen inför hösten 
matcher och inför vinterträ-
ningen, säger Ömer Yapisan, 
nytillträd i tränargruppen och 
med ansvar för försvarsspelet.

– Detta hade aldrig gått att 
genomföra om vi inte hade 
haft föräldrar med som skött 
all service runt omkring. Vi 
vill passa på att framföra ett 
stort tack till dessa föräldrar, 
sade Christer Bergström och 
Fredrik Orwén, när de gick 
av bussen vid Jennylund.

❐❐❐

En bilbrand inträffade på parkeringen vid Ale gymnasium 
natten till måndagen. Räddningstjänsten fi ck larmet 
klockan 01.35. Bilen, som visade sig vara stulen, var to-
talt utbränd när brandmännen kom fram. Ett vittne hade 
sett två personer springa från platsen.

Text: Jonas Andersson  Foto: Christer Grändevik

Stulen bil i lågor

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

– Ägarna: ”Hur någon kan vara så grym”
Katten Bianca sköts med blyhagel

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Blev skjuten. Janne och Christi Sankeys katt Bianca av 
rasen Maine Coon chockades svårt och var nära att stryka 
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Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik

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

Jan Erik 
Axelsson
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Johansson

Johanna 
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Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
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Ditte  
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Staberg

Pierre 
Karlsson

Maria 
Karlsson
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Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!

En pärla i Hjärtum!

Charmigt och välvårdat hus med helkaklat duschrum, underbar altan i söderläge, 
braskamin för kyligare kvällar och vattenburet värmesystem. Synliga träbjälkar, snedtak 
upp i nock och en härlig trädgård med uthus och fruktträd ökar på charmen ytterligare. 
Ett hus att bli förälskad i, måste upplevas på plats! 90 kvm.

Pris 995.000:- som utgångspris.
Adress Kärrsbackevägen 6.  Visas 8/9 & 10/9. Ring för tidsbokning.
Maria Karlsson  070-2406330 maria@axelssonsfast.se.

Mycket hus för pengarna!

vattenburet värmesystem, praktisk källare med garage, härlig trädgård med fruktträd, 

Pris 795.000:- som utgångspris.
Adress Hasteröd 120. Lilla Edet. 
Visas 8 & 10/9. Ring för tidsbokning.
Maria Karlsson 070-2406330 maria@axelssonsfast.se.

Hjär
tum

Lilla
 Edet

Snabbast på banan
13-åriga Michael Aaron Hafl idason Häussler gillar fart.

På gokartbanan är han oslagbar och har tagit emot 
vinstpokal från självaste prinsen.

Så gott som varje helg åker han och pappa Hafl idi på tävling.

Vad är det bästa med att 
köra gokart?

– Att det går fort, man får 
komma ut och känna farten. 
Det är det bästa. Som snab-
bast går det mellan 80 och 
90 kilometer i timmen. Man 
träffar också mycket kompi-
sar genom sporten.

Hur länge har du kört?

– Sen jag var sju. Det är 
pappa som uppmuntrat mig. 
Han är min mekaniker och 
är med på alla träningar och 
tävlingar. 

För några veckor sedan 
fick du ta emot vinnarpo-
kalen i Lidköping Open av 
självaste prins Carl-Phi-
lip. Hur kändes det?

– Det var kul att få träffa 
honom, han är ju också 
racingfantast. 

Du har även kört två Sve-
rigemästerskap och flera 
andra stora tävlingar. 
Vilken har varit mest 
betydelsefull?

– Semesterracet i Kalmar 
som jag vunnit två år i rad, 
senast nu i somras. Första 
gången åkte jag dit utan att 
ha så höga förväntningar 
och så gick jag och vann 
alltihop.

Så du blir svår att slå 
nästa år också…

– Nu får jag inte vara med 
längre eftersom jag går upp 
en klass nästa år, så motstån-

darna kan känna sig lugna.

Gokartbanan i Bohus 
finns ju inte kvar längre. 
Var tränar du någon-
stans?

– Vi får åka till Göteborg 
eller Uddevalla och det är 
lite tråkigt att inte ha någon 
hemmabana.

Hur ser målet ut på lång 
sikt?

– Glädjen i att köra är det 
viktigaste, men en dröm är 
såklart Formel 1. 

VECKANS 

PROFIL

Namn: Michael Aaron Hafl idason 
Häussler
Ålder: 13
Bor: Skepplanda och Alafors
Familj: Pappa Hafl idi, mamma 
Johanna, storasyster Anna Karen, 
lillebror Esmer och lillasyster Isolde
Gör: Har precis början 7:an på 
Fredkullaskolan i Kungälv. 
Intressen: Motorsport, dataspel, 
fotboll och vara med kompisar
Kör: Gokart, en Lenzo Kart
Team: GRT Karting
Klubb: Bohus Racing
Klass: Junior 60 (byter snart till 
KF3)
Lyssnar helst på: Allt möjligt, men 
inte typ Abba och Opera.
Favoriträtt: Thaimat och hemma-
lagad pizza
Ser helst på tv: The Simpsons
Drömresa: Titta på Formel 1 på Yas 
Marina i Abu Dhabi.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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Välkommen 
till vårt
nya kontor.

Lördagen den 7 september klockan
12.00 öppnar vi dörrarna till vårt
nya kontor på Ale Torg 14.
Vi bjuder på tårta, fiskdamm till
barnen och många fina erbjudanden.
Länsförsäkringar Älvsborg är mer
än bara ett försäkringsbolag. Vi är
också din lokala bank, fastighets-
mäklare och larmcentral.

Välkommen
Länsförsäkringar Älvsborg

Fredrik Hellberg
Reg. Fastighetsmäklare
0303-33 16 42

Lasse Knaving
Reg. Fastighetsmäklare
0303-33 16 41

Susanne Karlsson
Privatrådgivare
0303-33 16 44

Cathrin Söderström
Privatrådgivare Bank
0303-33 16 32

Karin Larsson
Kundrådgivare
0303-33 16 31

BOHUS. Närmare 100 blivande civil-
ingenjörer, som läser kemiteknik på 
Chalmers tekniska högskola, kom till 
Akzo Nobel på ett studiebesök förra 
måndagen.

För femte året i rad genomfördes dagen som 
innebär att nyintagna civilingenjörstudenter 

genom studiebesök på Akzo Nobel i Bohus 
får en inblick i arbetsuppgifter och annat som 
rör deras blivande karriär. 

Dagen genomfördes för femte året i rad 
och värd för dagen var innovationschef 
Michael Persson. 

JOHANNA ROOS

NÖDINGE. Jonas Widén 
har avgått som rektor 
för Ale gymnasium.

Istället är det nu 
biträdande rektorn Ma-
rianne Alfredson som 
ska landa skolans sista 
levnadsår och fokus 
ligger på att säkerställa 
elevernas utbildning. 

Ett år efter att Jonas Widén 
lämnade John Bauergym-
nasiet i Borås och tog sig an 
utmaningen att få Ale gym-
nasium på fötter har han 
nu gått vidare till Härryda 
kommun. 

Istället blir det biträdande 
rektorn Marianne Alfred-
son, i grunden studie- och 
yrkesvägledare, som ska leda 
skolan fram till avvecklingen 
nästa vår. 

– Det viktigaste nu är att 
säkerställa att de nationella 
programmen går i mål på 
bästa möjliga sätt så att våra 
treor går ut med flaggan i 
topp. Sedan kommer vi även 
att utveckla introduktions-
programmet, som kommer 
att finnas kvar.

En annan utmaning för 
gymnasieverksamheten är att 
på ett bra sätt dela lokalerna 
med högstadieelever som 
flyttats från Kyrkbyskolan, 
något som enligt Marianne 
Alfredson har börjat bra.

– Vi har haft en jättetrev-
lig och go skolstart där man 
visade förståelse för varan-
dra. 

– Blivande kemiingenjörer besökte Akzo Nobel

Inblick i framtiden
Studiebesök. Johan Pettersson tar emot nyantagna studenter från Chalmers tekniska hög-
skola (CTH) och visar tillverkningen av kiselsyrasoler på AkzoNobel i Bohus, ett produktom-
råde där företaget är världsledande.

– Kvinna tar 
över ansvaret

Ny rektor på Ale gymnasium

Ett år kvar. Nästa vår tar de sista eleverna studenten från 
Ale gymnasium innan skolan avvecklas. Efter att Jonas 
Widén avgått som rektor är det istället biträdande rektorn 
Marianne Alfredson som tagit över rodret. 

Lars Karlsson Bygg
SKEPPLANDA

Tack!
AroseniusSkolans fd 9:or sänder ett stort 

TACK till våra sponsorer. Ni gjorde vår 
avslutningsfest i våras möjlig!

Tack till alla övriga som bidrog till festen!
Festkommittén TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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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!

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

ÅRETS TEMA - BARN I RÖRELSE - AKTIVITETER HELA DAGEN!

7 september

kl 10-15  

Västra Parken 

Kungälv

ungalvCentrumgruppenKMNN  |  www.kunm uppdateras på | www.facebook.com/Kum Kum uppdateras på | wwwww fffa.fa.facecebook.com/Ku

KungälvsCentrum

RETS TE AKTIV

Ponnyridning, häst & vagn • Hoppborgar och lekland • Prova på Funkykidz  
och Bliss • Hinderbanetävling för barnen • Tävla och vik flygplan med  

Kungälvs-Posten • Prova på friidrott med KAIK • Kaninhoppning • Fiskdamm  
Träningsmagasinet visar upp höstens barnaktiviteter • BRIS • Träna i Kungälv 
kör tävling för barn mot vuxna • Mimers musikelever uppträder • Scouterna är  

på plats •  Biodlarna • Vuxen på stan • Trekungaloppet • Barnfotografering  
i parken - Bomans Foto • Fika serveras av KHK och KAIK

d • Prova på Funkykidz

HELA DAGEN !
HHEHEHELALALA DDAGEN

AKTIVITETER

H bP id i hä &

Trollkarlen Daniel  
trollar för barnen kl 14

&&

144

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

gick ner

1,3 kg
/veckan

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
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ingenjörer, som läser kemiteknik på 
Chalmers tekniska högskola, kom till 
Akzo Nobel på ett studiebesök förra 
måndagen.
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innebär att nyintagna civilingenjörstudenter 
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får en inblick i arbetsuppgifter och annat som 
rör deras blivande karriär. 

Dagen genomfördes för femte året i rad 
och värd för dagen var innovationschef 
Michael Persson. 

JOHANNA ROOS

NÖDINGE. Jonas Widén 
har avgått som rektor 
för Ale gymnasium.

Istället är det nu 
biträdande rektorn Ma-
rianne Alfredson som 
ska landa skolans sista 
levnadsår och fokus 
ligger på att säkerställa 
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– Blivande kemiingenjörer besökte Akzo Nobel

Inblick i framtiden
Studiebesök. Johan Pettersson tar emot nyantagna studenter från Chalmers tekniska hög-
skola (CTH) och visar tillverkningen av kiselsyrasoler på AkzoNobel i Bohus, ett produktom-
råde där företaget är världsledande.

– Kvinna tar 
över ansvaret

Ny rektor på Ale gymnasium

Ett år kvar. Nästa vår tar de sista eleverna studenten från 
Ale gymnasium innan skolan avvecklas. Efter att Jonas 
Widén avgått som rektor är det istället biträdande rektorn 
Marianne Alfredson som tagit över rodret. 

Lars Karlsson Bygg
SKEPPLANDA

Tack!
AroseniusSkolans fd 9:or sänder ett stort 

TACK till våra sponsorer. Ni gjorde vår 
avslutningsfest i våras möjlig!

Tack till alla övriga som bidrog till festen!
Festkommittén TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

2013  |   vecka 36  |   nummer 31  |   alekuriren 13

Ni slänger - Vi sorterar
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• Utstättningsavgift
•  Valfri containerstorlek 
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• 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!

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

ÅRETS TEMA - BARN I RÖRELSE - AKTIVITETER HELA DAGEN!

7 september

kl 10-15  

Västra Parken 

Kungälv

ungalvCentrumgruppenKMNN  |  www.kunm uppdateras på | www.facebook.com/Kum Kum uppdateras på | wwwww fffa.fa.facecebook.com/Ku

KungälvsCentrum

RETS TE AKTIV

Ponnyridning, häst & vagn • Hoppborgar och lekland • Prova på Funkykidz  
och Bliss • Hinderbanetävling för barnen • Tävla och vik flygplan med  

Kungälvs-Posten • Prova på friidrott med KAIK • Kaninhoppning • Fiskdamm  
Träningsmagasinet visar upp höstens barnaktiviteter • BRIS • Träna i Kungälv 
kör tävling för barn mot vuxna • Mimers musikelever uppträder • Scouterna är  

på plats •  Biodlarna • Vuxen på stan • Trekungaloppet • Barnfotografering  
i parken - Bomans Foto • Fika serveras av KHK och KAIK

d • Prova på Funkykidz

HELA DAGEN !
HHEHEHELALALA DDAGEN

AKTIVITETER

H bP id i hä &

Trollkarlen Daniel  
trollar för barnen kl 14

&&

144

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

gick ner

1,3 kg
/veckan

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
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ALAFORS. Sommar har 
knappt hunnit övergå i 
höst när kommittén för 
Ale Lucia gör sig redo 
för en ny säsong.

Sista ansökningsdag 
för kandidaterna är 
onsdagen den 18 sep-
tember.

– Det är lite speciellt 
i år eftersom Ahlafors 
IF fi rar 100 år, förklarar 
Gunilla Johansson, en 
av lussemammorna.

Faktum är att två lussemam-
mor blivit tre inför det här 
året. Stina Johansson har 
valts in i kommittén och ska 
avlasta Gunilla Johansson 
och Maj-Lis Carlsson med 
allt praktiskt arbete runt 
luciatruppen.

– Det är bra med lite för-
yngring, så att vi har någon 
som kan ta vid den dagen 
då Maj-Lis och jag slutar, 
skrattar Gunilla som gör 
sitt tionde år i Ahlafors IF:s 
luciakommitté.

I fjol firade Ale Lucia 
60 år och till ljusdrottning 
valdes Sanna Johansson 
från Kilanda. I år är det alltså 
Ahlafors IF som jubilerar 
varför det kommer att bli 
lite jubileumsglans även över 
årets luciatåg.

– Lucia kan kännas avläg-

set, men tiden går fort. Så 
fort ansökningstiden gått ut 
och vi vet vilka sju tjejer som 
ska ingå i årets trupp, så drar 
sångövningarna igång. Vi 
repeterar en kväll i veckan 
fram till december, berättar 
Gunilla.

Vad är det bästa med att 
vara lussemamma?

– Att få bli en del av en 
gemenskap där en grupp 
unga tjejer svetsas samman. 
Sången är deras gemen-
samma nämnare och varje 
individ utvecklas enormt 
under den tid som vi träffas.

Vad vill du säga till de 
tjejer som funderar på att 
söka?

– Tveka inte! Ale Lucia 
blir utan tvivel ett minne för 
livet, det vittnar alla tidigare 
kandidater om. 

Den som vill ingå i årets 
luciatrupp skall vara född 
senast 1997 och vara bosatt i 
Ale kommun.  

KONTAKTA

TAK & MÅLERIARBETE

Johan 0708-65 50 21 eller Jocke 0738-78 30 75

15% RABATT
NU MED

EXCELLENT
TAK & BYGG

Arbetet utförs av hantverkare, fri besiktning, F-skattsedel, Rotavdrag

STARTA EGET-INFORMATION
5 nov kl. 18.30 Starta Eget info – Nyföretagarcentrum
Plats: Kommunhuset, Lilla Edet

Nyföretagarcentrum Väst informerar om företags-
former, skatter och momsregler. Kostnadsfritt.  
Anmälan till medborgarservice@lillaedet.se.

FÖRETAGSCENTRUM
17 september kl. 08.00. Hur kan företagsklimatet i Lilla Edet  
bli bättre? Frukostmöte med Svensk Näringsliv
26 nov kl. 08.00 Frukostmöte – tema ej klart
Plats: Folkets Hus

LILLA EDETMÄSSAN 2013
27 sep kl. kl. 19.00 Utställarfest
28 sep kl. 10.00-17.00 Lilla Edetmässan 2013
29 sep kl. 10.00-16.00 Lilla Edetmässan 2013
Arr: Företagscentrum och Folkets Hus

ALE & LILLA EDETS TURISTORGANISATION
15 oktober kl. 18.30 Medlemsmöte
Plats meddelas senare

HANDELSUTVECKLING
1 okt kl. 18.30  Kickoff handelsorganisation
29 oktober kl. 08.00 Handlarfrukost 
1 december kl. 15-18 Julmarknad i Lilla Edet
Plats: Folket Hus

LENK
5 september kl.18.00  Kickoff med Grillkväll

Lilla Edets Nätverkande Kvinnor är ett kvinnligt  
affärsnätverk som vill bidra till kompetensutvecklings-
möjligheter, utökad företagssamverkan och breddat 
kontaktnät för kvinnliga företagare och blivande, 
kvinnliga företagare. Nätverket skall främja kvinnors 
företagande, tillväxt och vinst genom samarbeten och 
erfarenhetsutbyten

LENK FRUKOSTTRÄFF
Fredag 27 sep kl. 08.00
Fredag 25 okt kl. 08.00
Fredag 29 nov kl. 08.00
Fredag 13 dec kl. 08.00 
Plats: Boströms Café

Sista fredagen i varje månad träffas vi på Boströms 
Café kl 08.00. Ingen föranmälan behövs, man kommer 
om man har tid och lust. Syftet är att nätverka samt 
skapa trevliga kontakter och få en trevlig start på da-
gen. Var och en betalar för sig. Alla vill inte ha frukost 
utan nöjer sig med en kopp kaffe eller thé, vilket är 
alldeles ok.

Lilla Edetmässan 2013
Den tionde hushålls- och näringslivsmässa i 
Lilla Edet äger rum 28-29 september och hålls 
i Strömshallen. 

Näringslivet i Lilla Edet ställer ut och 
berättar om sin verksamhet. Du kan 
dessutom provköra elbil, lyssna på 
Magnus Rosén och Divina Sarkany, 
se modevisning, göra ansiktsmålning, 
delta i godisregn och mycket mycket 
mer. Ett utförligare program presente-
ras inom kort. Vi ser fram emot ännu 
en Lilla Edetmässa med många besö-
kare och härlig stämning!

Öppettider: 
Lördagen den 28 september, 
klockan 10:00-17:00 

Söndagen den 29 september,  
klockan 10:00-16:00

Välkommen!

Arr: Företagscentrum och Folkets Hus

Till dig som är eller planerar att bli företagare
Hösten 2013 är fylld med aktiviteter riktat till dig som driver eller planerar att starta företag i Lilla Edets kommun. Här presenteras 

ett urval av föreläsningar, nätverksträffar och utvecklingsmöten. Se gärna lillaedet.se för mer och uppdaterad information.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Jubileums-
glans även i år

Luciakandidater sökes

Sanna Johansson blev i fjol den 60:e i ordningen att koras 
till Ale Lucia. Vem blir årets ljusdrottning i samband med att 
Ahlafors IF fi rar 100 år?               Arkivbild: Allan Karlsson

Stina Johansson.

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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Vard 10-19, lörd 10-15, sönd 11-15 • Ale Torg 0303-22 93 17 

www.klippstudion.se

Passa på!

Gäller endast 
den 7 september!

Healing Style

NU ENDAST

70:-
Ord pris  149:-

Ale torg Nödinge 
0303-972 76

www.story-jewellery.com

Lammskinn med silver berlock
695:-/st.

ÖgonBoost
Blåbär

Ögonboost blåbärsextrakt med näring från växtriket förstärkt med vitaminer och mineraler.

Ale Torg, Nödinge 0303-971 50

Ordinarie pris 289:-

Introduktionspris

229:-

Mån–fre: 8-19 Lör–sön: 10–16 
Tel: 0303-22 90 90

VI BJUDER 
PÅ KAFFE

7/9
Gäller endast 7 september 2013, 

med reservation för slutförsäljning

Öppettider: mån-fre 9.30-19.00, 
lördag 9.30-15.00, söndag 11.00-15.00

LÖRDAGS 
ERBJUDANDE!

Boll-
krysantemum 

29:-
Gäller t o m 8 september 2013, 

med reservation för slutförsäljning

Hibiskus 

39:-

Ljung (Calluna) 

4 för 100:- 
35:-/st

Ananda Thai Take Away • Blomsterriket • Cederleüfs & Svenheimers • Dressmann
Drömhuset • Handelsbanken • Havspalatset • Hälsoteket • ICA Kvantum
Khoki Sushi • Kicks • Klippstudion • Klockmaster • Lidl • Limit • Lindex
Ljuva Hem • Länsförsäkringar Bank och Fastigshetsförmedling
Medstop Apotek • Nille • Nols Färg • Pizzeria Bella Mia • Smycka
Sportlife • Svensk • Fastighetsförmedling • Systembolaget
Tant Rut Café • Team Sportia • XLNT • ZooNet
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ÄLVÄNGEN. En verk-
samhet som växer för 
varje år som går.

Kunderna som söker 
sig till Kupan, Röda 
Korsets second hand-
affär i Älvängen, blir 
fl er och fl er.

– Det är folk i alla 
åldrar och samhälls-
klasser. Det är inne 
att handla på second 
hand, säger Kristina 
Ekstrand, ordförande 
i Röda Korsets Starr-
kärrskrets.

Kristina Ekstrand har ägnat 
över 30 års engagemang åt 
Röda Korset i Ale. Den mesta 
tiden läggs i lokalen på Göte-
borgsvägen där föreningen 
har sin second hand-butik.

– Här har vi funnits i fem 
år och utvecklingen har varit 
enorm. Jag vet när vi startade 
upp Kupan i en källare på 
Änggatan. Därefter flyttade 
vi upp till markplan, men jäm-
fört med dessa lokaler som vi 
har nu så var det ett litet kyffe, 
berättar Kristina.

Butiken är öppen tisdag-
lördag, mer eller mindre året 
om. Med hjälp av Arbetsför-
medlingen har Röda Korset 
lyckats knyta till sig ett par 
lönebidragsanställda, i övrigt 
är det ideella krafter som får 
verksamheten att fungera.

– Det är makalöst vilket 
engagemang det finns. Jag 
har varit medlem i fören-
ingen under många år men 
det var först för två år sedan 
som jag blev aktiv. Jag anade 
inte vilket enormt arbete som 
ligger bakom den ruljans som 
sker i butiken, säger Inga-
Britt Karlbom.

– Det som är häftigt med 
Röda Korset är att varenda sak 

som jag gör här blir till hjälp 
för någon annan människa ute 
i världen. Det är grunden i 
själva verksamheten.

På måndagar, när Kupan 
är stängd, träffas en uppsjö av 
frivilligkrafter för att byta ut 
butikens sortiment och sam-
tidigt polera, diska och stryka 
nya produkter som kommit 
in.

– Det är en fantastisk 
gemenskap och jag längtar att 
få komma hit varje måndag. 
Vi går igenom de saker som 
folk har skänkt, kollar så att 
det är helt och fungerar, för-
klarar Kristina.

Tar emot allt
På Kupan tar man emot 
i princip allt, undantaget 
stora möbler och gamla tv-
apparater. Det finns det inte 
utrymme för.

– Ibland händer det att vi 
får in en del skräp, men då 
ringer vi till daglig verksam-
het som kör det till tippen. 
Det är en service som vi är 
oerhört tacksamma över.

Totalt är det ett 30-tal fri-
villiga som på ett eller annat 
sätt är engagerade i Kupan. 
Det krävs eftersom det alltid 
ska vara minst två personal i 
butiken.

– Det är Marianne Johans-
son som sköter bemanningen. 
Det är hon som får schemat 
att rulla vecka efter vecka. 
Även Elsy Svensson är värd 
att framhäva, sekreterare i 
föreningen och en verklig eld-
själ, säger Kristina Ekstrand.

Vem är det som sköter 
prissättningen i butiken?

– Det gör den personal 
som jobbar dagligen hos oss. 
Vi har generellt sett en väldigt 
låg prissättning på våra saker.

Dyrgripar som lämnas in 
till Röda Korset ställs undan 

och utgör istället basen på den 
auktion som anordnas i Älv-
ängens Folkets Hus varje vår.

– Utöver det arrangeras 
också basarer, i Smyrnakyrkan 
alternativt Kilanda och i Nol 
Folkets Hus. Bössinsamling-
arna är också återkommande 
inslag under året liksom Värl-
dens Barn där vi är väldigt 
aktiva, poängterar Kristina.

Under ett år brukar Röda 
Korset få ihop cirka 40 000 
kronor, pengar som fördelas 
på olika hjälpprojekt.

– Röda Korsets symbol är 
räddningen för många männ-
iskor runtom i världen. Det 
känns jättebra att vara en del i 
en sådan här organisation som 
bidrar till människor som har 
det svårt kan få det bättre.

– Alla Alebor som har 
Kupan i åtanken när de röjer 
hemma, och som istället för 
att slänga saker i containern 
skänker det till oss, gör en 
ovärderlig insats. Processen 
startar hemma hos den som 
städar och utan en givmild all-
mänhet så skulle inte Kupan 
finnas kvar, avslutar Inga-
Britt Karlbom.

STARRKÄRR. Sugen på 
att börja spela piano 
eller orgel?

Nu erbjuder Starr-
kärr-Kilanda församling 
gruppundervisning i 
piano- och orgelspel.

– Barn eller vuxen 
spelar ingen roll, alla 
är välkomna, förklarar 
Sabina Nilsson.

Det ska ses som ett komple-
ment till Ale Kulturskola och 
en möjlighet att i en mindre 
grupp få lära sig grunderna 
för piano alternativt orgel-
spel.

– Det blir inte fler än fyra 
deltagare i respektive grupp. 
Pianoundervisningen är upp-
delad på tre grupper; nybör-
jare barn, nybörjare vuxna 
samt en konstellation för 
dem som spelat något eller 
några år. Därutöver kommer 
det att ske orgelundervis-
ning för nybörjare, berättar 
Sabina Nilsson.

Det är Sabina som håller 
orgellektionerna medan pia-
noundervisningen sker under 
ledning av Karin Bäckman, 
Tomas Mellås och Maria 
Ingemarsson Berg.

– Detta är församlingens 
första stapplande steg till att 
skapa något som kanske kan 
bli större på sikt. Vi vet att 
det finns ett intresse bland 
Aleborna, barn och vuxna har 
ett behov av att musicera och 
då gäller det att skapa tillfäl-
len för det, säger Maria Inge-

marsson Berg.
Varje kurs omfattar tio 

lektioner. Undervisningen är 
förlagd till tre av församling-
ens kyrkor; Älvängen, Nol 
och Starrkärr.

– Vi kommer att lära ut de 
grundläggande kunskaperna 
för pianospel. Deltagarna får 
också lära sig noter. Noterna 
är det gemensamma språket 
för att kunna musicera med 
andra, säger Sabina.

Kursstart sker under vecka 
38 och anmälan görs till 
Starrkärr-Kilanda försam-
ling.

– Det är först till kvarn 
som gäller. Vi har redan dem 
som anmält sitt intresse, 
avslutar Sabina Nilsson.
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Delar av den måndagsgrupp som träffas på Kupan i Älvängen för att byta ut butikens sorti-
ment och plocka upp nya saker som givmilda Alebor har skänkt.

Skänkta prylar diskas och 
poleras.

– Kupan lockar både gammal och ung

Affär som bistår allt fl er kunder

Ett fång med rosor 
till rådiga grannar 
och bilförare som 

reagerade och larmade så 
att brandkår, ambulans 
och polis kom snabbt till 
olycksplatsen i Kollanda 
förra söndagen. Det var 
effektivt organiserat av 
Arne Tilly, som ställde 
bilen med varningslampor 
för att stoppa trafi ken. 
En grannkille dirigerade 
om trafi ken innan polisen 
kom. Eva Tilly hjälpte 
bilföraren innan ambu-
lanspersonalen anlände 
och som tillsammans med 
övriga drog ur den skadade 
bilföraren. Det var grannar 
som plockade bildelar och 

sopade glas.
Den krockade bilen 

har fått bilförare att sänka 
hastigheten och förhopp-
ningsvis har alla fått en tan-
keställare. Alingsåsvägen 
är hårt trafikerad med tung 
trafik, bussar, motorcyklar 
och bilar. Här springer 
mycket vilt varför det är 
bra att ha vidvinkel när 
man kör.

På denna väg behövs 
polis som visar sig och gör 
kontroller. Det behövs även 
varningsskyltar för vilt.  
Det förekommer så kallade 
streetrace på rakan mellan 
Kollanda och Sjövik/Gråbo 
sena kvällar och nätter.

Kollandagranne

Rådigt ingripande i Kollanda

Sabina Nilsson, Tomas Mel-
lås, Maria Ingemarsson Berg 
och Karin Bäckman utgör 
ledarkvartetten i Starr-
kärr-Kilanda församlings 
musikskola.

Församling erbjuder musikskola

ALE. Ett nytt skat-
teavdrag kan komma 
att ge fl er affärs-
änglar i Ale som vill 
investera i lokala 
företag. 

Som får tillgång till 
pengar att utvecklas. 

– Det här tror jag 
kan locka mer även-
tyrskapital till företag 
i Ale, säger Sara Wal-
lin, vd för Almi Före-
tagspartner Väst.

Det är regeringen som 
inför det nya skatteavdra-
get. Tanken är att det ska 
bli mer attraktivt för inves-
terare att gå in i nystartade 
företag.

Det här tror Sara Wallin 
kan bli positivt för nya sats-
ningar i Ale, och också få 
fler företagare och tidigare 
företagare i Ale att satsa i 
nya företag.

– Efter finanskrisen har 
vi sett att antalet affärsäng-
lar som investerar i små 
och medelstora företag har 
minskat.  Det här tror jag 
kan locka mer äventyrska-
pital, säger Sara Wallin.

Almi har också ett 
investmentbolag i Väst-
sverige i Almi Invest. För 
att satsa behöver de part-
ners som kan vara med 
och investera i nya företags 
spännande idéer.

– Det är företag som har 
internationell potential. 
Som kan växa från lokal 
marknad i Västra Götaland 
till Stockholm, Norden, 
New York, säger Sara 
Wallin.

För dem som är intres-
serade att lära sig mer 
innan man tar steget att 
investera i företag som 
behöver kapital finns vägar 
att gå.

– Om man känner sig 
osäker på hur man ska göra 
för att bli affärsängel. Då 
finns ju exempelvis Con-
nect Väst som ger utbild-
ningar i det, säger Sara 
Wallin.

❐❐❐

Öppning för 
fl er affärs-
änglar i Ale
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ÄLVÄNGEN. En verk-
samhet som växer för 
varje år som går.

Kunderna som söker 
sig till Kupan, Röda 
Korsets second hand-
affär i Älvängen, blir 
fl er och fl er.

– Det är folk i alla 
åldrar och samhälls-
klasser. Det är inne 
att handla på second 
hand, säger Kristina 
Ekstrand, ordförande 
i Röda Korsets Starr-
kärrskrets.

Kristina Ekstrand har ägnat 
över 30 års engagemang åt 
Röda Korset i Ale. Den mesta 
tiden läggs i lokalen på Göte-
borgsvägen där föreningen 
har sin second hand-butik.

– Här har vi funnits i fem 
år och utvecklingen har varit 
enorm. Jag vet när vi startade 
upp Kupan i en källare på 
Änggatan. Därefter flyttade 
vi upp till markplan, men jäm-
fört med dessa lokaler som vi 
har nu så var det ett litet kyffe, 
berättar Kristina.

Butiken är öppen tisdag-
lördag, mer eller mindre året 
om. Med hjälp av Arbetsför-
medlingen har Röda Korset 
lyckats knyta till sig ett par 
lönebidragsanställda, i övrigt 
är det ideella krafter som får 
verksamheten att fungera.

– Det är makalöst vilket 
engagemang det finns. Jag 
har varit medlem i fören-
ingen under många år men 
det var först för två år sedan 
som jag blev aktiv. Jag anade 
inte vilket enormt arbete som 
ligger bakom den ruljans som 
sker i butiken, säger Inga-
Britt Karlbom.

– Det som är häftigt med 
Röda Korset är att varenda sak 

som jag gör här blir till hjälp 
för någon annan människa ute 
i världen. Det är grunden i 
själva verksamheten.

På måndagar, när Kupan 
är stängd, träffas en uppsjö av 
frivilligkrafter för att byta ut 
butikens sortiment och sam-
tidigt polera, diska och stryka 
nya produkter som kommit 
in.

– Det är en fantastisk 
gemenskap och jag längtar att 
få komma hit varje måndag. 
Vi går igenom de saker som 
folk har skänkt, kollar så att 
det är helt och fungerar, för-
klarar Kristina.

Tar emot allt
På Kupan tar man emot 
i princip allt, undantaget 
stora möbler och gamla tv-
apparater. Det finns det inte 
utrymme för.

– Ibland händer det att vi 
får in en del skräp, men då 
ringer vi till daglig verksam-
het som kör det till tippen. 
Det är en service som vi är 
oerhört tacksamma över.

Totalt är det ett 30-tal fri-
villiga som på ett eller annat 
sätt är engagerade i Kupan. 
Det krävs eftersom det alltid 
ska vara minst två personal i 
butiken.

– Det är Marianne Johans-
son som sköter bemanningen. 
Det är hon som får schemat 
att rulla vecka efter vecka. 
Även Elsy Svensson är värd 
att framhäva, sekreterare i 
föreningen och en verklig eld-
själ, säger Kristina Ekstrand.

Vem är det som sköter 
prissättningen i butiken?

– Det gör den personal 
som jobbar dagligen hos oss. 
Vi har generellt sett en väldigt 
låg prissättning på våra saker.

Dyrgripar som lämnas in 
till Röda Korset ställs undan 

och utgör istället basen på den 
auktion som anordnas i Älv-
ängens Folkets Hus varje vår.

– Utöver det arrangeras 
också basarer, i Smyrnakyrkan 
alternativt Kilanda och i Nol 
Folkets Hus. Bössinsamling-
arna är också återkommande 
inslag under året liksom Värl-
dens Barn där vi är väldigt 
aktiva, poängterar Kristina.

Under ett år brukar Röda 
Korset få ihop cirka 40 000 
kronor, pengar som fördelas 
på olika hjälpprojekt.

– Röda Korsets symbol är 
räddningen för många männ-
iskor runtom i världen. Det 
känns jättebra att vara en del i 
en sådan här organisation som 
bidrar till människor som har 
det svårt kan få det bättre.

– Alla Alebor som har 
Kupan i åtanken när de röjer 
hemma, och som istället för 
att slänga saker i containern 
skänker det till oss, gör en 
ovärderlig insats. Processen 
startar hemma hos den som 
städar och utan en givmild all-
mänhet så skulle inte Kupan 
finnas kvar, avslutar Inga-
Britt Karlbom.

STARRKÄRR. Sugen på 
att börja spela piano 
eller orgel?

Nu erbjuder Starr-
kärr-Kilanda församling 
gruppundervisning i 
piano- och orgelspel.

– Barn eller vuxen 
spelar ingen roll, alla 
är välkomna, förklarar 
Sabina Nilsson.

Det ska ses som ett komple-
ment till Ale Kulturskola och 
en möjlighet att i en mindre 
grupp få lära sig grunderna 
för piano alternativt orgel-
spel.

– Det blir inte fler än fyra 
deltagare i respektive grupp. 
Pianoundervisningen är upp-
delad på tre grupper; nybör-
jare barn, nybörjare vuxna 
samt en konstellation för 
dem som spelat något eller 
några år. Därutöver kommer 
det att ske orgelundervis-
ning för nybörjare, berättar 
Sabina Nilsson.

Det är Sabina som håller 
orgellektionerna medan pia-
noundervisningen sker under 
ledning av Karin Bäckman, 
Tomas Mellås och Maria 
Ingemarsson Berg.

– Detta är församlingens 
första stapplande steg till att 
skapa något som kanske kan 
bli större på sikt. Vi vet att 
det finns ett intresse bland 
Aleborna, barn och vuxna har 
ett behov av att musicera och 
då gäller det att skapa tillfäl-
len för det, säger Maria Inge-

marsson Berg.
Varje kurs omfattar tio 

lektioner. Undervisningen är 
förlagd till tre av församling-
ens kyrkor; Älvängen, Nol 
och Starrkärr.

– Vi kommer att lära ut de 
grundläggande kunskaperna 
för pianospel. Deltagarna får 
också lära sig noter. Noterna 
är det gemensamma språket 
för att kunna musicera med 
andra, säger Sabina.

Kursstart sker under vecka 
38 och anmälan görs till 
Starrkärr-Kilanda försam-
ling.

– Det är först till kvarn 
som gäller. Vi har redan dem 
som anmält sitt intresse, 
avslutar Sabina Nilsson.
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Delar av den måndagsgrupp som träffas på Kupan i Älvängen för att byta ut butikens sorti-
ment och plocka upp nya saker som givmilda Alebor har skänkt.

Skänkta prylar diskas och 
poleras.

– Kupan lockar både gammal och ung

Affär som bistår allt fl er kunder

Ett fång med rosor 
till rådiga grannar 
och bilförare som 

reagerade och larmade så 
att brandkår, ambulans 
och polis kom snabbt till 
olycksplatsen i Kollanda 
förra söndagen. Det var 
effektivt organiserat av 
Arne Tilly, som ställde 
bilen med varningslampor 
för att stoppa trafi ken. 
En grannkille dirigerade 
om trafi ken innan polisen 
kom. Eva Tilly hjälpte 
bilföraren innan ambu-
lanspersonalen anlände 
och som tillsammans med 
övriga drog ur den skadade 
bilföraren. Det var grannar 
som plockade bildelar och 

sopade glas.
Den krockade bilen 

har fått bilförare att sänka 
hastigheten och förhopp-
ningsvis har alla fått en tan-
keställare. Alingsåsvägen 
är hårt trafikerad med tung 
trafik, bussar, motorcyklar 
och bilar. Här springer 
mycket vilt varför det är 
bra att ha vidvinkel när 
man kör.

På denna väg behövs 
polis som visar sig och gör 
kontroller. Det behövs även 
varningsskyltar för vilt.  
Det förekommer så kallade 
streetrace på rakan mellan 
Kollanda och Sjövik/Gråbo 
sena kvällar och nätter.

Kollandagranne

Rådigt ingripande i Kollanda

Sabina Nilsson, Tomas Mel-
lås, Maria Ingemarsson Berg 
och Karin Bäckman utgör 
ledarkvartetten i Starr-
kärr-Kilanda församlings 
musikskola.

Församling erbjuder musikskola

ALE. Ett nytt skat-
teavdrag kan komma 
att ge fl er affärs-
änglar i Ale som vill 
investera i lokala 
företag. 

Som får tillgång till 
pengar att utvecklas. 

– Det här tror jag 
kan locka mer även-
tyrskapital till företag 
i Ale, säger Sara Wal-
lin, vd för Almi Före-
tagspartner Väst.

Det är regeringen som 
inför det nya skatteavdra-
get. Tanken är att det ska 
bli mer attraktivt för inves-
terare att gå in i nystartade 
företag.

Det här tror Sara Wallin 
kan bli positivt för nya sats-
ningar i Ale, och också få 
fler företagare och tidigare 
företagare i Ale att satsa i 
nya företag.

– Efter finanskrisen har 
vi sett att antalet affärsäng-
lar som investerar i små 
och medelstora företag har 
minskat.  Det här tror jag 
kan locka mer äventyrska-
pital, säger Sara Wallin.

Almi har också ett 
investmentbolag i Väst-
sverige i Almi Invest. För 
att satsa behöver de part-
ners som kan vara med 
och investera i nya företags 
spännande idéer.

– Det är företag som har 
internationell potential. 
Som kan växa från lokal 
marknad i Västra Götaland 
till Stockholm, Norden, 
New York, säger Sara 
Wallin.

För dem som är intres-
serade att lära sig mer 
innan man tar steget att 
investera i företag som 
behöver kapital finns vägar 
att gå.

– Om man känner sig 
osäker på hur man ska göra 
för att bli affärsängel. Då 
finns ju exempelvis Con-
nect Väst som ger utbild-
ningar i det, säger Sara 
Wallin.

❐❐❐

Öppning för 
fl er affärs-
änglar i Ale
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Vi bjuder på 

korv med bröd 

och kaffe

VÄRMEDAG 

5 sep kl 14-18

NÖDINGE. Vems histo-
ria?

Det är namnet på ett 
nytt projekt som vän-
der sig till elever på Ale 
gymnasiums introduk-
tionsprogram språk.

Kommunen har 
fått 100 000 kronor 
i anslag från Västra 
Götalandsregionen.

Arkeolog Andreas Ante-
lid har utsetts till projektle-
dare. Projektet kommer att 
genomföras i samarbete med 
Nödinge Sockens Hem-
bygdsförening.

– Syftet är att introdu-
cera den här gruppen av 
nyanlända invandrare i ett 
för dem nytt sammanhang. 
Dessa elever har ingen 
naturlig koppling till bygden 
och kulturarvsarbetet, ingen 
farmor eller mormor som 
kan berätta om hur det var 
förr i tiden, säger Andreas 
Antelid.

En arkeologisk undersök-
ning kommer att göras på 
en utvald plats i Nödinge. 
Tanken är att gräva fram his-
toria som senare ska presen-
teras i en utställning.

– Förhoppningsvis gör vi 
intressanta fynd som elev-
erna i sin tur kan berätta om 
för Aleborna, förklarar Ante-
lid.

– Vi ska välja en historiskt 

intressant plats. Det är här 
som hembygdsföreningen 
kommer in i bilden. De kan 
hjälpa oss att hitta rätt plats.

Grävningarna är plane-
rade till oktober och utställ-
ningen beräknas vara klar 
någon gång i månadsskiftet 
november-december.

– Tanken är att göra gräv-
ningen så likt en arkeologisk 
undersökning det är möjligt, 
avslutar Andreas Antelid.

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

VI HAR KÖPARNA

Dags att flytta?
Varför inte ringa 

Ales största mäklare?

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

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

www.svenskfast.se

Arkeolog Andreas Antelid vid en tidigare utgrävning i Ala-
fors.          Arkivbild: Jonas Andersson

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Utgrävning ska ske i Nödinge
Projekt för nyanlända invandrare



ALVHEM. Jimmy Lidén 
stod i fokus på Gläntevi 
i lördags.

Alvhemsanfallaren 
svarade för samtliga 
fem fullträffar i derbyt 
mot Lödöse/Nygård.

– Nu tog han avsluten 
själv och fi ck utdelning, 
konstaterade AIK-trä-
naren Roger Brunberg.

I underbart sensommarvä-
der möttes Alvhems IK och 
Lödöse/Nygård i en derby-
kamp om mittens rike i divi-
sion 6 Trollhättan. Många 
ansåg nog att gästerna gällde 
som favoriter, men 
det vitskrudade 
hemmalaget ville 
annat. Framförallt 
var Jimmy Lidén 
på ett sällan skådat 
målhumör och han blev skill-
naden mellan lagen.

– Efter två plattmat-
cher mot Trollhättans FF 
och Västerlanda tog vi oss i 
kragen. Killarna tog ansvar, 
jobbade hårt för varandra 
och visade den inställning 
som behövs i en sådan här 
match, förklarade en mycket 

belåten Roger Brunberg.
Det var 2-2 i paus och det 

oavgjorda resultatet stod sig 
fram till kvarten kvar. Inom 
loppet av tolv minuter hade 
AIK, eller rättare sagt Jimmy 
Lidén, avgjort matchen.

– Nu har vi samma poäng 
som Lödöse/Nygård och 
målsättningen är att komma 
före dem i tabellen. Vi får se 
om vi lyckas med det, säger 
Roger Brunberg.

På fredag gästas Gläntevi 
av tabelltrean Trollhättans 
IF. Ingen omöjlig uppgift 
enligt Brunberg.

– Vi ska kunna rubba TIF 
också om 
vi visar 
s a m m a 
glöd som 
vi gjorde 
i lördags. 

Jobbar vi hårt kan det mycket 
väl bli poäng.
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FOTBOLL
Division 6 Trollhättan
Alvhems IK – Lödöse/Nygård 5-2 (2-2)

RYRSJÖVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

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  

Jimmy Lidén sänkte 
Lödöse/Nygård
– Blev derbyhjälte med 
fem fullträffar

Lödöse/Nygårds lagkapten Jonathan Svensson i kamp om bollen med Alvhems Jimmy Lidén. 
Jimmy blev derbyts kung då han svarade för hemmalagets samtliga fem fullträffar.

Björn Gidlund är nära 
att få pannan på bol-

len, men den här gång-
en lyckas burväktaren 
i Lödöse/Nygård, Tim 

Holmqvist, avvärja.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

ÄLVÄNGEN. ÄIK orkade 
inte följa upp praktin-
satsen mot topplaget 
Bosna.

Uddamålsförlusten 
hemma på Älvevi sved.

Hemmalaget var nära 
poäng, men hade inte 
marginaler och domslut 
på sin sida.

Efter en mållös första halvlek 
där Älvängen borde fått en 
straff sedan Tim Webster 
blivit fälld, tog gästerna över 
kommandot i inledningen på 
den andra akten. Det var 0-2 
inom loppet av tio minuter.

– Vi var inte på bettet och 
inställningen som vi hade 
i segermatchen mot Bosna 
var som bortblåst, förklarar 
ÄIK-tränaren Peter ”Erra” 
Eriksson.

Samuel Ingvarsson gav 
nerv åt tillställningen när han 
fixade 1-2 i den 66:e minu-
ten. Därefter uppstod en 
handsituation i Hälsös straff-
område, men ingen signal. 
Domaren Peter Öhman 
hade för övrigt mycket att stå 
i och fick hala upp det röda 
kortet två gånger. Gästernas 
Jesper Olofsson fick lämna 
banan i den 60:e minuten 
och sedan fick han sällskap av 
sin lagkamrat, Daniel Dino, 
tio minuter före slutet.

– Det känns lite surt att vi 
inte lyckades få in en kvitte-
ring, säger Peter Eriksson.

JONAS ANDERSSON

ÄIK förlorade 
hemma
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STOCKHOLM. Lörda-
gen den 24 augusti 
var Markus Menander 
Bohus IF Friidrott på 
Stockholm Stadium för 
att tävla mot Sveri-
ges bästa 14-åringar i 
höjdhopp. 

Inhoppningen gick bra och 
efter några omgångar, när 
ribban lades upp på 164 cen-
timeter, så var Markus i delad 
ledning utan någon rivning. 
Nu lyckades han med bedrif-
ten att slå sitt personliga 
rekord på 161, inte mindre 
än tre gånger och därmed 
klara den höjden 170 centi-
meter. Detta resulterade i en 
andraplats då Simon Wik-
lund från IK Wilske blev för 
svår då han lyckades med att 
hoppa över 179 centimeter i 
sista försöket.

Snabb förbättring
När utomhussäsongen bör-
jade hade Markus med sig ett 
personbästa från inomhus-
säsongen på 154 centime-
ter och har därefter snabbt 
förbättrat sin hoppning och 
sitt personbästa. Markus 
kommer representera Bohus 
IF Friidrott under Göta-

landsmästerskapen i Eksjö 
den 14-15 september, som 
är ett regionmästerskap för 
13-14 åringar. Föreningen 

håller tummarna för att 
Markus skall lyckas lika bra 
som under DN-Galan.

Bohus IF Friidrott
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Robert Bävermalm hade fått 
ändra om radikalt i lagupp-
ställningen inför mötet med 
tabellettan. Fem man ur den 
startelva som föll med udda-
målet mot Göta BK var inte 

tillgängliga i lördags, men 
spelarna som ersatte ska ha 
all heder av insatsen.

– Vi gör det riktigt bra. 
Gerdsken var otroligt starka 
första tjugo minuterna, men 

sedan tog vi över och var det 
bollförande laget resten av 
halvleken.

Vid ställ-
ningen 1-0 
hade gästerna 
två stekheta 
lägen att få till 
stånd en kvit-
tering, men det ville sig inte. 
Istället utnyttjade Alings-
åsarna ett misstag i SBTK-
försvaret fem minuter in på 
den andra halvleken. 2-0 blev 
sedan 3-0 genom Kristofer 
Profozic i matchminut 75.

– En klasspelare som 

borde spela högre upp i 
seriesystemet, berömmer 
Bävermalm.

För Skepp-
landa väntar 
nu hemma-
match mot 
Dardania på 
lördag.

Division 3 NV Götaland

vs
KÄRRA KIF

Lördag 7 sept kl 15.00
SJÖVALLEN

SVENSKA STENHUS ARENA

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF

Matchvärd

SBTK blev nollade på Forsvallen
SKEPPLANDA. Friscopojkarnas tyngd blev Skepp-
landas fall.

Gästerna avgjorde en spelmässigt dålig match 
på Forsvallen med tjugo minuter kvar att spela.

– De var lite starkare än oss, erkänner SBTK-
tränaren Stig Persson.

Efter fem raka segrar tog 
det roliga slut för SBTK:s 
damer. Friscopojkarna är 
ingen favorit-
mots t åndare 
för de gulsvarta 
tjejerna.

– Vårmötet 
slutade mållöst 
och den här gången rådde vi 
inte på dem. Friscopojkarna 
är tunga att möta. Vi fick inte 
igång något riktigt ordnat 
spel, de satte hög press. Det 
blev mer kamp än skönspel, 
summerar Stig Persson.

Avgörandet kom efter 

en frispark där gästernas 
Louise Berggren fick fritt 
fram i straffområdet och 

kunde rulla 
in matchens 
enda mål.

– Vi käm-
pade bra, 
men skapade 

väldigt lite i förhållande till 
tidigare matcher i höst, säger 
Stig Persson.

I nästa omgång möter 
Skepplanda tabelljumbon 
Bergdalen på bortaplan.

JONAS ANDERSSON
SBTK-tränaren Stig Persson fi ck se sitt lag förlora mot Friscopojkarna med matchens enda 
mål. Arkivbild: Jonas Andersson

FOTBOLL
Division 2 Västergötland södra dam
Skepplanda – Friscopojkarna 0-1

FOTBOLL
Division 5 Västergötland västra
Gerdskens BK – Skepplanda 3-0 (1-0)

FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Skoftebyn – Ahlafors IF 3-2 (1-1)
Mål AIF: Jihad Nashabat, Edwin Pear-
son. Matchens kurrar: Edwin Pearson 
3, Erik Gunnarsson 2, Andreas 
Skånberg 1.

Vänersborgs IF – Edet FK 2-1
Mål EFK: Erik Wärmé.

Grebbestad 17 21 34
Stenungsund 17 10 32
Stångenäs 17 22 29
Skoftebyns IF 17 15 29
Vänersborgs IF 17 -4 25
Ahlafors IF 17 5 24
Kärra/KIF 17 -9 24
Västra Frölunda 17 5 23
Älvsborgs FF 17 -3 21
Gunnilse IS 17 -8 21
Edet FK 17 -20 12
Melleruds IF 17 -34 10

Division 5 Västergötland V
Gerdskens BK – Skepplanda 3-0
Matchens kurrar SBTK: Alexander 
Andersson 3, Emil Frii 2, Niklas 
Antonsson 1.

Division 6 D Göteborg
Säve SK - Nödinge SK 4-4 (3-2)
Mål NSK: Rahel Faraj 2, Karl Ham-
feldt, Bernhad Hadenäs. Matchens 
kurrar: Karl Hamfeldt 3, Rahel Faraj 
2, Bernhad Hadenäs 1.

Älvängen – Hälsö BK 1-2 (0-0)
Mål ÄIK: Samuel Ingvarsson. Match-
ens kurrar: Pontus Dahlberg 3, Johan 
Parinder 2, Filiph Jonemark 1.

Backatorp – Nol IK
Mål NIK: Marcus Hansson 2, Bojan 
Ilic, Jonatan Berntsson, Michael 
Hintze. Matchens kurrar: Charlie 
Nielsen 3, Bojan Ilic 2, Jonatan 
Berntsson 1.

Surte IS FK – Hålta 5-2 (2-2)
Mål SIS: Rade Radovic, Jonas Brolin, 
Almir Mehmedagic, Thomas Hans-
son, Erik Borg. Matchens kurrar: 
Ingen uppgift. 

Division 6 Trollhättan
Alvhem – Lödöse/Nygård 5-2
Mål AIK: Jimmy Lidén 5. LNIK: Joakim 
Lorentsen, Johnny Hansson.
Matchens kurrar AIK: Jimmy Lidén 3, 
Daniel Östlund 2, Tomas Nilsson 1.

Division 2 Västergötland S, dam
Skepplanda – Friscopojkarna 0-1
Matchens kurrar: Lisa Qvarfordt 3, 
Matilda Errind 2, Amanda Errind 1.

Äspereds IF – Lödöse/Nygård 4-1
Mål LNIK: Embla Petersdotter.

Division 3B Göteborg
Öjersjö IF – Ahlafors 1-4 (0-3)
Mål AIF: Madelene Lindberg 2, själv-
mål, Emma Gunnarsson. 

Effektivt Gerdsken besegrade Skepplanda

Niklas Antonsson fi ck vika-
riera som mittback i SBTK:s 
bortamatch mot Gerdskens 
BK. Gästerna svarade för en 
bra insats, men Alingsåsla-
get var numret större och 
vann med 3-0.

ALINGSÅS. Ännu en bra match mot ett topplag 
och dessvärre ännu ett nederlag.

Skepplanda BTK höll jämna steg med seriele-
dande Gerdsken, men hemmalaget var effektivare 
när chanserna gavs.

– De är kliniska i lägena, säger SBTK-tränaren 
Robert Bävermalm.

– Laget tappar mark i tabellen

RYRSJÖVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Edet Runt, Lilla Edet
Herr 10 km:
1. Peter Gross, Hässelby SK
2. Björn Martinsson, Strömstad
3. Jan Svensson, Trollhättans IF

Dam 10 km:
1. Anna Hallberg, Solvikingarna
2. Ida Eliasson, Kungälv
3. Magdalena Fasten, Lidköping

Herr 5 km:
1. Nicklas Tollesson, Hälle
2. Olof Gustavsson, IFK Skövde
3. Rickard Carlsson, Trollhättans IF

Dam 5 km:
1. Lova Keterlins, SK Granan
2. Camilla Andersson, Kode
3. Lina Persson, SK Trollhättan

LÖPNING

Markus Menander Bohus IF Friidrott knep ett silver i höjd-
hopp på DN-Galan Youth i Stockholm.

Markus nådde nya höjder på DN-Galan
– Knep en hedrande silverpeng 

Fre 6 sept kl 18.00
Gläntevi
Alvhem – 

Trollhättans IF

Fre 6 sept kl 18.15
Nolängen
Nol – Säve

Fre 6 sept kl 19.30
Sjövallen

Ahlafors dam – 
Jitex FC

FOTBOLL I ALE
Lör 7 sept kl 15.00

Sjövallen
Ahlafors – Kärra KIF

Lör 7 sept kl 15.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Dardania

Lör 7 sept kl 15.00
Älvevi

Älvängen – Lundby



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

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

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

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

HJS 
FOTVÅRD

ALE
DJURKLINIK

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

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

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

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

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

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

måndag & onsdag
kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

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

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

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

Tobias Sigestrand 
070-984 39 40

www.tsmureri.com

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

KNATTEFOTBOLL
I september startar vi knattefotboll för pojkar och 

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

Vi söker också ledare

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

NÖDINGE– SÅ KLART

STURES 
SPISAR AB

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

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

 Eva
Medicinsk fotterapeut
www.wallsfotvard.se

Bohus/Kode
Tel: 0707-144 577

WallsFOTVÅRD
Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen

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

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

www.ale.nu 

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

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

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

Lilla Edets Buss
NÖDINGE 

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se

Vi säljer
Hund- och kattfoder

Friskvård, Fotvård, 
Hudvård & Nagelvård

i Bohus Centrum

Allt inom golv
0760-97 02 39

SalesOnNet
“Din lokala IT-partner”

Besök vår Butik och Verkstad i BOHUS

WWW.

.com

Nyhet!
Nu reparerar 

vi även 
mobiltelefoner

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll



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

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

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

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

HJS 
FOTVÅRD

ALE
DJURKLINIK

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

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

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

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

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

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

måndag & onsdag
kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

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

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

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

Tobias Sigestrand 
070-984 39 40

www.tsmureri.com

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

KNATTEFOTBOLL
I september startar vi knattefotboll för pojkar och 

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

Vi söker också ledare

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

NÖDINGE– SÅ KLART

STURES 
SPISAR AB

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

E-post: lars@sturesspisar.se 
www.sturesspisar.se
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GÖTEBORG. Nol har 
inte gett upp.

Ny seger gör att 
laget fortfarande har 
chansen att bråka i 
toppen.

Nols herrar följde upp förra 
omgångens överraskande 
seger över serieledande 
Zenith med en stabil insats 
mot bottenlaget Backatorp. 
Med en match mindre spelad 

är laget bara fem poäng efter 
tvåan Nödinge.

– Tja, tabellen ljuger inte. 
Vi har häng, men målsätt-
ningen är fortfarande bara 
att bli bättre än i fjol och dit 

är det nära nu, säger Peter 
Karlsson, en nöjd nolträ-
nare.

Han hävdar att det fortfa-
rande handlar om att försöka 
hjälpa Nödinge i tätstriden.

– Sedan är det en bonus om 
vi också tar oss 
upp i toppen. 
Det känns bra 
just nu. Killarna 
kämpar på och 
stämningen är 
kanon. Nu börjar vi med att ta 
hand om Säve på fredag, säger 

Karlsson som gladde sig extra 
åt att junio-
ren Jonatan 
Bern t s son 
antecknade 
sig i målpro-
tokollet.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

SÄVE. Det svängde 
rejält i toppmatchen på 
Säveplan.

Hemmalaget och 
gästande Nödinge bjöd 
på åtta mål och delade 
på poängen.

Säve kvitterade på 
straff med blott fem 
minuter kvar att spela.

Nödinge kom i ett tufft 
2-0-underläge redan efter en 
kvart. Säve hade klart piggast 
ben och ett 
yrvaket NSK 
behövde tid 
på sig för att 
komma in i 
matchen. Efter 
dryga 21 minuter spräckte 
Rahel Faraj Nödinges nolla 
och, men Säve replikerade 
snabbt och Omid Larizadeh 

gjorde därmed sitt tredje mål. 
Som tur var lyckades NSK:s 
spelmotor Kalle Hamfeldt 
reducera på nytt innan paus-
vilan. 

I andra halvlek kändes 
det som att gästerna trots 
allt skulle lyckas avväpna 
sina motståndare. Rahel 
Faraj kvitterade och Bern-
had Hadenäs gav gästerna 
ledningen för första gången. 
Rahel hade flera lägen 
att dryga ut försprånget, 

även Kalle 
H a m f e l d t 
och Martin 
J o h a n s s o n 
sumpade sina 
chanser. Som 
vanligt innebar 

ineffektiviteten en poängför-
lust. Fem minuter före slut-
signalen fick Säve en straff 

och dramat sluade oavgjort. 
Faktum är att det kunde lika 
gärna ha blivit ytterligare en 
straffspark för hemmalaget 
i slutskedet, men domaren 
valde att fria.

NSK skuggar allt jämnt 
serieledande Zenith tre 
poäng bakom och möter när-
mast Hälsö borta på lördag. 
Veckan därpå väntar derby 
på Vimmervi mot Nol. En 
match som mycket väl kan 
vara av mycket stor bety-
delse för båda lagen. Om inte 
annat har Nol revansch att 
kräva från vårens bottennapp 
(0-6).

Dramat fortsätter i sexan.
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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!

Vigerne Invest

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

Visning
lördag 7 sept

Kl 11-16
i Backa Säteri
Säterivägen 2

Nödinge

Brf Säteriet 2 vid Backa Säteri Golf

Vindslägenhet 

Pris kr 

med balkong i  
västerläge   

Pris kr 

FÖRSÄLJNING 

PÅGÅR

ALAFORS. Den po-
sitiva trenden är nu 
defi nitivt bruten för 
Ahlafors IF.

Det blev en ny förlust 
borta mot Skoftebyn.

I lördagens ödes-
match mot Kärra får 
laget dessutom klara 
sig utan sina båda 
målvakter Andreas 
Skånberg och Stefan 
Johansson.

Förlusten mot Skoftebyn var 
lätt att acceptera. Nysätras 
armé var överlägsen i slag-
styrka och dominerade hela 
matchen förutom den första 
kvarten, då de gulsvarta 
gästerna var etta på bollen. 
Redan efter tre minuter 
kunde Jihad Nashabat 
skicka in ledningsmålet 

efter ett fint inspel av Niclas 
Elving. Minuten senare kom 
vänsterbacken Erik Gun-
narsson runt fint på samma 
kant och hittade skytte-
kungen Moha Abdulrazek 
som avslutade kliniskit – i 
ribban!

– 2-0 hade 
betytt en 
annan match-
bild. De hade 
tvingats öppna 
upp sig och vi hade fått det 
lite lättare. Vi följer match-
planen perfekt, men sex 
olyckliga minuter gör att de 
får övertag. I halvlek kändes 
det bra och jag var inte direkt 
orolig. Jag upplevde att vi 
hade koll på dem och jag 
trodde vi skulle kunna kontra 
in ett par mål. När de gör 
3-1 går luften ur oss och vi 
är aldrig riktigt nära att hota 

dem, säger AIF-tränaren 
Lars-Gunnar Hermansson.

Skoftebyn ägde som väntat 
mycket boll, men Ahlafors 
snabba omställningar som 
normalt bär frukt var utan 
spets. Till sist blev trycket 

för stort mot 
det gulsvarta 
målet och i 
den första 
h a l v l e k e n s 
sista minut 

kvitterade hemmalaget. Det 
var ett psykologiskt viktigt 
mål och den positiva energin 
tog Skoftebyn med sig ut i 
andra halvlek. 

Direkt efter paus förval-
tade laget en hörna och 2-1 
följdes av 3-1 inom loppet 
av ett par minuter. Ahla-
fors försökte komma in i 
matchen, men vägde för lätt 
mot ett kompakt, stabilt och 

fysiskt överlägset Skoftebyn. 
Edwin Pearson forcerade 
in ett reduceringsmål på 
övertid. Eftersnacket kom 
att handla om målvakten 
Andreas Skånbergs gula 
kort som innebär att han är 
avstängd mot Kärra nu på 
lördag. Dubbel olycka är 
att reservmålvakten Stefan 
Johansson vädrade sitt miss-
nöje med domaren i veckans 
B-lagsmatch, vilket innebär 
att även han är avstängd. 
Näste man i turordningen 
är junioren Philip Lund-
gren, 18, som ännu inte har 
A-lagsdebuterat.

– Jag ska prata med Philip 
och se hur han känner inför 
uppgiften. Vill inte han stå 
får vi kolla i alla vrår och se 
om vi kan hitta något. Ett 
annat alternativ är ju att ställa 
en utespelare, säger LG Her-

mansson.
Kärra har repat mod och 

matchen mot AIF är av nyck-
elkaraktär. Båda lagen behö-
ver vinna för att undvika att 

bli inblandat i kvalstriden.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Ahlafors halkar efter
– Målvaktskris inför ödesmatchen mot Kärra

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Skoftebyn – Ahlafors IF 3-2 (1-1)

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Säve SK – Nödinge SK 4-4 (3-2)

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Backatorp – Nol IK 1-5 (1-2)

Niclas Elving var pigg i matchinledningen, men markerades 
sedan bort och då saknar AIF ett riktigt hot.

Nol tar in på topplagen – än är det inte kört

Målrikt när NSK och Säve kryssade

Bernhad Hade-
näs var pigg och 
målskytt för 
NSK.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se



Går allt som planerat ska 
konstgräset på Strömsvallen 

vara utrull at och i spelbart 
skick efter nyår. Då krävs det 

emellertid att 
hösten och 
inledningen 

på vintern blir förhållandevis 
mild.

– Det får helt enkelt inte 
bli för många minusgrader, 
det skulle sinka projektet. 
I annat fall hoppas vi att 
planen ska vara klar att tas 
i bruk i januari, säger Kjell 
Johansson.

Det var en nöjd nämnd-
ordförande som tog det 
första symboliska spadtaget 

på måndagseftermiddagen.
– Ett jättelyft för våra fot-

bollsklubbar. Det är en väl-
kommen investering, säger 
Kjell Johansson.

Vilken typ av konstgräs-
matta det blir på Strömsval-
len är inte 
bestämt. Ett 
andbudsun-
derlag går ut 
under den här 

veckan.
– Vi kommer att sätta oss 

ned med samtliga fotbolls-
klubbar i vinter för att inven-
tera behovet av träningstider. 
Alla föreningar ska ges möj-
lighet att nyttja Strömsval-

lens konstgräs, avslutar Kjell 
Johansson.
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NOL. Den som väntar 
på något gott väntar 
aldrig för länge.

Inom några veckor 
ligger konstgräsplanen 
redo att invigas på No-
längens idrottsplats.

– Väldigt välkommet, 
säger Andreas Martins-
son ansvarig för konst-
gräsprojektet i Nol IK.

Det har varit många turer 
under årens lopp och 
Nolängen har hela tiden fun-
nits med som ett huvudspår 
i kommunens planering över 
konstgräsplaner. Den första 
utredningen gjordes av 
Göteborgs Fotbollsförbund 
redan för åtta år sedan.

– Vi lovade fyra konstgräs-
planer när vi kom till makten 
och därefter togs det fram en 
turordning. Att Nol IK har 
fått vänta beror på att det har 
varit problem med markför-
hållandena, förklarar Isa-
bell Korn (M), ordförande i 
Kultur- och fritidsnämnden.

Det är också geotekniken 
som omöjliggör anläggan-
det av en elvamannaplan på 
Nolängen. Istället får klub-
ben hålla tillgodo med en 
niomannaplan och därtill en 

träningsyta om 34x64 meter.
– Här går klubbens och 

kommunens åsikt isär, säger 
Andreas Martinsson som 
anser att det vore fullt möj-
ligt att få till stånd en fullstor 
plan på den tidigare gruspla-
nen.

Inget avkall
– Vi gör inte avkall på kvali-
teten. Vi har haft långa dis-
kussioner med Nol IK och 
nu funnit den bästa mellan-
vägen. Vi kompenserar klub-
ben med en träningsyta som 
ligger inom ram och som får 
den kvalitet som vi kräver, 
säger Isabell Korn.

Totalkostnaden uppgår 
till 3,8 miljoner kronor och 
klubbens egeninsats landar 
på 15-20 procent.

– Det handlar om fysiskt 
arbete, alltifrån att fälla träd 
till att riva och forsla bort 
material. Vi har många duk-
tiga och engagerade med-
lemmar som utför ett enormt 
arbete för att konstgräspla-
nen ska bli verklighet, säger 
Andreas Martinsson.

Nol IK sysselsätter när-
mare 300 barn och ungdo-
mar. I slutet av september 
har alla dessa unga lirare en 

konstgräsplan att beträda.
– Föreningen har vind i 

seglen just nu och detta gör 
ju inte saken sämre. Det är 
fler och fler ungdomar som 
söker sig till oss. Den nya 
konstgräsplanen kommer att 
underlätta vardagen för oss 
och bidra till att våra natur-
gräsplaner kan hållas i bättre 
skick än vad som nu är fallet. 
Nu kan vi avlasta A-planen 
med träningar och matcher 
på konstgräs, säger Andreas 
Martinsson.

Klas Arvidsson, enhets-
chef Ale Fritid, har varit del-
aktig i processen för alla fyra 
konstgräsplaner. Han kan 
se effekten på de ställen där 
grusbäddar förvandlats till 
gröna inbjudande mattor.

Jättelyft
– Det har blivit ett jättelyft 
för våra barn och ungdo-
mar i Älvängen, Alafors och 
Skepplanda. Spontanfotbol-
len har kommit tillbaka i 
betydligt större utsträckning 
än tidigare. Konstgräspla-
nerna har inte bara inneburit 
ett lyft för respektive fören-
ing utan även för skolorna 
på respektive ort, säger Klas 
Arvidsson.

– Det spelar ingen roll om 
konstgräset används till fot-
bollsspel eller brännboll eller 
vad det nu må vara. Huvud-
saken är att barn och ung-
domar rör på sig. Nu har de 
ett fint underlag att bedriva 
verksamhet på även när det 
regnar.

Isabell Korn vill också ta 
tillfället i akt att lyfta fram de 

krafter som bidraget till att 
göra vallöftet om fyra konst-
gräsplaner verklighet.

– En eloge till tjänstemän 
och föreningsrepresentanter 
som samarbetat på ett fram-
gångsrikt sätt.

Exakt när invigningen av 
Nolängens konstgräsplan 
kommer att äga rum åter-
står att se. Lördagen den 28 

september är ett tänkbart 
datum, men mycket hänger 
på väder och vind så att pro-
jektet inte blir försenat.

– Vi får återkomma kring 
detaljerna i just det ärendet, 
avslutar Andreas Martinsson.

Kjell Johansson (S), ordfö-
rande i Kultur- och fritids-
nämnden, tar det första 
spadtaget för den nya konst-
gräsplanen på Strömsvallen.

Konstgräsplan på Nolängen till slut
– Många års väntan över för Nol IK

Smycketillverkning
Lär dig göra smycken av cykelslang. 
Fräcka smycken som dessutom är 
miljövänliga. För att få en  
uppfattning om hur de ser ut, 
Googla på ”smycken av cykelslang”.
Måndagar ojämna veckor  
kl.18.00–20.00
Alvhem 4 ggr á 2h
Kostnad: 300: - inkl. mtrl.
Start: måndag 23 september
Ledare: Jennie Niklasson

Boll & Lek
Fotboll och lek i en
härlig blandning
Söndagar kl.10.00–11.00
4-6 år Kostnad: 300: -
Älvängenskolans gymnastiksal
Start: söndag 22 september
Ledare: Erika Sandström

HÖSTENS 

KURSER

VÄLKOMNA!

Sista anmälningsdag 20 september
0704-89 86 16

- Älska handboll

Välkomna!

Snart startar vi upp 

igen för alla barn mellan 2-6 år

Mer info inom kort
www.laget.se/alehf

Boll-lekis

Träningstider 
hittar du 

på hemsidan!

Andreas Martinsson, Nol IK, Klas Arvidsson, enhetschef Ale Fritid, och Isabell Korn (M), 
ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, inspekterar hur arbetet förlöper på Nolängens 
idrottsplats där grusplanen ska förvandlas till konstgräs. I slutet av september planeras det 
för invigning.

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

Första spadtaget för Strömsvallens konstgräsplan
STRÖM. Det första spadtaget för kommunens för-
sta konstgräsplan.

I måndags satte Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Kjell Johansson (S) spaden i marken.

– Nu fi nns det ingen återvändo, skrattade Kjell.
PÅ STRÖMSVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

PÅ STRÖMSVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Hej alla 
badmintonsugna 

ungdomar!
Succèn fortsätter!
Badmintonskolan startar den 

9 september kl 18:00

Vi håller till i Alelyckan 
Sportcenter!

Kom och pröva ett fartfyllt 
och roligt spel!

Varmt välkomna
Frida och Robert

För mer information se:
www.varvinden.com
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Måndag 19:10 Jympa Soft Nödingeskolan

Tisdag 19:10 Skivstång Nödingeskolan

Onsdag 19:10 Core Nödingeskolan

Torsdag 19:00 Hoppis&Skuttis Älvängens Kulturhus

Söndag
16:00
19:00

19:10 
Bas

Sporthallen Nödinge 
Älvängens Kulturhus

Terminsstart
Måndag 2 september 2013

GRATIS
prova-på-träning  

hela första veckan

I höst erbjuder vi

Hoppis&Skuttis
För barn 2-6 år i följe med förälder

Jympa Soft – Nyhet!
Jympa soft: jympa som tar hänsyn, bygger 

upp och utmanar.

Skivstång
effektiv och utmanande styrketräning

Bas
lagom tuff och enkel för att passa de flesta

Medel
jympa med en del hopp och högre tempo

Core
funktionell träning med fokus på  

bålstabilitet

Kraft • Lust • Glädje
träna med oss

Vi har något för alla!
Äldre • Unga 

Program 2/9 - 15/12

Läs mer om passen och om oss på

www.friskissvettis.se/ale
Telefon: 0702-902 757

Har du fått träning på recept?
Självklart får du rabatt hos oss för att kunna komma igång.

Vi erbjuder 30 % på terminskortet  
mot uppvisande av recept.

Medlemsavgift 100 kr är obligatorisk.

PRISER 
Jympa (termin)

Vuxen/ungdom

750 kr/0 kr 

10- klippkort
600 kr

Hoppis&Skuttis
300 kr

(inget medlemskap
för vuxna krävs)

Medlemskap  
Vuxen/Ungdom

100 kr/helår
Barn

50 kr/helår

Motionsdans
Gammal- och Gilledans 

Barndans - Torsdagar
Startar 12 september 2013 - 10 ggr

2-4 år kl 17-17.30 5-7 år kl 17.30-18.15
Information/anmälan Margareta 0303-74 85 87

Motionsdans
Bugga i Alafors

Torsdagar 
Medborgarhuset i Alafors

Startar 12 september 2013
10 torsdagar 

Bugg för nybörjare
Kl. 18.30 - 19.45

Bugg fortsättning
Kl. 19.30 – 21.00

400:-/10 kvällar eller 50:-/kväll

Anmälan: Marita  0709 81 58 71
www.dfkorkskruven.com

I samarbete med:

Söndagar kl. 17-20
Bygdegården i Skepplanda
Startar 8 september 2013
14 söndagar – 50:-/kväll

Måndagar kl 19-22
Folkets hus i Älvängen

Startar 9 september 2013
50:-/kväll

Grunddanser fr kl 19
Även nybörjare - Anmälan

Mera varianter - Gillesdanser fr kl 20

Information: Willy 0707-34 15 61
www.dfkorkskruven.com

 I samarbete med:

LÖDÖSE. Utställningen 
”Konstnärlig frihet” 
visas just nu på Lödös-
hus.

Det är Göta Älvda-
lens konstförenings 
konstnärssektion som 
ställer ut verk i fl era 
olika tekniker.

I söndags var det ver-
nissage.
Kanske uppstår vissa asso-
ciationer om vad konstnär-
lig frihet innebär, att det ska 
vara på ett visst sätt, men det 

är just vad det inte är. Varje 
konstnär har sitt eget indivi-
duella och personliga uttryck 
och sin egen väg att följa. 

– Vi har tagit ut svängarna, 
förklarar Helene Nork som 
är en av de tjugo konstnärer 
som bidrar med verk till sam-
lingsutställningen i Lödöse.

I utställningen ”Konstnär-
lig frihet” får publiken möta 
olika uttryck i konsten, i flera 
olika tekniker som akvarell, 
akryl, olja, grafik, textil och 
keramik.

Göta Älvdalens Konst-
förenings Konstnärssektion 
- GÄKK - är en konstnärs-
grupp verksam i Göta Älvda-
len sedan 1970. Föreningen 
har för närvarande 29 med-
lemmar. 

På vernissagedagen var 
det invigningstal av Ingvar 
Ekbrand och musik av 
Michael Tuved. Utställ-
ningen pågår till och med 
den 6 oktober.

JONAS ANDERSSON

I söndags var det premiär för utställningen ”Konstnärlig frihet”. Ingvar Ekbrand invignings-
talade.

Konstnärlig frihet i Lödöse

ÄLVÄNGEN. Bastabinne – 
starka fingrar och tålamod 
– är ett föredrag om ett unikt 
hantverk. I samband med 
Repslagarmuseets pågående 
utställning Bastabinne berät-
tar mästarslöjdaren, Ingrid 
Andreasson från Ödenäs, 
mer om detta exklusiva hant-
verk.

Det tar tid att lära sig bas-
tabinne och att föra en tradi-
tion och ett hantverk vidare. 
Onsdagen den 11 september 

visar och berättar Ingrid 
Andreasson om bastabin-
nets historia och om sitt eget 
engagemang och utveckling 
av hantverket.

Från gran till sillakass 
– hur går det till? Vilket 
material använder man? Vilka 
band och vem binder i dag? 
Känn på materialet och se 
olika föremål, som kan till-
verkas av en gran. 

Ingrid tillverkar fortfa-
rande gamla traditionella 

föremål av granbast, men har 
utvecklat hantverket till ett 
modernt bastabinne. Ingrid 
Andreasson har tillsammans 
med Kerstin Ingborn byggt 
upp Centrum för Bastabinne 
på Ödenäs hembygdsfören-
ings lilla museum.

Bastabinne var det hant-
verk som i första hand blev 
inkomstkälla för de som inte 
hade skogs- eller jordbruks-
marker tillräckligt stora att 
leva på.                              ❐❐❐

Föreläsning på Repslagarmuseet



Går allt som planerat ska 
konstgräset på Strömsvallen 

vara utrull at och i spelbart 
skick efter nyår. Då krävs det 

emellertid att 
hösten och 
inledningen 

på vintern blir förhållandevis 
mild.

– Det får helt enkelt inte 
bli för många minusgrader, 
det skulle sinka projektet. 
I annat fall hoppas vi att 
planen ska vara klar att tas 
i bruk i januari, säger Kjell 
Johansson.

Det var en nöjd nämnd-
ordförande som tog det 
första symboliska spadtaget 

på måndagseftermiddagen.
– Ett jättelyft för våra fot-

bollsklubbar. Det är en väl-
kommen investering, säger 
Kjell Johansson.

Vilken typ av konstgräs-
matta det blir på Strömsval-
len är inte 
bestämt. Ett 
andbudsun-
derlag går ut 
under den här 

veckan.
– Vi kommer att sätta oss 

ned med samtliga fotbolls-
klubbar i vinter för att inven-
tera behovet av träningstider. 
Alla föreningar ska ges möj-
lighet att nyttja Strömsval-

lens konstgräs, avslutar Kjell 
Johansson.

alekuriren  |   nummer 31  |   vecka 36  |   2013SPORT24

NOL. Den som väntar 
på något gott väntar 
aldrig för länge.

Inom några veckor 
ligger konstgräsplanen 
redo att invigas på No-
längens idrottsplats.

– Väldigt välkommet, 
säger Andreas Martins-
son ansvarig för konst-
gräsprojektet i Nol IK.

Det har varit många turer 
under årens lopp och 
Nolängen har hela tiden fun-
nits med som ett huvudspår 
i kommunens planering över 
konstgräsplaner. Den första 
utredningen gjordes av 
Göteborgs Fotbollsförbund 
redan för åtta år sedan.

– Vi lovade fyra konstgräs-
planer när vi kom till makten 
och därefter togs det fram en 
turordning. Att Nol IK har 
fått vänta beror på att det har 
varit problem med markför-
hållandena, förklarar Isa-
bell Korn (M), ordförande i 
Kultur- och fritidsnämnden.

Det är också geotekniken 
som omöjliggör anläggan-
det av en elvamannaplan på 
Nolängen. Istället får klub-
ben hålla tillgodo med en 
niomannaplan och därtill en 

träningsyta om 34x64 meter.
– Här går klubbens och 

kommunens åsikt isär, säger 
Andreas Martinsson som 
anser att det vore fullt möj-
ligt att få till stånd en fullstor 
plan på den tidigare gruspla-
nen.

Inget avkall
– Vi gör inte avkall på kvali-
teten. Vi har haft långa dis-
kussioner med Nol IK och 
nu funnit den bästa mellan-
vägen. Vi kompenserar klub-
ben med en träningsyta som 
ligger inom ram och som får 
den kvalitet som vi kräver, 
säger Isabell Korn.

Totalkostnaden uppgår 
till 3,8 miljoner kronor och 
klubbens egeninsats landar 
på 15-20 procent.

– Det handlar om fysiskt 
arbete, alltifrån att fälla träd 
till att riva och forsla bort 
material. Vi har många duk-
tiga och engagerade med-
lemmar som utför ett enormt 
arbete för att konstgräspla-
nen ska bli verklighet, säger 
Andreas Martinsson.

Nol IK sysselsätter när-
mare 300 barn och ungdo-
mar. I slutet av september 
har alla dessa unga lirare en 

konstgräsplan att beträda.
– Föreningen har vind i 

seglen just nu och detta gör 
ju inte saken sämre. Det är 
fler och fler ungdomar som 
söker sig till oss. Den nya 
konstgräsplanen kommer att 
underlätta vardagen för oss 
och bidra till att våra natur-
gräsplaner kan hållas i bättre 
skick än vad som nu är fallet. 
Nu kan vi avlasta A-planen 
med träningar och matcher 
på konstgräs, säger Andreas 
Martinsson.

Klas Arvidsson, enhets-
chef Ale Fritid, har varit del-
aktig i processen för alla fyra 
konstgräsplaner. Han kan 
se effekten på de ställen där 
grusbäddar förvandlats till 
gröna inbjudande mattor.

Jättelyft
– Det har blivit ett jättelyft 
för våra barn och ungdo-
mar i Älvängen, Alafors och 
Skepplanda. Spontanfotbol-
len har kommit tillbaka i 
betydligt större utsträckning 
än tidigare. Konstgräspla-
nerna har inte bara inneburit 
ett lyft för respektive fören-
ing utan även för skolorna 
på respektive ort, säger Klas 
Arvidsson.

– Det spelar ingen roll om 
konstgräset används till fot-
bollsspel eller brännboll eller 
vad det nu må vara. Huvud-
saken är att barn och ung-
domar rör på sig. Nu har de 
ett fint underlag att bedriva 
verksamhet på även när det 
regnar.

Isabell Korn vill också ta 
tillfället i akt att lyfta fram de 

krafter som bidraget till att 
göra vallöftet om fyra konst-
gräsplaner verklighet.

– En eloge till tjänstemän 
och föreningsrepresentanter 
som samarbetat på ett fram-
gångsrikt sätt.

Exakt när invigningen av 
Nolängens konstgräsplan 
kommer att äga rum åter-
står att se. Lördagen den 28 

september är ett tänkbart 
datum, men mycket hänger 
på väder och vind så att pro-
jektet inte blir försenat.

– Vi får återkomma kring 
detaljerna i just det ärendet, 
avslutar Andreas Martinsson.

Kjell Johansson (S), ordfö-
rande i Kultur- och fritids-
nämnden, tar det första 
spadtaget för den nya konst-
gräsplanen på Strömsvallen.

Konstgräsplan på Nolängen till slut
– Många års väntan över för Nol IK

Smycketillverkning
Lär dig göra smycken av cykelslang. 
Fräcka smycken som dessutom är 
miljövänliga. För att få en  
uppfattning om hur de ser ut, 
Googla på ”smycken av cykelslang”.
Måndagar ojämna veckor  
kl.18.00–20.00
Alvhem 4 ggr á 2h
Kostnad: 300: - inkl. mtrl.
Start: måndag 23 september
Ledare: Jennie Niklasson

Boll & Lek
Fotboll och lek i en
härlig blandning
Söndagar kl.10.00–11.00
4-6 år Kostnad: 300: -
Älvängenskolans gymnastiksal
Start: söndag 22 september
Ledare: Erika Sandström

HÖSTENS 

KURSER

VÄLKOMNA!

Sista anmälningsdag 20 september
0704-89 86 16

- Älska handboll

Välkomna!

Snart startar vi upp 

igen för alla barn mellan 2-6 år

Mer info inom kort
www.laget.se/alehf

Boll-lekis

Träningstider 
hittar du 

på hemsidan!

Andreas Martinsson, Nol IK, Klas Arvidsson, enhetschef Ale Fritid, och Isabell Korn (M), 
ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, inspekterar hur arbetet förlöper på Nolängens 
idrottsplats där grusplanen ska förvandlas till konstgräs. I slutet av september planeras det 
för invigning.

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

Första spadtaget för Strömsvallens konstgräsplan
STRÖM. Det första spadtaget för kommunens för-
sta konstgräsplan.

I måndags satte Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Kjell Johansson (S) spaden i marken.

– Nu fi nns det ingen återvändo, skrattade Kjell.
PÅ STRÖMSVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

PÅ STRÖMSVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Hej alla 
badmintonsugna 

ungdomar!
Succèn fortsätter!
Badmintonskolan startar den 

9 september kl 18:00

Vi håller till i Alelyckan 
Sportcenter!

Kom och pröva ett fartfyllt 
och roligt spel!

Varmt välkomna
Frida och Robert

För mer information se:
www.varvinden.com
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Måndag 19:10 Jympa Soft Nödingeskolan

Tisdag 19:10 Skivstång Nödingeskolan

Onsdag 19:10 Core Nödingeskolan

Torsdag 19:00 Hoppis&Skuttis Älvängens Kulturhus

Söndag
16:00
19:00

19:10 
Bas

Sporthallen Nödinge 
Älvängens Kulturhus

Terminsstart
Måndag 2 september 2013

GRATIS
prova-på-träning  

hela första veckan

I höst erbjuder vi

Hoppis&Skuttis
För barn 2-6 år i följe med förälder

Jympa Soft – Nyhet!
Jympa soft: jympa som tar hänsyn, bygger 

upp och utmanar.

Skivstång
effektiv och utmanande styrketräning

Bas
lagom tuff och enkel för att passa de flesta

Medel
jympa med en del hopp och högre tempo

Core
funktionell träning med fokus på  

bålstabilitet

Kraft • Lust • Glädje
träna med oss

Vi har något för alla!
Äldre • Unga 

Program 2/9 - 15/12

Läs mer om passen och om oss på

www.friskissvettis.se/ale
Telefon: 0702-902 757

Har du fått träning på recept?
Självklart får du rabatt hos oss för att kunna komma igång.

Vi erbjuder 30 % på terminskortet  
mot uppvisande av recept.

Medlemsavgift 100 kr är obligatorisk.

PRISER 
Jympa (termin)

Vuxen/ungdom

750 kr/0 kr 

10- klippkort
600 kr

Hoppis&Skuttis
300 kr

(inget medlemskap
för vuxna krävs)

Medlemskap  
Vuxen/Ungdom

100 kr/helår
Barn

50 kr/helår

Motionsdans
Gammal- och Gilledans 

Barndans - Torsdagar
Startar 12 september 2013 - 10 ggr

2-4 år kl 17-17.30 5-7 år kl 17.30-18.15
Information/anmälan Margareta 0303-74 85 87

Motionsdans
Bugga i Alafors

Torsdagar 
Medborgarhuset i Alafors

Startar 12 september 2013
10 torsdagar 

Bugg för nybörjare
Kl. 18.30 - 19.45

Bugg fortsättning
Kl. 19.30 – 21.00

400:-/10 kvällar eller 50:-/kväll

Anmälan: Marita  0709 81 58 71
www.dfkorkskruven.com

I samarbete med:

Söndagar kl. 17-20
Bygdegården i Skepplanda
Startar 8 september 2013
14 söndagar – 50:-/kväll

Måndagar kl 19-22
Folkets hus i Älvängen

Startar 9 september 2013
50:-/kväll

Grunddanser fr kl 19
Även nybörjare - Anmälan

Mera varianter - Gillesdanser fr kl 20

Information: Willy 0707-34 15 61
www.dfkorkskruven.com

 I samarbete med:

LÖDÖSE. Utställningen 
”Konstnärlig frihet” 
visas just nu på Lödös-
hus.

Det är Göta Älvda-
lens konstförenings 
konstnärssektion som 
ställer ut verk i fl era 
olika tekniker.

I söndags var det ver-
nissage.
Kanske uppstår vissa asso-
ciationer om vad konstnär-
lig frihet innebär, att det ska 
vara på ett visst sätt, men det 

är just vad det inte är. Varje 
konstnär har sitt eget indivi-
duella och personliga uttryck 
och sin egen väg att följa. 

– Vi har tagit ut svängarna, 
förklarar Helene Nork som 
är en av de tjugo konstnärer 
som bidrar med verk till sam-
lingsutställningen i Lödöse.

I utställningen ”Konstnär-
lig frihet” får publiken möta 
olika uttryck i konsten, i flera 
olika tekniker som akvarell, 
akryl, olja, grafik, textil och 
keramik.

Göta Älvdalens Konst-
förenings Konstnärssektion 
- GÄKK - är en konstnärs-
grupp verksam i Göta Älvda-
len sedan 1970. Föreningen 
har för närvarande 29 med-
lemmar. 

På vernissagedagen var 
det invigningstal av Ingvar 
Ekbrand och musik av 
Michael Tuved. Utställ-
ningen pågår till och med 
den 6 oktober.

JONAS ANDERSSON

I söndags var det premiär för utställningen ”Konstnärlig frihet”. Ingvar Ekbrand invignings-
talade.

Konstnärlig frihet i Lödöse

ÄLVÄNGEN. Bastabinne – 
starka fingrar och tålamod 
– är ett föredrag om ett unikt 
hantverk. I samband med 
Repslagarmuseets pågående 
utställning Bastabinne berät-
tar mästarslöjdaren, Ingrid 
Andreasson från Ödenäs, 
mer om detta exklusiva hant-
verk.

Det tar tid att lära sig bas-
tabinne och att föra en tradi-
tion och ett hantverk vidare. 
Onsdagen den 11 september 

visar och berättar Ingrid 
Andreasson om bastabin-
nets historia och om sitt eget 
engagemang och utveckling 
av hantverket.

Från gran till sillakass 
– hur går det till? Vilket 
material använder man? Vilka 
band och vem binder i dag? 
Känn på materialet och se 
olika föremål, som kan till-
verkas av en gran. 

Ingrid tillverkar fortfa-
rande gamla traditionella 

föremål av granbast, men har 
utvecklat hantverket till ett 
modernt bastabinne. Ingrid 
Andreasson har tillsammans 
med Kerstin Ingborn byggt 
upp Centrum för Bastabinne 
på Ödenäs hembygdsfören-
ings lilla museum.

Bastabinne var det hant-
verk som i första hand blev 
inkomstkälla för de som inte 
hade skogs- eller jordbruks-
marker tillräckligt stora att 
leva på.                              ❐❐❐

Föreläsning på Repslagarmuseet
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Friskis&Svettis Ale
erbjuder ungdomar 13-20 år ett 

gratis Jympakort som 
gäller fram till jul!

Du betalar endast 
för medlemsskap!  

(100 kr)

Erbjudandet gäller för alla  
aktiviteter under hösten 2013.

Kraft • Lust • Glädje
träna med oss

Vi har något för alla!

Läs mer om passen och om oss på

www.friskissvettis.se/ale
Mail: friskissvettis.ale@gmail.com

Telefon: 0702-902 757

Med reservation för ändringar

Platser kvar

MINDFULNESS 
Vi övar förmågan att vara närvarande i nuet, 
vi träff as varannan vecka.

Start:  tis 10 sep kl 18.00-19.30 Jon ”Nonni” 
Bjorgvinsson (19658)

Start:         tis 17 sep kl 18.00-19.30 Ann Franzén 
(19659)

Plats:       SV, Göteborgsv 94, Älvängen )
Avg:          480 kr – 6 ggr (litt 150 kr tillk)

SÖMNAD - nybörjare   (17701)
start:        tors 12 sep kl 18.00-20.30
plats:       Trolledalens Hantverk, Hålanda
avg:          770 kr – 5 ggr (exkl mtrl)
ledare:    Ingela Berndtsson

AKVARELL-nybörjare  (20371)
Start:        ons 18 sep kl 18.00-20.30
Plats:       Ale gymnaium
Svg:          800 kr – 8 ggr (exkl mtrl)
Ledare:    Kristina Raad

KERAMIK – helgkurs  (20368)
Handformning av lera – nybörjare eller erfaren

19-20 okt  kl 10.00-16.00 + 1 dag för glasering
Plats:       Maries Keramik – Bärs Lid 2, Skepplanda
Avg:           2000 kr + lera (40 kr/kilo) glasyr, bränning 

samt lunch ingår
Ledare:    Marie Sundegren

Sticka-virka-tova-återbruk...
Vill du ha vårt studieprogram? Kontakta oss!

Fler  kurser: www.sv.se/vast
Växel: 010-3300900

SQUAREDANS
& LINE DANCE
NYBÖRJARKURSER
Torsdagen den 12 sept. kl 19
ALE GYMNASIUM, NÖDINGE
Ung eller gammal i par eller ensam, alla är välkomna. 
Ingen föranmälan och gratis prova på första gången.

Kontaktpersoner: Ann-Gret & Roger  0303-96 567 / 0702-73 25 75
 Mari-Ann & Ulf  031-65 44 64 / 0707-87 57 01
 Hemsida: www.surteswingers.org

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

MAURITZBERG/HÅLANDA. 
Det var absolut bästa för-
utsättningar när Kultur på 
Mauritzberg arrangerade 
förra fredagens konsert i 
Mauritzbergs kvarn. 
Vädret var strålande och 
det var fullsatt till sista plats 
när West of Eden med sin 
triosättning gav konsert i 
kvarnen vid Mauritzberg.

West of Eden är ett 
svenskt folkrock-band 
som nått internationella 
framgångar med sin unika 
blandning av irländsk folk-
musik och melodiös rock. I 
triosättningen ingår Martin 
Schaub gitarr och sång, 
Jenny Schaub sång, dragspel 
och tin whistle samt Lars 
Broman på fiol. Publiken 
fick uppleva en föreställning 
som var fylld av härlig 
medryckande musik och 

intimitet kring historier som 
band ihop musiken. Trion är 
mycket samspelt och kunde 
också få med sig publiken i 
insatser i ett par av kvällens 
nummer. 
I fikapausen minglade 
publik och musiker runt om 
dämmet och kvarnen. 
Katharina och Johan Dahl-
bäck fortsätter sitt värdskap 
i en kultursatsning som visar 
stor bredd i utbud av artister 
och genrer. En kväll som 
fredagens konsert är värd 
allt slit i förberedelser och 
arbete kring verksamheten.  
Kultur på Mauritzberg 
planerar nu sin fortsatta 
verksamhet inför hösten och 
vinterhalvåret då föreställ-
ningarna kommer att flytta 
in i Mauritzberg fram till 
nästa sommarsäsong.  

❐❐❐

SKEPPLANDA. Visan 
fl yttar in i Skepplanda 
bygdegård.

Lördagen den 28 
september välkomnas 
Öbarna.

Duon Eva Jarnedal 
och Janne Magnarsson 
utlovar stämningsfulla 
sånger med speciell 
västkustprofi l.

Det är Skepplanda Byg-
degårdsförening som står 
bakom Öbarnas spelning. 
Det är ett önskemål från 
ortsborna som nu tillgodo-
ses.

– Vi har fått signaler om 
att man gärna ser denna typ 
av tillställning i Skepplanda 
bygdegård. Eftersom jag 

känner till Öbarna sedan 
tidigare var det naturligt att 
ringa Janne Magnarsson, 
förklarar Kent Carlsson.

Öbarna, som härstam-
mar från Grundsund, har 
en stor och trogen publik i 
hela landet. Om detta vittnar 
bland annat 500 000 sålda 
skivor med deras inspelning 
av ”Inbjudan till Bohuslän”.

– Vi ser fram emot en trev-
lig lördagskväll i bygdegår-
den. Det kommer att finnas 
fika till försäljning för dem 
som önskar.

Det finns plats för 200 
personer. Biljetter beställs 
av Kent Carlsson eller köps 
direkt vid entrén.

JONAS ANDERSSON

Janne Magnarsson och Eva Jarnedal bildar Öbarna. 

Öbarna till Skepplanda bygdegård
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Martin Schaub, gitarr och sång, Jenny Schaub, sång, 
dragspel och tin whistle samt Lars Broman på fi ol under-
höll publiken i Mauritzbergs kulturkvarn.

Fullsatt kulturkvarn när West of 
Eden trio gästade Mauritzberg
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Friskis&Svettis Ale
erbjuder ungdomar 13-20 år ett 

gratis Jympakort som 
gäller fram till jul!

Du betalar endast 
för medlemsskap!  

(100 kr)

Erbjudandet gäller för alla  
aktiviteter under hösten 2013.

Kraft • Lust • Glädje
träna med oss

Vi har något för alla!

Läs mer om passen och om oss på

www.friskissvettis.se/ale
Mail: friskissvettis.ale@gmail.com

Telefon: 0702-902 757

Med reservation för ändringar

Platser kvar

MINDFULNESS 
Vi övar förmågan att vara närvarande i nuet, 
vi träff as varannan vecka.

Start:  tis 10 sep kl 18.00-19.30 Jon ”Nonni” 
Bjorgvinsson (19658)

Start:         tis 17 sep kl 18.00-19.30 Ann Franzén 
(19659)

Plats:       SV, Göteborgsv 94, Älvängen )
Avg:          480 kr – 6 ggr (litt 150 kr tillk)

SÖMNAD - nybörjare   (17701)
start:        tors 12 sep kl 18.00-20.30
plats:       Trolledalens Hantverk, Hålanda
avg:          770 kr – 5 ggr (exkl mtrl)
ledare:    Ingela Berndtsson

AKVARELL-nybörjare  (20371)
Start:        ons 18 sep kl 18.00-20.30
Plats:       Ale gymnaium
Svg:          800 kr – 8 ggr (exkl mtrl)
Ledare:    Kristina Raad

KERAMIK – helgkurs  (20368)
Handformning av lera – nybörjare eller erfaren

19-20 okt  kl 10.00-16.00 + 1 dag för glasering
Plats:       Maries Keramik – Bärs Lid 2, Skepplanda
Avg:           2000 kr + lera (40 kr/kilo) glasyr, bränning 

samt lunch ingår
Ledare:    Marie Sundegren

Sticka-virka-tova-återbruk...
Vill du ha vårt studieprogram? Kontakta oss!

Fler  kurser: www.sv.se/vast
Växel: 010-3300900

SQUAREDANS
& LINE DANCE
NYBÖRJARKURSER
Torsdagen den 12 sept. kl 19
ALE GYMNASIUM, NÖDINGE
Ung eller gammal i par eller ensam, alla är välkomna. 
Ingen föranmälan och gratis prova på första gången.

Kontaktpersoner: Ann-Gret & Roger  0303-96 567 / 0702-73 25 75
 Mari-Ann & Ulf  031-65 44 64 / 0707-87 57 01
 Hemsida: www.surteswingers.org

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

MAURITZBERG/HÅLANDA. 
Det var absolut bästa för-
utsättningar när Kultur på 
Mauritzberg arrangerade 
förra fredagens konsert i 
Mauritzbergs kvarn. 
Vädret var strålande och 
det var fullsatt till sista plats 
när West of Eden med sin 
triosättning gav konsert i 
kvarnen vid Mauritzberg.

West of Eden är ett 
svenskt folkrock-band 
som nått internationella 
framgångar med sin unika 
blandning av irländsk folk-
musik och melodiös rock. I 
triosättningen ingår Martin 
Schaub gitarr och sång, 
Jenny Schaub sång, dragspel 
och tin whistle samt Lars 
Broman på fiol. Publiken 
fick uppleva en föreställning 
som var fylld av härlig 
medryckande musik och 

intimitet kring historier som 
band ihop musiken. Trion är 
mycket samspelt och kunde 
också få med sig publiken i 
insatser i ett par av kvällens 
nummer. 
I fikapausen minglade 
publik och musiker runt om 
dämmet och kvarnen. 
Katharina och Johan Dahl-
bäck fortsätter sitt värdskap 
i en kultursatsning som visar 
stor bredd i utbud av artister 
och genrer. En kväll som 
fredagens konsert är värd 
allt slit i förberedelser och 
arbete kring verksamheten.  
Kultur på Mauritzberg 
planerar nu sin fortsatta 
verksamhet inför hösten och 
vinterhalvåret då föreställ-
ningarna kommer att flytta 
in i Mauritzberg fram till 
nästa sommarsäsong.  

❐❐❐

SKEPPLANDA. Visan 
fl yttar in i Skepplanda 
bygdegård.

Lördagen den 28 
september välkomnas 
Öbarna.

Duon Eva Jarnedal 
och Janne Magnarsson 
utlovar stämningsfulla 
sånger med speciell 
västkustprofi l.

Det är Skepplanda Byg-
degårdsförening som står 
bakom Öbarnas spelning. 
Det är ett önskemål från 
ortsborna som nu tillgodo-
ses.

– Vi har fått signaler om 
att man gärna ser denna typ 
av tillställning i Skepplanda 
bygdegård. Eftersom jag 

känner till Öbarna sedan 
tidigare var det naturligt att 
ringa Janne Magnarsson, 
förklarar Kent Carlsson.

Öbarna, som härstam-
mar från Grundsund, har 
en stor och trogen publik i 
hela landet. Om detta vittnar 
bland annat 500 000 sålda 
skivor med deras inspelning 
av ”Inbjudan till Bohuslän”.

– Vi ser fram emot en trev-
lig lördagskväll i bygdegår-
den. Det kommer att finnas 
fika till försäljning för dem 
som önskar.

Det finns plats för 200 
personer. Biljetter beställs 
av Kent Carlsson eller köps 
direkt vid entrén.

JONAS ANDERSSON

Janne Magnarsson och Eva Jarnedal bildar Öbarna. 

Öbarna till Skepplanda bygdegård
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Martin Schaub, gitarr och sång, Jenny Schaub, sång, 
dragspel och tin whistle samt Lars Broman på fi ol under-
höll publiken i Mauritzbergs kulturkvarn.

Fullsatt kulturkvarn när West of 
Eden trio gästade Mauritzberg
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Idyllisk landsby 
i Nordtyskland
4 dagar i Schles wig-Holstein 
Landhotel Schimmelreiter 
★★★

Det trevliga 3-stjärniga Land-
hotel Schimmelreiter är den 
perfekta utgångspunkten om 
ni önskar er en minisemester i 
spännande omgivningar, och 
som det är lätt att ta sig till. 
Det tar bara en halvtimme från 
den danska gränsen att köra 
till hotellet som ligger i den lilla 
landsbyn Silberstedt. Samtidigt 
hittar man Schleswig endast 16 
km från hotellet, och här kan ni 
bl.a. se domkyrkan Sankt Petri 
med det enastående och vackra 
träaltaret.

Pris per person i dubbelrum

1.499:-
Pris utan reskod 1.649:-

Ankomst:
Valfri t.o.m. 
20/12 2013. 

 

    Landhotel Schimmelreiter

Gottorp Slott

1 barn
6-14 år 

½ priset 

Köpenhamn
3 dagar i Danmark

Quality Hotel Dan ★★★★ 
Hotellet ligger centralt i Kastrup med metro- och bussförbindelser. 
Med metron så nära kan man stå på Kongens Nytorv inom en 
kvart. Upplev Nyhamn och Ströget med alla pubar, caféer och 
butiker. Ta en tur till fristaden Christiania!            Endast slutstädning.

Pris per person i dubbelrum

999:-
Pris utan reskod 1.149:-

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 31/12 2013.

 

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

1.299:- 

Weekend i Malmö
3 dagar på centrumhot ell

Clarion Collection Hotel 
Temperance ★★★★  
Bo i centrum av Malmö – nära till 
Turning Torso, Malmöhus Slott, 
gamla stan, torg och butiker m.m.

Pris per person i dubbelrum 

1.399:-

Ankomst: Fredagar t.o.m.13/12 
2013. 
Endast slutstädning.

 
endast 499:- 

www.happydays.nu
BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

NÖDINGE. Teaterfören-
ingen i Ale presenterar 
sitt höstprogram.

Det bjuds på två kri-
tikerrosade komedier.

– ”Grymt galet” 
och ”Misantropen” är 
föreställningar som får 
publiken att skratta, 
försäkrar teaterför-
eningens ordförande 
Margareta Nilsson.

Det börjar med två program-
punkter där teaterföreningen 
finns med som medarrangö-

rer till kulturenheten. ”Brel 
möte Piaf ” är ett musikaliskt 
mästerverk där Åsa Fång och 
Christopher Wollter dyker 
ner i den franska musikskat-
ten. Arrangemanget äger 
rum söndagen den 15 sep-
tember.

”Konrads kalas” är en 
barnteater som visas i gym-
nasiets tv-studio lördagen 
den 28 september. Det bjuds 
nyskriven svensk barndrama-
tik.

Teaterföreningens första 
egna program är måndagen 
den 7 oktober. ”Grymt galet” 
är en komedi av Willy Rus-
sell med bland andra Inger 
”Pippi” Nilsson och Carina 
Perenkranz (känd som Judit 
i Com Hem-reklamen) i 
huvudrollerna.

– En pjäs med diverse 
roliga förvecklingar, berättar 
Margareta Nilson.

En ny komedi väntar sön-
dagen den 20 oktober. Riks-
teatern och Kullehusteatern 
ger Molières klassiker ”Mis-
antropen”.

– En kostymteater som vi 
inte ser så ofta nu för tiden. 
Den svenska översättningen 
är gjord av Hans Alfredsson.

Året avrundas med musik 
i dubbel bemärkelse. Först 
gästas Ale gymnasium av Vier 
Brillen, torsdagen den 21 
november, vilket är på begä-
ran från teaterföreningens 
publik.

– Det stämmer! Det 
har framkommit önskemål 
från våra besökare att ta hit 
Hisingsgänget Vier Brillen. 

Det blir musik och texter i 
Hasse & Tages anda, förkla-
rar Margareta Nilson.

”Konsert i juletid” sätter 
traditionsenlig punkt för 
säsongen. I år har den tidi-
gare Idol-vinnaren Daniel 
Lindström sällskap på scen 
av Linda Lampenius.

– Det blir alltifrån fin-
stämda julsånger till souliga 
inslag och välkända rock- och 
poplåtar, hälsar Margareta 
Nilson.

JONAS ANDERSSON

ALAFORS. Vad sägs om 
en pubafton på hem-
maplan?

Fredagen den 20 
september bjuds det 
irländska toner i Med-
borgarhuset.

– Vi ser fram emot 
en gemytlig kväll med 
riktigt bra livemusik, 
säger Folkets Hus-
föreståndaren Willy 
Kölborg.

Dún Aengus, en duo bestå-
ende av Peter Andersson 
och Martin Rahmberg, 
gästar Medborgarhuset i 
Alafors fredagen den 20 sep-

tember. Namnet på bandet 
kommer från en plats på den 
lilla ön Inishmore på Irlands 
västkust.

Martin spelar gitarr och 
Peter tenorbanjo. Dún 
Aengus har en stor reper-
toar av irländska låtar och 
visor. Musik från Skottland 
har också haft ett stort infly-
tande på gruppen, men man 
spelar också moderna låtar 
om andan faller på.

– Jag tror verkligen att 

denna typ av arrangemang 
kan attrahera Aleborna. 
Utöver fantastisk musik till-
handahåller vi öl, vin och 
småsnacks, förklarar Willy 
Kölborg.

Dagen därpå bjuds det en 
helt annan underhållning, 
för en helt annan målgrupp. 
Då står nämligen Medbor-
garhuset som värd för Filio-
kus Fredriks Trollericirkus.

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

8 september
Nödinge kyrka Pilgrimsmässa 11.00 R.Bäck
Pilgrimsvandring. Vi vandrar längs den nya Lödöseleden från Nödinge till 
Älvängen. Vandringen startar kl. 11 med Pilgrimsmässa i
Nödinge kyrka och avslutas i Älvängens kyrka
ca kl 16.00. Medtag matsäck och kläder efter väder.
 
Vandringen sker i samarrangemang med
Pilgrimscentrum Göteborg och Starrkärrs församling.
 
Surte kyrka Gudstjänst 11.00 H. Hultén
 
Bohus Servicehus Gudstjänst  15.00 H. Hultén
 
Onsdagsträff 11 september
14.00 Surte församlingshem
”Vad säger den här texten?” – Harry Hultén
Fika, alla välkomna

Peter Andersson och Martin Ramberg i Dún Aengus svarar 
för underhållningen på den irländska pubafton som äger rum 
i Medborgarhuset fredagen den 20 september.

– Irländsk 
livemusik på 
menyn

Pubafton i Medborgarhuset

Per Burell, Calle Jacobson och Ida Stéen i Misantropen som 
visas i Ale gymnasium söndagen den 20 oktober.

Galet roligt i Ale gymnasium

Allt har ett slut, så även 
denna soliga sommar. 
Onsdagen den 28 augusti 
var det dags för Aktiva 
Seniorers första möte 
för hösten. På scen stod 
åter sångaren Mikael 
Gustafsson och pianisten 
David Carbe. 

David tackades först 
för sitt initiativ att tänka 
på Aktiva då han medver-
kade vid Robert Wells 
besök på Bohus fästning. 
Därefter bjöds vi ett 
blandat program med 
allt från rivig boogie till 
softa ballader. ”New York, 
New York” sjöng Mikael 
med sin fantastiska röst 
som inledningsnummer. 
Så en boogie av David, 
”Walking down the road”. 
Häftiga ”Little Joe from 
Chicago” fick också vara 
med. Sir Elton John 
hedrades med ett härligt 
medley och David fram-
förde sin egen melodi 
”Song of life”. Mikael 
gjorde verkligen Elvis-
låten ”You were always on 
my mind” rättvisa för att 
inte tala om ”Stad i ljus”. 
Den tolkningen borde 
Tommy Körberg lyssna 
på.

Innan dessa unga musi-
kaliska förmågor tackades 
med stående ovationer 
berättade Mikael att han 
under ett år flyttar till 
Hollywood för att för-
kovra sig. Vi önskar lycka 
till och hoppas vi får njuta 
av hans sång även efter 
besöket ”over there”.

Insamlingen till HLF 
inbringade 3 799 kronor. 
Marita O presenterade 
septemberprogrammet 
där observeras bör, att 
handarbetscaféet har 
sina träffar på måndagar. 
Barbro L berättade om 
resan till Käringön. Vid 
blåst går resan inomskärs. 
Bengt M påminde om 
besöket på GP:s tryckeri 
och Bengt B redogjorde 
för kommande resor. Kurs 
i fotobehandling startar i 
november berättade Tore 
R. Vivi-Anne S infor-
merade om yogakurser. 
Avslutningsvis berättade 
Ulf L om Seniorbio på 
Trappan och hjälp man 
kan få genom medborgar-
service.           Inga Isaksson

Rivstart för 
Aktiva Seniorer
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Kammarkören 
VocAle

Söker 
sångare; 
sopraner, 
tenorer 
och basar. 

Tidigare körvana 
är önskvärd.

Ring för provsjungning:

Sabina Nilsson 
0303-444 032.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Lödöse församling 
inbjuder till en ny 
Alphakurs

Start 25 september  
kl 18.30 
i Lödöse församlingshem

Finns Gud?
Bön, vad är det?
Varför bör man läsa bibeln?
Vem tänker du att Jesus är?
Anmäl dig senast den 23 september till:
Pia Thorson 0303-44 25 11 eller
johannes.imberg@svenskakyrkan.se

Lördag 7 september kl 15
Söndag 8 september kl 15

Matiné • Entré 60 kr

Söndag 8 september kl 18
Onsdag 11 september kl 19

Matiné • Entré 80 kr

Söndag 15 september kl 18
Onsdag 18 september kl 19

Entré 80 kr

Söndag 29 september kl 15
Matiné • Entré 60 kr

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors
0702-65 66 70 • Biodagar 0303-33 03 96

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

NYGÅRD. Tre lindar tillhörande Ale-Skövde 
kyrka har utsatts för skadegörelse. Någon har 
helt enkelt friserat träden utan att informera 
församlingen.

– Det ser inte vackert ut, säger kyrkokam-
rer Annette Björklund.

Församlingens personal är upprörd. Det 
var i förra veckan som man upptäckte att 
någon sågat av ett antal grenar på tre av kyr-
kogårdens ståtliga lindar.

– Jag har kollat med Trafikverket som 
säger sig vara helt ovetande, säger Annette 
Björklund.

– Om vi fått någon som helst indikation 
på att träden hade behövt ansats, så skulle 
vi naturligtvis tagit tag i saken. Då hade det 
blivit gjort på ett riktigt sätt.

JONAS ANDERSSON

Att dansa är ett extra roligt sätt att motionera 
på. Man förbättrar konditionen, tränar bland 
annat koordination och balans. Omväxlande 
och roliga danser till härlig musik ger mycket 
glädje tillsammans med trevliga vänner.

Till föreningen Antens Gammaldan-
sare, som har sin danslokal i Sågen i Anten, 
kommer många Alebor för att dansa. På 
måndagar är det nybörjarkurs och då får del-
tagarna lära sig grunddanserna samt några 
enkla varianter.
På onsdagar är det motionsdans med kurs- inslag och då behöver man kunna grund-

danserna och lite mer. En mycket vanlig och 
populär dans är ”Schottisbugg från Eslöv” 
som helst dansas till Elvislåten ”I need your 
love tonight”. 

Att dansa gammaldans till Elvislåtar 
kanske låter konstigt i mångas öron, men det 
har blivit vanligt att dansa gammaldans till 
lite häftigare låtar. 

– Jätteroligt med gammaldans, är en vanlig 
kommentar från nybörjare.                      ❐❐❐

Träd olovligt beskurna

Rolig gammaldans i Anten

Tre lindar tillhörande Ale-Skövde kyrko-
gård har utsatts för skadegörelse.  

Rose-Marie och Inger, två glada gammal-
dansare från Ale, som är trogna gäster hos 
Antens Gammaldansare.

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?

Starrkärr Kilanda församlings 

Musikskola
Gruppundervisning i piano 

och orgel.

Piano-nybörjare för barn: 
Måndag 17.15-17.55 
i Älvängens blå kyrka
Tisdag 15.00-15.40 i Nols kyrka

Piano- nybörjare för vuxna:
Måndag 18.00-18.40 
i Älvängens blå kyrka

Piano- fortsättning:
Måndag kl. 18.50-19.30 
i Älvängens blå kyrka

Orgel för nybörjare:
Torsdag 18.30-19.15 
i Starrkärrs kyrka

10 lektioner: 500:-/person. 
Kostnad för noter tillkommer.
Max. 4 pers./grupp.
Kursstart: v. 38.

För mer info. och anmälan

mittiale.se

Nyh e
t !

Vi erbjuder...
Coachingsamtal i grupp eller enskilt

Kraniosakral behandling, örtmedicin, 
hårmineralanalys

Utbildningar / kurser
Yoga, Pilates, step up, Skogstokigträning, 

meditation

Sorgbearbetning kursstart 23/9
Fytoterapeut-utbildning start 12/10

Vi erbjuder...
Coachingsamtal i grupp eller enskilt

Kraniosakral behandling, örtmedicin, 
hårmineralanalys

Utbildningar / kurser
Yoga, Pilates, step up, Skogstokigträning, 

meditation

Sorgbearbetning kursstart 23/9
Fytoterapeut-utbildning start 12/10

Läs mer på www.mali-entrappaupp.se

Välkomna Liise & EwaMarie

Göteborgsvägen 94, Älvängen

– en trappa upp

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96
E-post folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se

Biljetter säljes på följande platser: Nödinge 
bibliotek, Allans bokhandel, 

Nols Folkets Hus 0702-65 66 70, 0706-83 66 71

Medborgarhusets kassa 1 tim innan.

Irländsk folkmusik
med ”Dun Aengus”. Pubafton.

Fredag 20 september kl 19
Medborgarhuset, Alafors. Entre: 100 kr

Dún Aengus har en mycket stor repertoar 
som utgår från den irländska folkmusiken. 

Även skotsk musik är en stor influens.

Filiokus Fredriks 
Trollericirkus
Familjeföreställning

Lördag 21 september kl 14
Medborgarhuset, Alafors. Entre: 70 kr

Jämför bilderna ovan och hitta de sex fel 
som finns i den nedersta bilden. Ringa in 
felen tydligt, klipp ut bilderna och sänd till: 
Alekuriren, Göteborgsv. 94, 446 33 Älvängen. 
Ange namn och adress. Vi måste ha svaren 
senast den Fredagen 13 september

TÄVLING - FINN SEX FEL
De fem första rätta svaren vinner 

två biljetter till ”Filiokus”

Trollkarlen Filiokus Fredrik blir cirkusdirektör. 
Med sig har han en haj som ska jonglera 

och en cirkusbjörn som också vill visa sina 
konster. Massor av härligt trolleri utlovas,

i samarbete med publiken förstås.
Godis till barnen.

Sponsras av miljöpartiet i Ale



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

Predikoturer
Skepplanda pastorat
Skepplanda lörd 7/9 kl 13, 
Konfi rmation. Sönd 8/9 kl 
10, Mässa. Ons 11/9 kl 10, 
Storcafé. Hålanda sönd 8/9, 
se övriga. S:t Peder sönd 
8/9 kl 10, Mässa Wetterling. 
Ale-Skövde sönd 8/9, se öv-
riga. Tunge sönd 8/9 kl 12, 
Gudstjänst Wetterling.

Surte missionskyrka
Onsd 4/9 kl 15:00, Ons-
dagsträff: Jonny Björkdal 
om Kalle Öst. Onsd 4/9 kl 
18:30, Tonår börjar för ter-
minen; Äppelkaka och Fia 
med folk. Onsd 4/9 kl 21, 
Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen! Sönd 8/9 kl 
11, Gudstjänst. Per Kjell-
berg. Enkelt fi ka. Månd 
9/9 kl 19, Musikkåren, Le-
rum Surte Symphonic Band, 
övar. Onsd 11/9 kl 18:30, 
Tonår; 4 man i soffan, frukt-
sallad. Onsd 11/9 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 kan 
ske. surtemissionskyrka.se
har ett aktuellt program.
Det fi nns fortfarande några 
platser kvar på höstens Till-
sammansläger! Anmälan se-
nast 6/9.
Guntorps missionskyrka
Onsd 4/9. 18.30 SpårarS-
cout & UpptäckarScout. 
Tisd 10/9 kl 19, Styrelsemö-
te. Onsd 11/9 kl 18.30, Ton-
år/ÄventyrarScout.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Torsd 5/9 Nols kyrka kl 
18.30, Veckomässa, Nord-
blom. Sönd 8/9 Starrkärrs 
kyrka kl 11, Mässa, Anders-
son. Nols kyrka kl 11, Mäss-
sa, Nordblom. Älvängens 
kyrka kl 18, Mässa, Anders-

son. Onsd 11/9 Älvängens 
kyrka kl 19, Taizémässa, An-
dersson. Starrkärrs kyrka 
kl 19, Bön för församling-
en, Välkommen till en stund 
stillhet och bön.

Fuxerna-Åsbräcka för-
samling
Sönd kl 10, Högmässa, 
Westergaard. Tisd kl 09, 
Mässa i församlingshemmet, 
Isacson. Onsd 18.30, Mässa, 
Nordblom.

Åsbräcka kyrka
Sönd kl 18, Mässa, Wester-
gaard.

Nödinge församling
8/9 15:e ef Trefaldighet kl 
11, Nödinge kyrka Pilgrims-
mässa R Bäck. Kl 11, Surte 
kyrka Gudstjänst  H Hultén. 
Kl 15, Bohus Servicehus 
Gudstjänst H Hultén.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 3/9 kl 8-9, Bön. Onsd 
4/9 kl 18-19, Bön. Kl 19, 
Församlingsledningsmö-
te. Torsd 5/9 kl 10-12.30, 
SmyrnaCaféet – Termins-
start. Kl 18.15, Hobby (7-12 
år) – Terminsstart. Fred 6/9 
kl 19.30, Greenhouse (åk 
7 och uppåt). Kl 20.30, Ef-
fect – Café & Öppet hus för 
ungdomar. Lörd 7/9 kl 10-
13, Second Hand & Café. 
Sönd 8/9 kl 16, Försam-
lingsgemenskap med tema: 
Gudslängtan. Församlings-
möte. Servering. Tisd 10/9 
kl 8-9, Bön. Kl 14, Bibel-
samtalsgruppen – Termins-
start.

Filadelfi aförsamlingen - 
Bohus Pingstkyrka
Onsd 4/9 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 8/9 kl 
11, Gudstjänst Leif Karlsson 
och sång.

Älvängens missionskyrka
Tors 5/9 kl 19.30, Köröv-
ning. Sönd 8/9 kl 11, 
Gudstjänst och höstupp-
takt  Kören och Leif Jön-
gren, servering. Månd 9/9 
kl 18.15, Upptäckarscout. 
Tisd 10/9 kl 10, Tisdagsbön. 
Onsd 11/9 kl 19, Bibelkväll.

Döda

Margareta Andersson, 
Älvängen har avlidit. Född 
1923 och efterlämnar maken 
Isidor samt barnen Solveig 
och Stefan med familjer som 
närmast sörjande.

Evy Johansson, Bohus har 
avlidit. Född 1943 och efter-
lämnar maken Håkan samt 
dottern Jenny med familj 
som närmast sörjande.

Mait Thorén, Älvängen har 
avlidit. Född 1929 och efter-
lämnar barnen Frank, Märit 
och Anette med familjer 
som närmast sörjande.

Sten Axelsson, Älvängen 
har avlidit. Född 1936 och 
efterlämnar makan Ester 
samt barnen Marina, Sture, 
Kicki och Benny med famil-
jer som närmast sörjande.

Dödsfall
Jordfästningar
Werner Kunz. I Starrkärrs 
kapell hölls tisdagen 27 au-
gusti begravningsgudstjänst 
för Werner Kunz, Nödinge. 
Offi ciant var Inga-Lill 
Andersson.

Helena Karlsson. I Skepp-
landa kyrka hölls torsdagen 
29 augusti begravningsguds-
tjänst för Helena Karls-
son, Skepplanda. Offi ciant 
var komminister Magnus 
Skredsvik. 

Henry Larsson. I Starr-
kärrs kapell hölls fredagen 
30 augusti begravningsguds-
tjänst för Henry Larsson, 
Ryd. Offi ciant var kommi-
nister Per-Martin Anders-
son.

Benny Orrsäter. I Nödinge 
kyrka hölls fredagen 30 
augusti begravningsguds-
tjänst för Benny Orrsäter, 
Nödinge. Offi ciant var 
kyrkoherde Harry Hultén.

Tack

Veckans ris 
Ha inte skorna på sätena!
Alltför ofta sitter, i regel, 
ungdomar med skorna 
på säten, på bland annat 
Alependeln. Dessa tåg är 
ganska nya och fräscha. Då 
finns det ungdomar som 
inte har bättre hyfs än att 
sätta upp skorna på sätena. 
Gör ni likadant hemma? 
Den som kommer efteråt 
och sätter sig riskerar att 
bli smutsig. Vill du som 
gör detta bli smutsig? Ni 
som gör detta – sluta med 
det och visa respekt för era 
medmänniskor!

Christer

Du hästägare som rider på 
cykelvägen mellan Älvängen 
och Skepplanda. Samma 
regler gäller dej som hundä-
gare, att plocka upp efter att 
djuren gjort sina behov.
"En som använder cykelvägen"

Veckans ris till föraren i 
den mörka Volvo V70 som 
tisdagen den 27 augusti 
vid 15-tiden på Älebräck-
evägen i Alafors prejade en 
mopedist i diket, du kunde 
åtminstone stannat och sett 
hur det gick med henne. 
Tack vare dig fick vi upp-
söka akuten många långa 
timmar. Saken är polisan-
mäld.

"En anhörig"
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

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

Önskas köpa matsalsbord i 
glas med stolar.
tel. 0303-22 96 31

SÄLJES

Hästensäng till salu. Nypris 49 
000kr, säljes för 13 000kr!
tel. 0703-47 77 92

Tre kattungar, hanar, bondkat-
ter, födda 9 juni. Ring Kerstin
tel. 0727-07 17 19

Volvo 740 -88 gul i fint skick 
säljes.
tel. 0702-60 08 25

Köksbord i furu 1.35x85+50cm. 
400 kr + fyra stolar eller högst-
bjudande.
tel. 0705-14 48 48

Matsalsbord med 4 stolar. 
Gustavianskt. Brunt träslag. Pris 
1500:-. 
tel. 0736-56 43 37

Klyvsåg ATIKA. 3-fas, 3.5 hk 
motor, klingstrl 350mm. Klinga 
höj- och sänkbar, går tilta 45 
grader. Med avlastningsbord. 
Pris 1500:-
tel. 0303-33 75 19

Scheppach, rikt- och planhyvel, 
3-fas, 3hk motor. Bredd planhy-
vel 260mm. Pris 2000:-
tel. 0303-33 75 19

Träsvarv 220 V, 4 hastigheter. 
Går att svarva ca 1 m. 4 svarv-
verktyg. Pris 600:-
tel. 0303-33 75 19

UTHYRES

Möblerad lägenhet uthyres 
3km norr om Skepplanda.
tel. 0704-15 55 33

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

Global jord-healing varje full-
måne kl 20-20.30. 
21/8,19/9,19/10,17/11,17/12
moderjordnatverket@gmail.
com

Loppis i Älvängen. Lörd 7/9 
kl 10-14. Ivar Arosenius väg 2, 
vitt hus/orange balkong i kors-
ning Göteborgsv/Ivar Arose-
nius. Bord 50-tal + äldre, stolar, 
skåp, soffor, ekdörr med fönster, 
spinnrock, bordsvävar, tavlor, 
porslin, prydnadssaker, lampor 
och mycket mer!
Fastighetsägarna
Välkomna!

Välkommen på loppis i Nols 
Folkets hus lördag 5 oktober kl 
10.00 - 14.30. Vi kommer att ha 
en liten servering med korv och 
fika. Bokning av bord: Johanna 
0709-18 92 59. Kostnad 130:-. 
Varmt välkomna!

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

Städ på era villkor
Det är vi som utför städ, 
flyttstäd, fönsterputs mm. i Ale 
med omnejd. Ansvarsförsäkring 
samt kollektivavtal. Innehar 
F-skattesedel.
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se

Hundrastning i Ale/Kungälv
Jag kommer hem till er & rastar 
hunden. Ring Stina för pris & 
tjänster:
tel. 0709-562656
www.doggiedog.n.nu.
doggiedog@cheerful.com

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

Hundkurseriet erbjuder 
nybörjarkurs, 1000kr för
7 ggr. Kursstart Sönd 15/9 kl 10. 
Plats: Skogsvallen, Kollanda. För 
anmälan ring Eva på
tel. 0733-40 59 62

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.

tjänstertjännnssstttteeeerrrrrrr

Grattis
Tim

på 7-årsdagen 28/8
Farmor

Grattis
Pontus

Du fyller ju nu körkort,
18 år den 10 september.
Lycka till nu med kom-

mande uppkörning önskar
Linus, Pappa & Mamma
+ Alingsås, Styrsö, Eve

& Kappereds kulle.
Kram på dig, 18 stycken!

Många grattiskramar
på din 9-årsdag

Alfred
från Morfar & Mormor

Grattishälsningar till
Agnes Bergfelt 10 år och

Adam Bergfelt 6 år
den 2 september.

Kramar från
Mamma och Pappa,

storebror Anton,
Mormor, Morfar
Farmor, Farfar

Grattis
Linnea

i Bohus som fyller 6 år
den 3 september

Många kramar från
Farmor & Farfar

Grattis
Vilmer

på 1-årsdagen den 3/9
Många pussar och kramar 

från moster, 
mormor & morfar

Julia Pousette
1 år den 7 September

Grattis vårt hjärta, glädje 
och stjärna på din 1 års dag.

önskar Mamma,
Pappa & Alicia

Veckans ros 
Varmt tack till personalen 
på Vikadamm, avd Tillfäl-
ligt boende, för kärleksfull 
omvårdnad samt omtanke 
och stöd till oss anhöriga.

Jan-Peter och Anders

Tack till Maria, Magnus, 
Johan, kossorna och katten 
Emil på Hagens lantbruk, 
för att vi fick besöka er.
Även stort tack till buss-
chauffören Jorma som 
körde oss hem.

Elever och personal från 
Madenskolan

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Margareta Höglund

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Klas Svensson
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

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

Önskas köpa matsalsbord i 
glas med stolar.
tel. 0303-22 96 31

SÄLJES

Hästensäng till salu. Nypris 49 
000kr, säljes för 13 000kr!
tel. 0703-47 77 92

Tre kattungar, hanar, bondkat-
ter, födda 9 juni. Ring Kerstin
tel. 0727-07 17 19

Volvo 740 -88 gul i fint skick 
säljes.
tel. 0702-60 08 25

Köksbord i furu 1.35x85+50cm. 
400 kr + fyra stolar eller högst-
bjudande.
tel. 0705-14 48 48

Matsalsbord med 4 stolar. 
Gustavianskt. Brunt träslag. Pris 
1500:-. 
tel. 0736-56 43 37

Klyvsåg ATIKA. 3-fas, 3.5 hk 
motor, klingstrl 350mm. Klinga 
höj- och sänkbar, går tilta 45 
grader. Med avlastningsbord. 
Pris 1500:-
tel. 0303-33 75 19

Scheppach, rikt- och planhyvel, 
3-fas, 3hk motor. Bredd planhy-
vel 260mm. Pris 2000:-
tel. 0303-33 75 19

Träsvarv 220 V, 4 hastigheter. 
Går att svarva ca 1 m. 4 svarv-
verktyg. Pris 600:-
tel. 0303-33 75 19

UTHYRES

Möblerad lägenhet uthyres 
3km norr om Skepplanda.
tel. 0704-15 55 33

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

Global jord-healing varje full-
måne kl 20-20.30. 
21/8,19/9,19/10,17/11,17/12
moderjordnatverket@gmail.
com

Loppis i Älvängen. Lörd 7/9 
kl 10-14. Ivar Arosenius väg 2, 
vitt hus/orange balkong i kors-
ning Göteborgsv/Ivar Arose-
nius. Bord 50-tal + äldre, stolar, 
skåp, soffor, ekdörr med fönster, 
spinnrock, bordsvävar, tavlor, 
porslin, prydnadssaker, lampor 
och mycket mer!
Fastighetsägarna
Välkomna!

Välkommen på loppis i Nols 
Folkets hus lördag 5 oktober kl 
10.00 - 14.30. Vi kommer att ha 
en liten servering med korv och 
fika. Bokning av bord: Johanna 
0709-18 92 59. Kostnad 130:-. 
Varmt välkomna!

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:-)
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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

Städ på era villkor
Det är vi som utför städ, 
flyttstäd, fönsterputs mm. i Ale 
med omnejd. Ansvarsförsäkring 
samt kollektivavtal. Innehar 
F-skattesedel.
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se

Hundrastning i Ale/Kungälv
Jag kommer hem till er & rastar 
hunden. Ring Stina för pris & 
tjänster:
tel. 0709-562656
www.doggiedog.n.nu.
doggiedog@cheerful.com

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

Hundkurseriet erbjuder 
nybörjarkurs, 1000kr för
7 ggr. Kursstart Sönd 15/9 kl 10. 
Plats: Skogsvallen, Kollanda. För 
anmälan ring Eva på
tel. 0733-40 59 62

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.

tjänstertjännnssstttteeeerrrrrrr

Grattis
Tim

på 7-årsdagen 28/8
Farmor

Grattis
Pontus

Du fyller ju nu körkort,
18 år den 10 september.
Lycka till nu med kom-

mande uppkörning önskar
Linus, Pappa & Mamma
+ Alingsås, Styrsö, Eve

& Kappereds kulle.
Kram på dig, 18 stycken!

Många grattiskramar
på din 9-årsdag

Alfred
från Morfar & Mormor

Grattishälsningar till
Agnes Bergfelt 10 år och

Adam Bergfelt 6 år
den 2 september.

Kramar från
Mamma och Pappa,

storebror Anton,
Mormor, Morfar
Farmor, Farfar

Grattis
Linnea

i Bohus som fyller 6 år
den 3 september

Många kramar från
Farmor & Farfar

Grattis
Vilmer

på 1-årsdagen den 3/9
Många pussar och kramar 

från moster, 
mormor & morfar

Julia Pousette
1 år den 7 September

Grattis vårt hjärta, glädje 
och stjärna på din 1 års dag.

önskar Mamma,
Pappa & Alicia

Veckans ros 
Varmt tack till personalen 
på Vikadamm, avd Tillfäl-
ligt boende, för kärleksfull 
omvårdnad samt omtanke 
och stöd till oss anhöriga.

Jan-Peter och Anders

Tack till Maria, Magnus, 
Johan, kossorna och katten 
Emil på Hagens lantbruk, 
för att vi fick besöka er.
Även stort tack till buss-
chauffören Jorma som 
körde oss hem.

Elever och personal från 
Madenskolan

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Margareta Höglund

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Klas Svensson
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

7 6 1 8
1 5 7 6 4

6 2 8

4 3 2 7 6
6 8
2 1 6 5 9

6 5
5 3 1 7
8 7 3 5 1

1 7 5
9 1 7
2 7 8 9 1

3 2 1 5 6 8
2

5 1

3 6 1
8 5 9

6 7 5 2

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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www.aleel.se | 0303-33 24 00 | info@aleel.se
Lunnavägen 2, Box 3004, 449 14 Alafors 

Gilla oss på 
Facebook

DAGS ATT TECKNA 
NYTT ELAVTAL?

Köp El till Inköpspris för 49 kr/mån
Priset gäller för alla kunder som förbrukar upp tom 30 000 kWh/år. 

Teckna avtal på vår hemsida www.aleel.se/elavtal 
eller kontakta oss på kundservice på 0303- 33 24 00 
så hjälper vi dig!

KUND
SERVICE

Sveriges bästa

Enligt Svenskt Kvalitetsindex 20
12

www.aleel.se


