
Henke, sekunden försent!

AIF jagade 
förgäves
ALAFORS. Underläge 
0-3 blev en övermäk-
tig uppgift. Ahlafors IF 
jagade febrilt i andra 
halvlek, men förlorade 
med uddamålet.
Kärra/KIF vann det viktiga mötet i 
division 3 nordvästra Götaland och 
passerade AIF i tabellen. Kvalplatsen 
har plötsligt kommit allt närmare. 

Läs sid 21

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Älvängen

Nr 32  |  vecka 37  |  2013  |  År 18  |  100% täckning  |

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:-

En säker destination

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla 
dagar 7-23 Ale Torg

WIENERBRÖD 
Bonjour, 70 g, 

ord. pris 9,95/st

/st

(Gäller v 37)

Nybakat
direkt från ugnen!

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

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

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

  

Lödöse 0520-66 00 10
/st

Gäller t o m 15/9-13

Falukorv
Rybergs,
1 kg

FR 10KR
PERENNER

TRÄDGÅRDSDAX

 10–70%
TRÄD&BUSKARALLA ROSOR

50%
Gäller t.o.m. v38

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

Tack för festen!
 Se bilderna på
www.aletorg.se

Bohus Elfsborgs Caroliner skapade 
en festlig inramning runt invigning-
en av Säkra ridvägars tredje etapp. 
Det var minst sagt pompa och ståt. 
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– Välbesökt invigning vid Kungsgården



Det har pratats Ale 
Lilla Edet mer än 
någonsin de senaste 

veckorna. Lördagens event, 
Destination Ale Lilla Edet, 
hade just det som sitt främ-
sta syfte – att sätta Göta-
älvdalen på kartan. Kom-
munstyrelsens ordförande i 
Ale, Mikael Berglund (M), 
fi ck till och med argu-
mentera för sin kommun 
i Göteborgs-Posten. Han 
nämnde trygghet som det 
tyngsta skälet att välja Ale 
och ett bättre tillfälle att 
nämna just detta kunde han 
knappast ha valt. I samma 
stund skjuter göteborgarna 
varandra på öppen gata och 
barnfamiljer fruktar för sin 
säkerhet. Nu var det säkert 
inte detta som Berglund 
främst hade i åtanke, men 
faktum är att händelserna på 
Hisingen troligtvis skadar 
Göteborg lika mycket som 
det kommer att gynna 
kranskommunerna. Samti-
digt är det skrämmande om 
vår jakt efter nya alebor ska 
gå genom argument om en 
skottsäker kommun.

Samtidigt bör skjutning-
arna på Hisingen väcka 
även oss och ännu en gång 
påminna oss om vikten av 
det förebyggande ungdoms-
arbetet. När väl turbulensen 
har brutit ut och alla gränser 
är passerade står polisen 
tämligen maktlös. När 
människor, särskilt i unga 
generationer, går så långt 

att de tar till skjutvapen 
har samhället misslyckats 
så katastrofalt att inte bara 
gärningsmännen bör anses 
skyldiga. Hur kan vi ha 
tappat kontrollen så totalt 
att människor skjuter ihjäl 
varandra mitt i ett bostads-
område och sedan spårlöst 
försvinner? Ett av helgens 
offer var blott en tonåring. 
Har vi inga relationer alls 
längre? Barn- och ungdomar 
brukar tillhöra den målgrup-
pen som samhället har bäst 
koll på. Föräldrar, lärare, fri-
tidsledare och socialarbetare 
i allmänhet. Tonåringar har 
många att övertyga innan de 
kan härja fritt. Ändå tycks 
det finnas grupperingar som 
inte ens polisen har koll på, 
men frågan är när de slank 
ur ögonvrån första gången. 
När föds en ny kriminell? 
När går det snett första 
gången, vad kan vi 
göra för att förhindra 
detta och hur kan 
vi ingripa vid första 
snedsteget?

Det förebyggande 
arbetet kan om det är 
tillräckligt bra förhin-
dra att barn rekryteras 
till kriminella gäng, att 
tonåringar kommer 
in i fel bana och det 
är därför vi aldrig får 
skära i dessa insatser. 
Det förebyggande 
arbetet, 
kontakten 
med ung-

domarna, ska vara polisens 
främsta skyddsväst och ska 
om allt fungerar se till att 
ordningsmakten inte behö-
ver rycka ut. Nu har Göte-
borg misslyckats och polisen 
står handfallen och letar 
efter pistolmän Jag tvivlar 
på att polisen kommer att 
lyckas, inte för att de är 
dåliga eller inkompetenta, 
utan för att det är ett omöj-
ligt uppdrag när skräcken är 
totalt och ingen vågar prata. 

När skotten viner är det 
alltid försent. Det är därför 
vi aldrig får hamna där. Det 
är därför vårt förebyggande 
arbete i en kommun som 
fortfarande kan skryta med 
att vara en trygg plats ska 
fortsätta prioriteras och 
kanske till och med utökas.

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

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Att förebygga är enda sättet

alekuriren  |   nummer 32  |   vecka 37  |   2013LEDARE2

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

Dränering • Enskilda avlopp  
Grundisolering • Dikning • Marksten

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

Verksamheten 
är miljödiplomerad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Annonsmottagning 
Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

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

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

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

Tryck 
Bold Printing Borås 2009.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

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

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder & 
mattor till Alelampan 

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

StyrelsenVälkomna!

kallar till ordinarie

ÅRSMÖTE
torsdagen den 19 sept

kl 19.00 hos Sten Karlsson 
i Kattleberg

Ärenden enligt stadgarna

ALVHEMS
VILTVÅRDSOMRÅDE

Inne & utebelysning
Ale Lampan

LED-EXPERTEN
Vi hjälper dig hitta 

rätt belysning!

Öppet: Månd-fred 10-18, lörd 10-14

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

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!

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

BIDRAG
Ideella föreningar och 

organisationer kan söka 
ekonomiska bidrag ur 

Vaknafonden. 
Nya aktiviteter för barn och 

ungdomar prioriteras.
Ansökningsblankett hittar Ni 

på www.vakna.ale.se 
under fl iken Stödföreningen.

Vi behöver er ansökan 
senast 30 september.

Nu öppnar vi mitt 
i centrum i Lilla Edet 

Vi erbjuder äkta thailändsk mat med färska råvaror 
och kryddor enligt äkta thailändsk tradition.

First Thai Food

Dagens
lunch  75:-
inkl. dricka, kaffe & kaka. Kl. 11-14 vardagar

Vi fi nns på Lars Svensgatan 5 i Lilla Edet 
(Bredvid Swedbank/gamla Milano Pizza) 

 

Ring & beställ på: 0520-40 05 99
  

Öppettider
Måndag-Fredag 11-21, Lördag 12-20

Välkommen till 
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info@alekuriren.se
www.alekuriren.se
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Tidningen produceras av Alekuriren AB.
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Bold Printing Borås 2009.
Ett miljöcertifierat tryckeri.
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lunch  75:-
inkl. dricka, kaffe & kaka. Kl. 11-14 vardagar

Vi fi nns på Lars Svensgatan 5 i Lilla Edet 
(Bredvid Swedbank/gamla Milano Pizza) 

 

Ring & beställ på: 0520-40 05 99
  

Öppettider
Måndag-Fredag 11-21, Lördag 12-20

Välkommen till 

Nödinge församling

Lennart Norén
Bohus

Jean Altun
Nödinge

Eva Eriksson
Surte

Kjell Hemström
Nödinge

Gunilla Hagman
Bohus

Sture Sollén
Nödinge

Paula Örn
Nödinge

Kurt Thorsson
Bohus

Wivi-Anne Radesjö
Bohus

Starrkärr Kilanda församling

Skepplanda pastorat

Peter Olsson
Alvhem

Kent Carlsson
Skepplanda

Ingun Täng
Lödese

Eva Carlsson
Skepplanda

Kerstin Grund
Skepplanda

Cecilia Nordberg
Älvängen

Åse Hagborg 
Aleberg Alafors

Seppo Tallheden
 Älvängen

Klas Karlsson
Nol

Anne Olsson
Nol

Marie Konnberg
Nödinge

Ricard Paulin
Bohus

Stina-Kajsa Melin
Surte

Shadrach Odhiambo
Bohus

Lena-Marie Forsman
 Bohus

Bengt Lundberg
Älvängen

Jarl Kalrsson
Älvängen

Catrin Vanneryr
Älvängen

Lilly Johannesson
Alafors

Denny Olausson
Älvängen

Dennis Thomsen
Alafors

Tina Andersson
Älvängen

Gun Andersson
Nol

Ingrid Inhammar
Älvängen

Lars-Gunnar Wallin
Älvängen

Saari Andersson
Bohus

Mikko Rautanen
Surte

Rolf Engström
Bohus

Sonja Ljunggren
Nödinge

Anita Engström
Bohus

Toni Andersson
Bohus

Else-Lill 
Alexandersson

Bohus
Uno Claesson

Nödinge
Siw Eriksson
Nödinge

Thor Eliasson
Alafors

Kerstin Öst
Nol

Kent Enlund
Älvängen

Kerstin Ljungqvist
Alafors

Gösta Björk
Alafors

Våra kandidater i kyrkovalet 2013

Rösta i kyrkovalet 15 september

Kerstin Ståhl
Älvängen
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På dagordningen:
Rikshems intresse för köp
av Alebyggens fastigheter

som inrymmer
äldreboende och boende

för  funktionshinder.

S-GRUPP
Måndag 16/9 kl 19.30 

i Folketshus i Nol

Alla medlemmar hälsas

Välkomna!
Eva/Elaine

Jag vet inte om det är 
en utbredd hysteri som 
råder när vi föräldrar 

inför höststarten i skolan 
ska fylla i kontaktuppgifter 
på diverse blanketter och 
jag hyser den största respekt 
för de tankar du för fram 
om förenklingar och miljö-
besparingar.

Själv hade jag gärna fyllt i 
några blanketter till om det 
hade gjort att mina ungar 
fått de subventionerade bus-
skort de kunde gagna förra 
året för att ta sig till sin lilla 
fristående skola i Kungälv. 
Nu är den subventionen 
borttagen för de ca 30 Ale-
barn vars föräldrar av olika 
skäl valt att sätta sina barn i 
en grundskola utanför Ale 
kommuns gränser. 

Jag hoppas att ditt upp-

drag till utbildningssektorn 
att skynda sig att se över alla 
dessa blanketter verkligen 
blir en stor besparing för 
vår kommun! Framför allt 
känns det tryggt att du vill 
bespara oss denna hysteri. 
Jag är jättetacksam!

Samtidigt passar jag på 
att be om ursäkt för att 
jag av ekonomiska skäl 
inte kommer att köpa de 
Ungdsomskort jag blev 
tipsad om att göra, då detta 
kommer att kosta vår familj 
1400:- i månaden, utan 
istället kommer att spy ut 
en del ogynnsamma ämnen 
ur bilen då jag och maken 
kommer att köra barnen till 
och från skolan.

Maria Bergérus
Hålanda 

Sveriges tillväxtmotor 
är små och medelstora 
företag. Det är där 

fyra av fem nya jobb skapas. 
Att underlätta för jobbska-
parna kommer de som söker 
jobb till godo. Det handlar 
om sänkta egenavgifter, 
minskade kostnader för 
sjuklöneansvaret och bättre 
tillgång till kapital för att 
fl er småföretag ska kunna 
växa och skapa jobb.

Det är glädjande att 
regeringen nu aviserar en 
satsning där små och väx-
ande företag totalt får en 
halv miljard kronor i lägre 
kostnader via sänkta egen-
avgifter. Totalt omfattas 
180 000 företag som nu kan 
expandera, utvecklas och 
skapa fler arbetstillfällen. 
För Ales kommun rör det 
mellan 700 till 800 företag 
som får större ekonomiskt 

utrymme att satsa.
Nu införs också investe-

raravdraget så att små och 
växande företag får bättre 
tillgång till kapital. En skat-
terabatt ges upp till 195 000 
kronor per person och år. 
Det ger incitament till att 
investera och ger småföretag 
bättre tillgång till kapital. 
Nystartade företag och till-
växtföretag kan ha svårt att 
hitta extern finansiering, har 

ofta sämre tillgång till lån 
och saknar eget kapital. Som 
Centerpartister ser vi inves-
teraravdraget som ett förslag 
av stor vikt om man vill 
stimulera de jobbskapande 
småföretagen runt om i hela 
landet. Regeringen satsar 
800 miljoner kronor per år 
till detta.

Dessutom lovar reger-
ingen att snabbutreda en 
modell för högkostnads-

skydd för sjuklöner riktat 
mot små företag. Att minska 
kostnaderna vid sjukdom hos 
personalen är särskilt viktigt 
för de minsta företagen som 
har små marginaler och 
kanske bara ett par anställda. 
Att minska sjuklönekostna-
derna för småföretag var en 
viktig fråga för Centerpar-
tiet i budgetförhandlingarna. 

Dessa satsningar på 
sänkta egenavgifter, mins-

kade kostnader för sjuk-
löneansvaret och bättre 
tillgång till kapital som nu 
föreslås är en nyckel för att 
små och växande företag ska 
kunna fortsätta att anställa 
och skapa fler jobb i hela 
Sverige.

Annika Qarlsson
Riksdagsledamot Centerpartiet 

Boel Holgersson
Ale kommunfullmäktige

Centerpartiet

Svar till Elena Fridfeldt vecka 36:

Tacksam för förenklingar 
och miljöbesparingar

Bättre villkor för småföretag – för fl er jobb

En motorcyklist omkom sedan han kört in i en personbil och voltat på 
gamla E45 i höjd med Grönnäs på torsdagseftermiddagen. Olyckan inträf-
fade strax före klockan fem. Motorcyklisten körde in i personbilen, voltade 
runt och gled över vägbanan. Motorcykeln fattade också eld. Föraren av 
motorcykeln hamnade i diket, men hans liv gick inte att rädda. Föraren av 
personbilen klarade sig utan allvarliga skador.

Foto: Christer Grändevik   Text: Jonas Andersson

Motorcyklist omkom i Grönnäs

Två trafi kolyckor på E45
En singelolycka inträffade på E45 i Grönnäs vid lunchtid på onsdagen. 
En bil körde av okänd anledning in i mitträcket i södergående riktning. 
Tidigare på dagen, strax efter klockan sju, skedde ytterligare en 
singelolycka på E45. Den här gången var det en kvinnlig bilist 
som körde in i mitträcket i Alvhem i norrgående körfält. 
Kvinnan var oskadd men chockad när räddningstjänsten 
kom till platsen.

Text: Jonas Andersson    Foto: Christer Grändevik

Bli medlem enkelt! 
www.mp.se/bli-medlem

STÄRK 
DE GRÖNA 

KRAFTERNA I 
KYRKOVALET!
Rösta på Miljöpartister 

i Svenska kyrkan  
senast 15 sept!

ALE

För ungdomsverksamheten
För medmänskligheten
För grön förvaltning av mark och egendom

Mer än bara lokaltidning
Printshop • Filmproduktion

Webbproduktion • Reklambyrå

Stödföreningen Vaken har sedan årsmötet 
2013 valt att hålla samtliga styrelsesam-
manträden ute hos föreningslivet. Hittills 
har Ahlafors IF, Bohus IF friidrott och Nol-
Alafors kulturförening fått stå värd och 
berätta om sina verksamheter.

– Ett väldigt bra sätt för oss att komma 
ut och träffa föreningarna. Det ger oss nya 
perspektiv, säger styrelseledamot Niclas 
Angrell.

Nästa anhalt blir förhoppningsvis Älv-
ängens IK den 1 oktober.

Vaknafonden 
på turné
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hade gjort att mina ungar 
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känns det tryggt att du vill 
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att be om ursäkt för att 
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inte kommer att köpa de 
Ungdsomskort jag blev 
tipsad om att göra, då detta 
kommer att kosta vår familj 
1400:- i månaden, utan 
istället kommer att spy ut 
en del ogynnsamma ämnen 
ur bilen då jag och maken 
kommer att köra barnen till 
och från skolan.

Maria Bergérus
Hålanda 
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är små och medelstora 
företag. Det är där 

fyra av fem nya jobb skapas. 
Att underlätta för jobbska-
parna kommer de som söker 
jobb till godo. Det handlar 
om sänkta egenavgifter, 
minskade kostnader för 
sjuklöneansvaret och bättre 
tillgång till kapital för att 
fl er småföretag ska kunna 
växa och skapa jobb.

Det är glädjande att 
regeringen nu aviserar en 
satsning där små och väx-
ande företag totalt får en 
halv miljard kronor i lägre 
kostnader via sänkta egen-
avgifter. Totalt omfattas 
180 000 företag som nu kan 
expandera, utvecklas och 
skapa fler arbetstillfällen. 
För Ales kommun rör det 
mellan 700 till 800 företag 
som får större ekonomiskt 

utrymme att satsa.
Nu införs också investe-

raravdraget så att små och 
växande företag får bättre 
tillgång till kapital. En skat-
terabatt ges upp till 195 000 
kronor per person och år. 
Det ger incitament till att 
investera och ger småföretag 
bättre tillgång till kapital. 
Nystartade företag och till-
växtföretag kan ha svårt att 
hitta extern finansiering, har 

ofta sämre tillgång till lån 
och saknar eget kapital. Som 
Centerpartister ser vi inves-
teraravdraget som ett förslag 
av stor vikt om man vill 
stimulera de jobbskapande 
småföretagen runt om i hela 
landet. Regeringen satsar 
800 miljoner kronor per år 
till detta.

Dessutom lovar reger-
ingen att snabbutreda en 
modell för högkostnads-

skydd för sjuklöner riktat 
mot små företag. Att minska 
kostnaderna vid sjukdom hos 
personalen är särskilt viktigt 
för de minsta företagen som 
har små marginaler och 
kanske bara ett par anställda. 
Att minska sjuklönekostna-
derna för småföretag var en 
viktig fråga för Centerpar-
tiet i budgetförhandlingarna. 

Dessa satsningar på 
sänkta egenavgifter, mins-

kade kostnader för sjuk-
löneansvaret och bättre 
tillgång till kapital som nu 
föreslås är en nyckel för att 
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gamla E45 i höjd med Grönnäs på torsdagseftermiddagen. Olyckan inträf-
fade strax före klockan fem. Motorcyklisten körde in i personbilen, voltade 
runt och gled över vägbanan. Motorcykeln fattade också eld. Föraren av 
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Två trafi kolyckor på E45
En singelolycka inträffade på E45 i Grönnäs vid lunchtid på onsdagen. 
En bil körde av okänd anledning in i mitträcket i södergående riktning. 
Tidigare på dagen, strax efter klockan sju, skedde ytterligare en 
singelolycka på E45. Den här gången var det en kvinnlig bilist 
som körde in i mitträcket i Alvhem i norrgående körfält. 
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Stödföreningen Vaken har sedan årsmötet 
2013 valt att hålla samtliga styrelsesam-
manträden ute hos föreningslivet. Hittills 
har Ahlafors IF, Bohus IF friidrott och Nol-
Alafors kulturförening fått stå värd och 
berätta om sina verksamheter.

– Ett väldigt bra sätt för oss att komma 
ut och träffa föreningarna. Det ger oss nya 
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Grannsamverkan är en enkel och kostnadsfri metod för dig och dina grannar att 
samverka mot brott och öka gemenskapen i området där du bor.
 
Grannsamverkan fungerar lika bra om du bor i radhus, parhus, lägenhet eller 
fristående villa i tättbebyggt område likväl som på landsbygd.
 
Läs mer på www.ale.se eller kontakta kommunens brotts-och 
säkerhetshandläggare Lotti Klug på 0303-33 01 21 för mer information och uppstart!

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

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.

BOKCIRKEL I NÖDINGE
Vi träffas tre onsdagar under hösten klockan 18.00 - 19.00.
Vi diskuterar en bok vid varje tillfälle. 
Onsdag 18 september: Ta hand om min mor av Kyong-suk Sin
Onsdag 23 oktober: Varför kom du inte före kriget? av Lizi Doron
Onsdag 20 november: En gåtfull vänskap av Yoko Ogawa
Böcker till alla deltagare finns att låna på biblioteket.
Kontakt: Birgitta Svensson-Berg. Telefon: 0303-33 06 37 eller 0303-33 02 16 
eller e-post: birgitta.svensson-berg@ale.se

UNG I ÄLVÄNGEN PÅ 50- OCH 60-TALET
Lennart Torstensson sjunger och berättar
Älvängens bibliotek onsdag 18 september kl. 19.00.
Entré/fika 40 kronor
Arr. Bibliotekets vänner i Norra Ale

BARNTEATER - OPSIS
En Hellsingsk lek med ord och bokstäver. Kända sånger 
som Dinkelidunkelidoja, Herr Gurka, Krakel Spektakel 
och Hej, sa Petronella blandas med egna sånger. Med 
Tobias Edvardson i alla roller. 
Onsdag 18 sept kl 9.30
Passar 4-7 år. Teatern, Ale gymnasium. Entré 50 kr.  
Förköp Ale bibliotek, Nödinge.

THOMAS TRÄFFAR - TOBIAS HYSÉN
Ett annorlunda möte med Tobias Hysén, lagkapten i 
IFK 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.
Fredag 20 september kl 18
Entré: Vuxen 100 kr, under 18 år 50 kr. Förköp Ale 
bibliotek, Nödinge 0303-330216.

VIKINGABERÄTTELSER OM GUDAR, HJÄLTAR 
OCH SMÅFOLK 
Det finns berättelser som har kraft nog att leva i tusen år! Sagor som vägrar 
att dö. Skådespelaren Jerker Fahlström berättar dem med en sällan skådad 
inlevelse. Med sin briljanta finurlighet väver han samman vikingatidens 
spännande berättelser om gudar och hjältar med fakta om kläder, vapen och 
vikingamänniskans vardagsliv. 
Söndag 29 september kl 15.30
Entré 50 kr. Förköp Ale bibliotek, Nödinge 0303-330216. 
Plats: Vikingagården, Häljered, Älvängen. Samarrangör: Ale kommun, ABF.

Har du fyllt 80?  
Är du 80 år eller äldre? Har du inte 
insatser från äldreomsorgen i Ale 
kommun? Välkommen till seniorträff 
måndag den 23 september! 

Information om Ale kommuns tjänster 
och aktiviteter med: Ellinor Seth, 
verksamhetschef hälsa och sjukvård, 
Marita Halldin, Agnetha Herdesköld, 
biståndsenheten, Ann-Marie Thunberg, 
anhörigkonsulent, Christina Olofsson, 
sjukgymnast, Kristine Arhage, dietist, 
och Carina Wallström, äldrepedagog. Ale 
kontakt och stödverksamhet, Ale mat 
service, Fixartjänsten och färdtjänsten 
kommer att vara tillgängliga för frågor. 

Vi bjuder på kaffe och smörgås. 
Närvarolotteri. Make/maka eller 
närstående är också välkomna. 

Måndag 23 september i biosalen, 
Alafors  kl 11.00–13.00 Ledetvägen 6,  
449 80 Alafors 

Kan du inte komma men vill veta mer? 
Kontakta Carina Wallström på telefon 0704 32 07 72. 

Kostnadsfri starta 
eget-rådgivning!
Går du i starta eget-tankar? Du har väl inte missat att 
du via NyföretagarCentrum i Ale kan få kostnadsfri 
rådgivning i alla frågor som berör företagsstart? Passa 
på att utnyttja den kompetens och det nätverk som 
finns för att få igång ditt företag på ett långsiktigt 
och hållbart sätt!

Kontakta Lena Winbgro för tidsbokning:  
lena.wingbro@nyforetagarcentrum.se,  
0704-80 04 44

Välkommen!
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I förra numret av Ale-
kuriren uppmärksam-
mades de utfyllnader 

som Kilanda cementgjuteri 
nu gör på Kollanda mosse. 
Fokus kom då att hamna på 
riskerna med att utfyllnads-
massorna kunde innehålla 
farliga ämnen.

Även om massorna skulle 
vara rena kommer stora 
naturvärden på Kollanda 
mosse att gå förlorade 
genom utfyllnaden av ett 9 
fotbollsplaner stort område 
på mossen, vilket möjlig-
gjorts genom Länsstyrelsens 
beslut och anmärkningsvärda 
hantering av ärendet.

I mars 2011 godkände 
Länsstyrelsen, trots löfte till 
kommunens naturvårdshand-
läggare och Naturskydds-
föreningen i Ale om ett sam-
rådsmöte innan beslut, att 
Kilanda cementgjuteri skulle 

få fylla ut på mossen. Läns-
styrelsens bedömning var 
att ytan för utfyllnaden inte 
utgjordes av någon skydds-
värd natur eftersom den 
bestod av en 75 år gammal 
torvtäkt. En mycket märk-
lig och felaktig bedömning 
grundad på dålig kunskap om 
de lokala ekologiska förhål-
landena på platsen. 

Kritiska
Både kommunen och Natur-
skyddsföreningen i Ale kände 
till de höga naturvärdena på 
platsen och var mycket kri-
tiska till ansökan. 

Kollanda mosse, inklusive 
utfyllnadsområdet, har bland 
annat följande natur- och 
rekreationsvärden: 

• Riksintresse för såväl 
naturvård som friluftsliv som 
inte får skadas påtagligt.

• Unika naturvärden 

(högsta klass) enligt kommu-
nens naturvårdsprogram från 
2007. Kommunen anlitade 
en av Sveriges mest välre-
nommerade naturvårdskon-
sulter vid bedömningen.

• Högsta klass i Länssty-
relsens våtmarksinventering

• Utomordentlig viktig 
lokal för groddjur och med 
välfungerande leklokaler med 
ett stort antal lekande grodor 
i utfyllnadsområdets många 
småvatten. Bedömningen om 
lokalens status för groddjur 
är gjord på plats av professor 
Göran Nilsson, en av lan-
dets främsta groddjursexper-
ter. God förekomst av den i 
EU strikt skyddade åkergro-
dan noterades av Ale Natur-
skyddsförening. Alla grodor 
är fridlysta och får inte 
skadas. Åkergrodans lekmil-
jöer och övervintringslokaler 
får dessutom inte skadas. 

• En lång rad hotade 
och/eller starkt minskande 
fågelarter förekommer både 
ute i mossens centrala delar, 
men också inom utfyll-
nadsområdet. Arterna är av 
Naturvårdsverket utpekade 
som prioriterade arter att 
beakta vid handläggning av 
naturvårdsärenden.

Länsstyrelsens beslut 
gick inte att överklaga för en 
förening och länsstyrelsen 
hävdade att de inte hade tagit 
något felaktigt beslut. 

Först när Naturskydds-
föreningen i Ale genom 
egen groddjursinventering 
anmält förekomst av grod-

djur, tog länsstyrelsen ett 
nytt beslut om att företaget 
inte fick arbeta i området 
under den känsligaste tiden 
för groddjuren men änd-
rade inte sin uppfattning 
om att området saknade 
naturvärden på den aktuella 
platsen. Vidare beslöt man 
att företaget måste sätta upp 
ett bullerplank mot mossen, 
vilket mycket påtagligt skulle 
reducera vildmarkskänslan 
ute på mossen. Naturskydds-
föreningen i Ale bad då kom-
munen att överklaga beslutet, 
vilket inte kommunen gjo rde.

Nu har Länsstyrelsen 
tagit ett nytt beslut som 
förtydligar att företaget har 

rätt att fylla ut 6,5 ha av 
mossen och inte de knappt 4 
ha som Länsstyrelsen skrev 
om i sitt tidigare beslut. 

De som följer företagets 
aktiviteter vid Kollanda 
mosse anser att Kilanda 
Cementgjuteri bryter mot 
miljöbalkens bestämmelser. 
2011 polisanmälde kommu-
nen företaget efter att bilder 
tagits när de höll på att tippa 
flytande betong i mossen från 
en av företagets bilar och 
med cementgjuteriets ägare 
vid bilen. Kvällen innan 
hade företaget haft besök av 
Länsstyrelsen som förbjudit 
dem att tills vidare fylla ut 
mossen och absolut inte tippa 

flytande betong i densamma. 
Det är mycket anmärk-

ningsvärt att Ale kommun 
och Länsstyrelsen offrar 
dokumenterade och 
riksintressanta naturvärden 
utan att inse vilka 
miljöeffekter exploateringen 
får. 

Många föreningar har 
anslutit sig i kampen om 
mossen:

Alefjälls Naturskyddsförening 
Naturskyddsföreningen i 

Norra Älvsborg 

Naturskyddsföreningen i Ale

Västergötlands Ornitologiska 
Förening (VgOF)

Om man går ut och 
menar att kyrko-
politiken ska vara 

partipolitiskt obunden blir 
det för oss lite märkligt när 
fl ertalet namn på Försam-
lingslistan är aktiva mode-
rata politiker. Nu tycker 
vi i och för sig inte att det 
är något fel på att vara en 
aktiv politiker, men det kan 
knappast kombineras med 

att kalla sig partipolitiskt 
obunden. 

Det måste vara tydligt 
för Aleborna att det man får 
med en röst på Församlings-
listan är moderatpolitik. Vill 
man ha det ska man själv-
klart lägga sin röst där men 
vi tycker att det är osmakligt 
att man försöker mörka sin 
politiska hemvist på det sätt 
som nu görs. 

Vi socialdemokrater står 
för att vi är socialdemokrater 
och att vi vill driva en soci-
aldemokratisk politik inom 
ramen för Svenska kyrkan. 
Det innebär bland mycket 
annat att vi står upp för en 
öppen folkkyrka där kvinno-
prästmotstånd och homofobi 
inte hör hemma. Det inne-
bär också att vi vill minimera 
avgifter i kyrkans barn- och 

ungdomsverksamhet. Det är 
samma politik som vi driver 
nationellt och i kommunen. 
En politik för allas lika värde 
och rätt att vara den man är. 

Om du i september vill 
göra en sak, en enda sak, 
för att trycka tillbaka kvin-
noprästmotstånd och homo-
fobi- då ska du rösta på Soci-
aldemokraterna i kyrkovalet!

Socialdemokraterna i Ale

Kan inte kommunen och Länsstyrelsen 
stoppa exploateringen av Kollanda mosse?

Moderaterna gömmer sig på Församlingslistan

2011 polisanmälde kommunen företaget efter att bilder tagits när de höll på att tippa fl y-
tande betong i mossen från en av företagets bilar och med cementgjuteriets ägare vid bilen.

LOKALER UTHYRES
CENTRALT ÄLVÄNGEN

LAGER/KONTORSYTA
Lageryta ca 63 m2 med stor garageport samt
kontorsyta ca 30 m2 för ca 2-3 personer på 

markplan  i anslutning till den stora lokalen.

Ett kontor med två rum i anslutning till 
varandra på totalt 11 + 8 kvm på plan två.

KONTORSYTA

KONTAKTA 0707 - 15 80 84

Utrustad med bland annat:

1

1

VW Passat Variant 
Välj till Metallic

6 500 kr

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

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62015 
www.bilab.se
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I förra numret av Ale-
kuriren uppmärksam-
mades de utfyllnader 

som Kilanda cementgjuteri 
nu gör på Kollanda mosse. 
Fokus kom då att hamna på 
riskerna med att utfyllnads-
massorna kunde innehålla 
farliga ämnen.

Även om massorna skulle 
vara rena kommer stora 
naturvärden på Kollanda 
mosse att gå förlorade 
genom utfyllnaden av ett 9 
fotbollsplaner stort område 
på mossen, vilket möjlig-
gjorts genom Länsstyrelsens 
beslut och anmärkningsvärda 
hantering av ärendet.

I mars 2011 godkände 
Länsstyrelsen, trots löfte till 
kommunens naturvårdshand-
läggare och Naturskydds-
föreningen i Ale om ett sam-
rådsmöte innan beslut, att 
Kilanda cementgjuteri skulle 

få fylla ut på mossen. Läns-
styrelsens bedömning var 
att ytan för utfyllnaden inte 
utgjordes av någon skydds-
värd natur eftersom den 
bestod av en 75 år gammal 
torvtäkt. En mycket märk-
lig och felaktig bedömning 
grundad på dålig kunskap om 
de lokala ekologiska förhål-
landena på platsen. 
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skyddsföreningen i Ale kände 
till de höga naturvärdena på 
platsen och var mycket kri-
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dem att tills vidare fylla ut 
mossen och absolut inte tippa 

flytande betong i densamma. 
Det är mycket anmärk-
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är något fel på att vara en 
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för Aleborna att det man får 
med en röst på Församlings-
listan är moderatpolitik. Vill 
man ha det ska man själv-
klart lägga sin röst där men 
vi tycker att det är osmakligt 
att man försöker mörka sin 
politiska hemvist på det sätt 
som nu görs. 

Vi socialdemokrater står 
för att vi är socialdemokrater 
och att vi vill driva en soci-
aldemokratisk politik inom 
ramen för Svenska kyrkan. 
Det innebär bland mycket 
annat att vi står upp för en 
öppen folkkyrka där kvinno-
prästmotstånd och homofobi 
inte hör hemma. Det inne-
bär också att vi vill minimera 
avgifter i kyrkans barn- och 

ungdomsverksamhet. Det är 
samma politik som vi driver 
nationellt och i kommunen. 
En politik för allas lika värde 
och rätt att vara den man är. 

Om du i september vill 
göra en sak, en enda sak, 
för att trycka tillbaka kvin-
noprästmotstånd och homo-
fobi- då ska du rösta på Soci-
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NÖDINGE. Lördagen den 31 
augusti hade Vänsterpartiets 
Älvsborgsdistrikt halvårs-
konferens i Ale. Johnny 
Sundling, Ingmarie Tor-
stensson och Christer 
Pålsson var valda att repre-
sentera Vänsterpartiet i Ale.

Mikael Gustafsson, som 
är Vänsterpartiets represen-
tant i EU, var huvudtalare 
på en konferens som också 
handlade om förberedelser 
inför nästa års kongress och 
EU-, region- och kommu-
nalval.

EU-valet blir en kraft-
mätning mellan vänster och 
höger, i Sverige och i EU. 
Det är viktigt att inte skicka 
fler ja-sägare till Bryssel. 
Vänsterpartiet står för vän-
sterpolitik och EU-kritik 
och har varit pådrivande i 
att förbättra EU:s politik för 
jämställdhet, miljöregler och 
för löntagarnas intressen.

– Vi blir mer effektiva 
i det arbetet just för att vi 
är EU-kritiska och inte ser 
EU som en lösning på alla 
problem, säger Mikael Gus-
tavsson.

– Vi vill omförhandla det 
svenska EU-medlemskapets 
villkor. Vi vill skriva in Sve-
riges undantag från Euron 
och EMU i EU-fördraget. 
Vi vill ha ett bindande soci-
alt protokoll. Vi vill sätta 
hänsyn till miljön före före-
tagens rätt att sälja sina varor 
och införa en rätt för Sverige 

att gå före på miljöområdet. 
Vi vill undantas från EU:s 
jordbrukspolitik och ha lägre 
medlemsavgift i EU. Sve-
rige ska inte bli ett län i en 
framväxande EU-stat. Vårt 
långsiktiga mål är att Sverige 
lämnar EU.

Birgitta Andersson
Vänsterpartiet i Ale

– Mikael Gustafsson och Rossanna Dinamarca 
på plats

Vänsterpartiet höll
halvårskonferens i Ale

EU-parlamentarikern Mikael Gustafsson var huvudtalare på Vänsterpartiets Älvsborgsdi-
strikts halvårskonferens i Ale gymnasium.

Riksdagsledamot Rossanna Dinamarca.

ÖPPET

7-23 
ALLA DAGAR

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

7-23 ALLA DAGAR 7-23 ALLA DAGAR

Med manuell delikatess & självscanning. Välkomna!

Älvängen  |  0303-74 80 40

Matbutiken i Älvängen

Välkommen önskar ICA Supermarket!

BEHOV AV KONTANTER?
ICA Supermarkets Uttagsautomat 

• Inomhus
• Ljust

• Skydd mot väder och vind
• Alltid personal i närheten

• Bekvämt
• 13 P-platser utanför dörren

• Tryggt

• Öppen 7-23 som butiken

www.vgregion.se

Regionfullmäktige sammanträder

Tisdagen den 24 september sammanträder regionfullmäktige i 
Vänersborg. Under sammanträdet ges kort information om Västtrafiks 
nya biljettsystem. Under dagen delas också Västra Götalandsregionens 
kulturpris 2013 ut.

Tid:   Tisdagen den 24 september kl. 09.30. 
Information om Västtrafiks nya biljettsystem kl. 09.30. 
Utdelning av Västra Götalandsregionens kulturpris 2013 kl. 13.00

Plats:  Sessionssalen, kommunhuset i Vänersborg. 

Den kompletta ärendelistan kan läsas på www.vgregion.se/rf eller beställas hos 
regionkansliet på Residenset i Vänersborg på telefon 010-441 01 42.

Regionfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och du är mycket 
välkommen som åhörare.

Kjell Nordström 
Ordförande

Närradion, sänder över Västsverige. För mer information www.vgn.nu. Det går 
också att se och höra sammanträdet via www.vgregion.se/webb-tv.

Regionfullmäktige fattar beslut om hälso- och sjukvårdens inriktning,  
kulturlivets utveckling, kommunikationer, vägar, transporter och andra frågor 
kring tillväxt och utveckling i Västra Götaland. 

Vigerne Invest

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

Visning
söndag 15 sept

Kl 11-12
i Backa Säteri
Säterivägen 2

Nödinge

Brf Säteriet 2 vid Backa Säteri Golf

Vindslägenhet 

Pris kr 

med balkong i  
västerläge   

Pris kr 

FÖRSÄLJNING 

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

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

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Roger  
Borg 

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Maria 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!

3:a i toppskick i bra 
förening!

Välkommen till denna välplanerade 
lägenhet på 5:e våningen!Lägenheten har 
genomgående renoverats under 2013 
med bla nytt kök och nya golv.Inglasad 
balkong. Direkt närhet till spårvagnen som 
tar dig in till city på ca 15 minuter. Här får 
du ett mycket bra boende i välskött och 
trivsam förening. Hiss fr entréplan. Ska 
ses!  Vån. 5/8, hiss. 71 kvm. Avg. 3.981:- 

Pris 995.000:- som utgångspris.
Visas 15/9. Ring för tidsbokning. 
Adress Blåsvädersgatan 12.
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Perfekt för barnfamiljen i 
Lilla Edet!

Rejäl villa med fristående garage! Här 

rum, stor hall, altan och balkong med 
kvällssol, 2 badrum, braskamin, isolerat 
förråd, vattenburet värmesystem och en 
lagom stor trädgård med plats för bus och 
lek. Välkommen hit! 144 kvm.

Pris 1.395.000:- som utgångspris.
Visas 15/9 kl 16-17. 
Adress Kedjegatan 4. 
Maria Karlsson 070-2406330 
maria@axelssonsfast.se

Prisvärt boende på landet!

Välkommen till detta otroligt charmiga 
hus med härligt lantligt läge strax utanför 
Lödöse. Bra skick men ändå med 
möjlighet till egen prägel. Vardagsrum 
med braskamin. Stort inglasat uterum 
byggt 2011. Stor carport
med tillhörande varmförråd. Ett mycket 
bra och prisvärt boende. Välkommen på 
visning! 90 kvm. 

Pris 895.000:- som utgångspris.
Visas 14/9. Ring för tidsbokning.
Adress Hältorp 215.
Henrik Kjellberg 0727-316 360.
henrik@axelssonsfast.se

Bostadsrättsvilla med bästa 
läget!

Välkommen till denna välplanerade bostad 
i populära Lillbacka där vi äntligen kan 
erbjuda en bostadsrättsvilla i trivsamma 
kvarter med närhet till golfbana, 
Vimmersjön och Ale torg. Pendeltåget 
till Göteborgs central tar ca 20 minuter. 
Föreningens bästa läge längst in på lugn 
återvändsgata, insynsskyddat och med 
grönytor intill! 114,5 kvm. 

Pris 1.395.000:- som utgångspris
Visas 15/9 & 17/9. Ring för tidsbokning.
Adress Skjutsvägen 39.
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Bisk
ops-

går
den

Lilla
 Edet

Lödöse
Nödinge

NÖDINGE. En företa-
garfrukost som inte 
liknade någon annan. 

Göran Rudbo och 
Ken Wennerholm från 
Triple & Touch bjöd på 
sång och musik i tidig 
morgonstund.

– Senast som jag 
uppträdde så här tidigt 
var i samband med en 
rikskonsert för mellan-
stadieelever i Doro-
tea 1987, sade Göran 
Rudbo och skrattade 
hjärtligt.

Höstens första företagarfru-
kost ägde rum i Ale gymna-
sium. Temat var samverkans-
former mellan näringslivet 
och skolan. Av den anled-
ningen hade Triple & Touch 
eminenta duo bjudits in för 
att redogöra för bakgrunden 
till Star for life.

– Vad har det med oss att 
göra undrar säkert ni som 

företagare? Jo, när jag har 
frågat er vad ni anser vara 
den största utmaningen i 
framtiden så har svaret blivit 
skolan. Ni har undrat hur 
ni ska kunna stötta. Här är 
ett exempel där ni kan vara 
med, förklarade näringslivs-
chef Jannike Åhlgren och 
syftade bland annat på den 
konsert med Star for life som 
förbereds i Ale gymnasium 
tisdagen den 8 oktober.

Michael Svensson, 
verksamhetschef för kultur 
och fritid, upplyste att det 
blir plats för 500 personer i 
idrottshallen.

– Köp biljetter till konser-
ten, uppmanade Michael och 
fortsatte:

– Jag har själv haft för-
månen att se en konsert 
med Star for life. Det var 
en enorm laddning att se de 
afrikanska och svenska ung-
domarna sjunga tillsammans. 
Nu är tanken att vi ska ha 
200 ungdomar från Ale som 

ska uppträdda på scen med 
de afrikanska gästerna.

Det var i höstas som Bir-
gitta Augustsson, som 
ansvarar för utvecklingsar-
betet med det sociala inves-
teringsperspektivet för barn 
och unga i Ale, kom i kontakt 
med organisationen Star for 
life.

– Star for life är ett utbild-
ningsprogram som syftar 
till att stärka ungdomars 
självkänsla. I Afrika används 
programmet till att bekämpa 
spridningen av hiv/aids. 
Deras inspirerande arbets-
sätt om att göra drömmar 
mer greppbara och ge elever 
större studielust fastnade jag 
för, säger Birgitta.

Ale (Bohusskolan och 
Individuella programmet) 
är en av fem kommuner i 
landet som ska översätta pro-
grammet och anpassa det till 
svenska villkor.

– Det är viktigt att det 
blir hållbart över tid. Därför 
kallar vi det en modell och 
inte ett projekt.

Mia Odlöw, Kyrkbysko-
lan, och Pernilla Sandgren, 
Ale gymnasiums introduk-
tionsprogram, kommer att 
fungera som coacher i arbe-
tet med Star for life. Under 
våren har man bland annat 
ägnat sig åt workshops för 
berörda lärare på Bohussko-
lan och nu startas metodiken 
upp med eleverna i årskurs 
åtta. 

– Det handlar om att 
verbalisera och visualisera 
drömmar hos våra elever. 
När vi besökte Afrika möttes 
vi av kraftfulla barn med 
stora visioner, men med små 
möjligheter. Här är det ofta 
tvärtom. Barnen har stora 
möjligheter, men man saknar 
drömmarna, säger Mia 
Odlöw.

Joakim Östling, verk-
samhetschef för Ale kom-
muns grundskolor, är odelat 
positivt till satsningen Star 
for life.

– Min utgångspunkt är att 
det ska vara hållbart över tid. 
Nästa år ska alla kommunens 
åttondeklassare gå igenom 
övningarna.

Nästa frukostmöte äger 
rum onsdagen den 30 okto-
ber med Handelsbanken som 
programvärd.

ALE. För knappt 11 må-
nader sedan greps en 
31-årig lärare boende 
i Ale misstänkt för 
våldtäkt mot barn och 
grovt barnpornografi -
brott.

Han dömdes senare 
till sex månaders fäng-
else för sexuellt ut-
nyttjande av barn och 
i veckan som gick kom 
nästa dom.

Mannen döms till 
skyddstillsyn i 18 må-
nader för grovt barn-
pornografi brott.

I sambandet med gripan-
det i början av oktober 2012 
beslagtog polisen bland annat 
datorer, hårddisk och DVD-
skivor. Noterbart är att DVD-
skivorna repats med sax, då 
den numera 32-årige mannen 
skämdes över materialet och 
inte ville att någon skulle 
kunna titta på det. Åklagaren 
har granskat bilder och filmer 
noga. Av de knappt 28 timmar 
långa filmmaterialet anses 
hälften vara av särskilt hän-

synslöst slag. Under en månad 
2009 har mannen också varit 
moderator på ett chattforum 
innehållande bilder med unga 
flickor.

Tingsrätten anser det klart 
att 32-åringen laddat ner 
och delvis spridit samt också 
själv innehaft stora mängder 
barnpornografiska bilder och 
filmer. Rätten delar åklaga-
rens uppfattning att brottet 
ska bedömas som grovt och 
därmed på en straffnivå om 
sex månaders fängelse. Efter-
som mannen redan avtjänat 
ett jämförbart straff som 
Hovrätten utdömde i sam-
band med åtalet om sexuellt 
utnyttjande av barn och nu 
genomgår ROS-programmet, 
en behandling för sexdömda, 
anses skyddstillsyn vara en 
tillräcklig dom. Tingsrätten 
anser vidare att återfallsris-
ken bör vara låg efter avslutad 
behandling.

En annan sida av straffet 
är att mannen troligtvis inte 
kommer att kunna få jobb som 
lärare igen och är inte heller 
längre aktiv i sin tidigare för-
samling.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Inget nytt fängelsestraff 
för sexdömde läraren

Faksimil Alekuriren vecka 
47, 2012.

ALINGSÅS. Tysk polis deltar nu i 
utredningen av 31-åringen från Ale 
som är misstänkt för barnporno-
grafi brott och våldtänkt mot barn.

Åklagaren får ytterligare två 
veckor att förbereda åtalet.

Mannen har nu också sagt upp 
sig från sin tjänst som gymnasie-
lärare i Göteborg.

Alingsås tingsrätt förlängde i förra veckan 

Tysk polis har bevis för 
31-åringens våldtäkt
– Åklagaren får internationell hjälp 

800 000 barnpornografi ska bilder i datorn
– 31-åring från Älvängen även misstäkt för våldtäkt mot barn
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ÄLVÄNGEN. För fem 
veckor sedan greps en 
31-årig gymnasielärare 
från Älvängen.

Misstanken gäller 
grovt barnpornografi -
brott och våldtäkt mot 
barn.

Polisen har hittat 
drygt 800 000 bilder i 
den misstänktes dator 
och brottsmisstan-
ken har stärkts under 
utredningen.

Den 3 oktober slog poli-
sen till mot hemmet i Älv-
ängen. I samma stund greps 
31-åringen som då var på 

konferens i sin yrkestjänst 
som lärare. Mannen begär-
des häktad vid Alingsås 
Tingsrätt på sannolika skäl 
misstänkt för barnporno-
grafibrott över internet. 
Åklagaren har från denna 
dag begärt särskilda res-
triktioner, då det finns en 
uppenbar risk att den miss-
tänkte kan undanröja bevis 
eller försvåra utredningen. 
Detta innebär sannolikt att 
den misstänkte inte får ta 
emot besök, läsa tidningar, 
umgås med andra häktade, 
att post granskas av åklagare 
och att han inte får se på TV 
eller lyssna på radio.

Vid den första häktnings-
förhandlingen erkände 
31-åringen brott, men för-
nekade att det skulle vara 
grovt. Åklagaren har kunnat 
påvisa tung bevisning bland 
annat genom datorn som 
beslagtagits och telefon-
trafik. Därför har mannen 
omhäktats vid två tillfällen. 

Under utredningen har 
brottsmisstanken stärkts 
och materialet att gå igenom 
har växt. Bland annat finns 
drygt 800 000 bilder i den 
misstänktes dator. Utred-
ningen har också visat att 
det framgår av telefon- och 
internettrafik att 31-åringen 

haft upprepade och långt-
gående kontakter med unga 
flickor av intim eller nära 
karaktär.

Har erkänt brott
I förhör har den misstänkte 
erkänt barnpornografibrott, 
men förnekat våldtäkt mot 
barn. Han medger sexu-
ellt umgänge under den tid 
som åklagaren uppgivit, 
men bestrider att han hade 
vetskap om att barnen var 
under 15 år. 

Tingsrättens förhand-
lingar har hållits inom 
stängda dörrar, men åtal 
ska väckas i Alingsås senast 

15 november. Mycket tyder 
dock på att åklagaren på nytt 
begär förlängd häktningstid. 

Den 31-årige mannen 
från Älvängen är nu på san-
nolika skäl misstänkt för 
grovt barnpornografibrott 
från 2009 till den 3 mars 
2012 samt våldtäkt mot barn 
i december 2011.

31-åringen var förenings-
aktiv ungdomsledare och 
tidigare ostraffad.

Vice chefsåklagare, 
Thomas Ahlstrand, säger 
till Alekuriren att ärendet är 
känsligt och han är fåordig i 
sina kommentarer.

– Straffet för barnpor-

nografi ligger mellan sex 
månader till fyra år, men i 
det här fallet finns det även 
andra brottsmisstankar. När 
det gäller våldtäkt mot barn 
är det en brottsrubricering 
som används, därmed inte 
sagt att det har förekommit 
våld. Han är också ensam 
och ingår inte i något nät-
verk.

ALE. Nu stryks snart 
tre av de fyra utpekade 
områdena för vindkrafts-
utbyggnad i Ale.

Kvar återstår ett litet 
område i norr.

Vindbruksplanen är där-
med ett minne blott.

Styrgruppen för översiktsplane-
ringen i Ale diskuterade i veckan 
att föreslå kommunfullmäktige 
att stryka områdena C, D och E 
ur vindbruksplanen som senare 

nen. Alliansens företrädare anser 
att så bör göras.

– Vi har lyssnat på de massiva 
protesterna och det är väljarnas 
åsikter som ska styra oss. Att lägga 
en död hand över en hel lands-
ända av vår kommun, som har 
alla förutsättningar att erbjuda ett 
rikt och harmoniskt boende, har 
med stor tydlighet visat sig vara 
ett misstag. Det är ett konstate-
rat faktum att bara vetskapen om 
att det kan komma att etableras 
vindkraftverk inom synhåll gör 
att fastigheterna faller i värde och

blir hopplöst svåra att sälja, säger 
styrgruppens sammankallande, 
Jan A Pressfeldt (AD),

Socialdemokraternas repre-
sentanter, Paula Örn och 
Tyrone Hansson, är mer åter-
hållsamma i kommentarerna.

– För det första så är denna 
styrgrupp bara en arbetsgrupp, 
alltså inget beslutande forum, 
för det andra så är detta en fråga 
som vi måste förankra i partiet 
och noga överväga. Vi anser att 
denna styrgrupp är ett forum för 
diskussion och att besluten sedan

tas i kommunfullmäktige, när 
sker ska vi vara väl förberedda oc
klara över vad vi tycker, säger d
båda till lokaltidningen.

Enligt Jan A Pressfeldt är i al
fall den borgerliga majoritete
helt överens om vad man vil
Etableringsintressenternas al
mer svala inställning till Alefjä
har också spelat in i ställningsta
gandet.

– Det förstärker intrycket a
områdena inte behövs, avsluta
Jan A Pressfeldt.

PER-ANDERS KLÖVERSJ

Vindbruksplanen snart ett minne blott

FAKTA
Åklagarens bevisning i åtalet om 
grovt barnpornografi brott har vilat 
på beslagtagna datorer och DVD-
skivor. Dessa innehöll totalt 1717 
bilder och 235 fi lmer. 75 av bilder 
bedömdes särskilt hänsynslösa 
och av de 235 fi lmerna var 107 att 
beteckna som grova.

– Sång och musik mötte företagarna
Frukostmöte med sydafrikansk prägel

Mia Odlöw beskriver model-
len för Star for life. På bilden 
ses hennes coachkollega 
Pernilla Sandgren.

Ales morgonpigga företagare fi ck sjunga under ledning av 
Triple & Touch.
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Det är vi som 
är Axelssons!

3:a i toppskick i bra 
förening!

Välkommen till denna välplanerade 
lägenhet på 5:e våningen!Lägenheten har 
genomgående renoverats under 2013 
med bla nytt kök och nya golv.Inglasad 
balkong. Direkt närhet till spårvagnen som 
tar dig in till city på ca 15 minuter. Här får 
du ett mycket bra boende i välskött och 
trivsam förening. Hiss fr entréplan. Ska 
ses!  Vån. 5/8, hiss. 71 kvm. Avg. 3.981:- 

Pris 995.000:- som utgångspris.
Visas 15/9. Ring för tidsbokning. 
Adress Blåsvädersgatan 12.
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Perfekt för barnfamiljen i 
Lilla Edet!

Rejäl villa med fristående garage! Här 

rum, stor hall, altan och balkong med 
kvällssol, 2 badrum, braskamin, isolerat 
förråd, vattenburet värmesystem och en 
lagom stor trädgård med plats för bus och 
lek. Välkommen hit! 144 kvm.

Pris 1.395.000:- som utgångspris.
Visas 15/9 kl 16-17. 
Adress Kedjegatan 4. 
Maria Karlsson 070-2406330 
maria@axelssonsfast.se

Prisvärt boende på landet!

Välkommen till detta otroligt charmiga 
hus med härligt lantligt läge strax utanför 
Lödöse. Bra skick men ändå med 
möjlighet till egen prägel. Vardagsrum 
med braskamin. Stort inglasat uterum 
byggt 2011. Stor carport
med tillhörande varmförråd. Ett mycket 
bra och prisvärt boende. Välkommen på 
visning! 90 kvm. 

Pris 895.000:- som utgångspris.
Visas 14/9. Ring för tidsbokning.
Adress Hältorp 215.
Henrik Kjellberg 0727-316 360.
henrik@axelssonsfast.se

Bostadsrättsvilla med bästa 
läget!

Välkommen till denna välplanerade bostad 
i populära Lillbacka där vi äntligen kan 
erbjuda en bostadsrättsvilla i trivsamma 
kvarter med närhet till golfbana, 
Vimmersjön och Ale torg. Pendeltåget 
till Göteborgs central tar ca 20 minuter. 
Föreningens bästa läge längst in på lugn 
återvändsgata, insynsskyddat och med 
grönytor intill! 114,5 kvm. 

Pris 1.395.000:- som utgångspris
Visas 15/9 & 17/9. Ring för tidsbokning.
Adress Skjutsvägen 39.
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Bisk
ops-

går
den

Lilla
 Edet

Lödöse
Nödinge

NÖDINGE. En företa-
garfrukost som inte 
liknade någon annan. 

Göran Rudbo och 
Ken Wennerholm från 
Triple & Touch bjöd på 
sång och musik i tidig 
morgonstund.

– Senast som jag 
uppträdde så här tidigt 
var i samband med en 
rikskonsert för mellan-
stadieelever i Doro-
tea 1987, sade Göran 
Rudbo och skrattade 
hjärtligt.

Höstens första företagarfru-
kost ägde rum i Ale gymna-
sium. Temat var samverkans-
former mellan näringslivet 
och skolan. Av den anled-
ningen hade Triple & Touch 
eminenta duo bjudits in för 
att redogöra för bakgrunden 
till Star for life.

– Vad har det med oss att 
göra undrar säkert ni som 

företagare? Jo, när jag har 
frågat er vad ni anser vara 
den största utmaningen i 
framtiden så har svaret blivit 
skolan. Ni har undrat hur 
ni ska kunna stötta. Här är 
ett exempel där ni kan vara 
med, förklarade näringslivs-
chef Jannike Åhlgren och 
syftade bland annat på den 
konsert med Star for life som 
förbereds i Ale gymnasium 
tisdagen den 8 oktober.

Michael Svensson, 
verksamhetschef för kultur 
och fritid, upplyste att det 
blir plats för 500 personer i 
idrottshallen.

– Köp biljetter till konser-
ten, uppmanade Michael och 
fortsatte:

– Jag har själv haft för-
månen att se en konsert 
med Star for life. Det var 
en enorm laddning att se de 
afrikanska och svenska ung-
domarna sjunga tillsammans. 
Nu är tanken att vi ska ha 
200 ungdomar från Ale som 

ska uppträdda på scen med 
de afrikanska gästerna.

Det var i höstas som Bir-
gitta Augustsson, som 
ansvarar för utvecklingsar-
betet med det sociala inves-
teringsperspektivet för barn 
och unga i Ale, kom i kontakt 
med organisationen Star for 
life.

– Star for life är ett utbild-
ningsprogram som syftar 
till att stärka ungdomars 
självkänsla. I Afrika används 
programmet till att bekämpa 
spridningen av hiv/aids. 
Deras inspirerande arbets-
sätt om att göra drömmar 
mer greppbara och ge elever 
större studielust fastnade jag 
för, säger Birgitta.

Ale (Bohusskolan och 
Individuella programmet) 
är en av fem kommuner i 
landet som ska översätta pro-
grammet och anpassa det till 
svenska villkor.

– Det är viktigt att det 
blir hållbart över tid. Därför 
kallar vi det en modell och 
inte ett projekt.

Mia Odlöw, Kyrkbysko-
lan, och Pernilla Sandgren, 
Ale gymnasiums introduk-
tionsprogram, kommer att 
fungera som coacher i arbe-
tet med Star for life. Under 
våren har man bland annat 
ägnat sig åt workshops för 
berörda lärare på Bohussko-
lan och nu startas metodiken 
upp med eleverna i årskurs 
åtta. 

– Det handlar om att 
verbalisera och visualisera 
drömmar hos våra elever. 
När vi besökte Afrika möttes 
vi av kraftfulla barn med 
stora visioner, men med små 
möjligheter. Här är det ofta 
tvärtom. Barnen har stora 
möjligheter, men man saknar 
drömmarna, säger Mia 
Odlöw.

Joakim Östling, verk-
samhetschef för Ale kom-
muns grundskolor, är odelat 
positivt till satsningen Star 
for life.

– Min utgångspunkt är att 
det ska vara hållbart över tid. 
Nästa år ska alla kommunens 
åttondeklassare gå igenom 
övningarna.

Nästa frukostmöte äger 
rum onsdagen den 30 okto-
ber med Handelsbanken som 
programvärd.

ALE. För knappt 11 må-
nader sedan greps en 
31-årig lärare boende 
i Ale misstänkt för 
våldtäkt mot barn och 
grovt barnpornografi -
brott.

Han dömdes senare 
till sex månaders fäng-
else för sexuellt ut-
nyttjande av barn och 
i veckan som gick kom 
nästa dom.

Mannen döms till 
skyddstillsyn i 18 må-
nader för grovt barn-
pornografi brott.

I sambandet med gripan-
det i början av oktober 2012 
beslagtog polisen bland annat 
datorer, hårddisk och DVD-
skivor. Noterbart är att DVD-
skivorna repats med sax, då 
den numera 32-årige mannen 
skämdes över materialet och 
inte ville att någon skulle 
kunna titta på det. Åklagaren 
har granskat bilder och filmer 
noga. Av de knappt 28 timmar 
långa filmmaterialet anses 
hälften vara av särskilt hän-

synslöst slag. Under en månad 
2009 har mannen också varit 
moderator på ett chattforum 
innehållande bilder med unga 
flickor.

Tingsrätten anser det klart 
att 32-åringen laddat ner 
och delvis spridit samt också 
själv innehaft stora mängder 
barnpornografiska bilder och 
filmer. Rätten delar åklaga-
rens uppfattning att brottet 
ska bedömas som grovt och 
därmed på en straffnivå om 
sex månaders fängelse. Efter-
som mannen redan avtjänat 
ett jämförbart straff som 
Hovrätten utdömde i sam-
band med åtalet om sexuellt 
utnyttjande av barn och nu 
genomgår ROS-programmet, 
en behandling för sexdömda, 
anses skyddstillsyn vara en 
tillräcklig dom. Tingsrätten 
anser vidare att återfallsris-
ken bör vara låg efter avslutad 
behandling.

En annan sida av straffet 
är att mannen troligtvis inte 
kommer att kunna få jobb som 
lärare igen och är inte heller 
längre aktiv i sin tidigare för-
samling.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Inget nytt fängelsestraff 
för sexdömde läraren

Faksimil Alekuriren vecka 
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ALINGSÅS. Tysk polis deltar nu i 
utredningen av 31-åringen från Ale 
som är misstänkt för barnporno-
grafi brott och våldtänkt mot barn.

Åklagaren får ytterligare två 
veckor att förbereda åtalet.

Mannen har nu också sagt upp 
sig från sin tjänst som gymnasie-
lärare i Göteborg.

Alingsås tingsrätt förlängde i förra veckan 

Tysk polis har bevis för 
31-åringens våldtäkt
– Åklagaren får internationell hjälp 

800 000 barnpornografi ska bilder i datorn
– 31-åring från Älvängen även misstäkt för våldtäkt mot barn
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ÄLVÄNGEN. För fem 
veckor sedan greps en 
31-årig gymnasielärare 
från Älvängen.

Misstanken gäller 
grovt barnpornografi -
brott och våldtäkt mot 
barn.

Polisen har hittat 
drygt 800 000 bilder i 
den misstänktes dator 
och brottsmisstan-
ken har stärkts under 
utredningen.

Den 3 oktober slog poli-
sen till mot hemmet i Älv-
ängen. I samma stund greps 
31-åringen som då var på 

konferens i sin yrkestjänst 
som lärare. Mannen begär-
des häktad vid Alingsås 
Tingsrätt på sannolika skäl 
misstänkt för barnporno-
grafibrott över internet. 
Åklagaren har från denna 
dag begärt särskilda res-
triktioner, då det finns en 
uppenbar risk att den miss-
tänkte kan undanröja bevis 
eller försvåra utredningen. 
Detta innebär sannolikt att 
den misstänkte inte får ta 
emot besök, läsa tidningar, 
umgås med andra häktade, 
att post granskas av åklagare 
och att han inte får se på TV 
eller lyssna på radio.

Vid den första häktnings-
förhandlingen erkände 
31-åringen brott, men för-
nekade att det skulle vara 
grovt. Åklagaren har kunnat 
påvisa tung bevisning bland 
annat genom datorn som 
beslagtagits och telefon-
trafik. Därför har mannen 
omhäktats vid två tillfällen. 

Under utredningen har 
brottsmisstanken stärkts 
och materialet att gå igenom 
har växt. Bland annat finns 
drygt 800 000 bilder i den 
misstänktes dator. Utred-
ningen har också visat att 
det framgår av telefon- och 
internettrafik att 31-åringen 

haft upprepade och långt-
gående kontakter med unga 
flickor av intim eller nära 
karaktär.

Har erkänt brott
I förhör har den misstänkte 
erkänt barnpornografibrott, 
men förnekat våldtäkt mot 
barn. Han medger sexu-
ellt umgänge under den tid 
som åklagaren uppgivit, 
men bestrider att han hade 
vetskap om att barnen var 
under 15 år. 

Tingsrättens förhand-
lingar har hållits inom 
stängda dörrar, men åtal 
ska väckas i Alingsås senast 

15 november. Mycket tyder 
dock på att åklagaren på nytt 
begär förlängd häktningstid. 

Den 31-årige mannen 
från Älvängen är nu på san-
nolika skäl misstänkt för 
grovt barnpornografibrott 
från 2009 till den 3 mars 
2012 samt våldtäkt mot barn 
i december 2011.

31-åringen var förenings-
aktiv ungdomsledare och 
tidigare ostraffad.

Vice chefsåklagare, 
Thomas Ahlstrand, säger 
till Alekuriren att ärendet är 
känsligt och han är fåordig i 
sina kommentarer.

– Straffet för barnpor-

nografi ligger mellan sex 
månader till fyra år, men i 
det här fallet finns det även 
andra brottsmisstankar. När 
det gäller våldtäkt mot barn 
är det en brottsrubricering 
som används, därmed inte 
sagt att det har förekommit 
våld. Han är också ensam 
och ingår inte i något nät-
verk.

ALE. Nu stryks snart 
tre av de fyra utpekade 
områdena för vindkrafts-
utbyggnad i Ale.

Kvar återstår ett litet 
område i norr.

Vindbruksplanen är där-
med ett minne blott.

Styrgruppen för översiktsplane-
ringen i Ale diskuterade i veckan 
att föreslå kommunfullmäktige 
att stryka områdena C, D och E 
ur vindbruksplanen som senare 

nen. Alliansens företrädare anser 
att så bör göras.

– Vi har lyssnat på de massiva 
protesterna och det är väljarnas 
åsikter som ska styra oss. Att lägga 
en död hand över en hel lands-
ända av vår kommun, som har 
alla förutsättningar att erbjuda ett 
rikt och harmoniskt boende, har 
med stor tydlighet visat sig vara 
ett misstag. Det är ett konstate-
rat faktum att bara vetskapen om 
att det kan komma att etableras 
vindkraftverk inom synhåll gör 
att fastigheterna faller i värde och

blir hopplöst svåra att sälja, säger 
styrgruppens sammankallande, 
Jan A Pressfeldt (AD),

Socialdemokraternas repre-
sentanter, Paula Örn och 
Tyrone Hansson, är mer åter-
hållsamma i kommentarerna.

– För det första så är denna 
styrgrupp bara en arbetsgrupp, 
alltså inget beslutande forum, 
för det andra så är detta en fråga 
som vi måste förankra i partiet 
och noga överväga. Vi anser att 
denna styrgrupp är ett forum för 
diskussion och att besluten sedan

tas i kommunfullmäktige, när 
sker ska vi vara väl förberedda oc
klara över vad vi tycker, säger d
båda till lokaltidningen.

Enligt Jan A Pressfeldt är i al
fall den borgerliga majoritete
helt överens om vad man vil
Etableringsintressenternas al
mer svala inställning till Alefjä
har också spelat in i ställningsta
gandet.

– Det förstärker intrycket a
områdena inte behövs, avsluta
Jan A Pressfeldt.

PER-ANDERS KLÖVERSJ

Vindbruksplanen snart ett minne blott

FAKTA
Åklagarens bevisning i åtalet om 
grovt barnpornografi brott har vilat 
på beslagtagna datorer och DVD-
skivor. Dessa innehöll totalt 1717 
bilder och 235 fi lmer. 75 av bilder 
bedömdes särskilt hänsynslösa 
och av de 235 fi lmerna var 107 att 
beteckna som grova.

– Sång och musik mötte företagarna
Frukostmöte med sydafrikansk prägel

Mia Odlöw beskriver model-
len för Star for life. På bilden 
ses hennes coachkollega 
Pernilla Sandgren.

Ales morgonpigga företagare fi ck sjunga under ledning av 
Triple & Touch.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

KVÄLLSMYS
PÅ ALTANEN!

Få Quartz värmare på köpet...
om du köper en terassmarkis senast 13 september.

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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ALAFORS. I våras 
beslutade Kommun-
fullmäktige att Ale 
från och med 2014 ska 
ingå ett nytt avtal med 
Migrationsverket för 
mottagande av ensam-
kommande barn.

Ett nytt boende med 
plats för åtta personer 
ska byggas i Alafors 
gamla spinnerier dit 
man i februari väntas 
kunna välkomna de 
första ungdomarna.

Som avtalet ser ut idag ansva-
rar Ale för att ta emot fem 
ensamkommande flykting-
barn per år, men eftersom 
man hittills inte haft något 
eget boende har de placerats 
i andra kommuner.

Det nya platsavtalet med 
Migrationsverket innebär 
att Ale årligen ska tillhanda-

hålla åtta boendeplatser för 
ensamkommande barn, varav 
tre asylplatser.

Boendet, som ska fär-
digställas under hösten, 
kommer att ligga i Alafors 
gamla spinnerier i anslutning 
till ett redan befintligt ung-
domsboende, som idag har 
sex platser.

– Det blir som ett kol-
lektiv på övervåningen med 
små enrumslägenheter med 
dusch, toa och sovloft. Övriga 
utrymmen är gemensamma, 
berättar Kristina Hallams, 
enhetschef på utförandeen-
heten i Ale kommun.

Genomströmning
I februari hoppas man kunna 
ta emot åtta ungdomar 
mellan 15 och 17 år. Det 
kommer även att byggas fem 
utslussningslägenheter och 
man har ett tätt samarbete 

med Alebyggen för att kunna 
frigöra platser och få en rul-
lians. 

– Med genomström-
ningen räknar vi med att 
kunna ta emot omkring 12 
barn per år, vilket är en för-
dubbling jämfört med tidi-
gare då vi dessutom inte hade 
något eget boende utan fick 
köpa platser i andra kom-
muner, säger Pia Walters-
son, enhetschef på barn- och 
ungdomsenheten inom indi-
vid- och familjeomsorgen i 
Ale kommun. 

Hon menar att samarbetet 
med skolan är av största vikt, 
men exakt hur det samarbe-
tet kommer att se ut kommer 
att diskuteras under hösten. 

– Gamla spinneriet i Alafors byggs om 

Ale får boende för
ensamkommande barn

Boende startas i Alafors. Ale kommuns nya avtal med Migrationsverket som gäller från 
2014 innebär att kommunen årligen ska tillhandahålla åtta boendeplatser för ensamkom-
mande barn och unga. 

LILLA EDET. Idag (läs tisdag) 
sker invigningen av den cen-
trumnära gruppbostaden 
Ängshöken. Ängshöken är 
planerat och anpassat så att 
det dagliga livet ska fung-
era så lätt som möjlighet för 
hyresgäster med stora fysiska 
funktionsnedsättningar. 
Gruppbostaden har sex 

lägenheter och stora gemen-
samma ytor. 

– Här kan hyresgästerna 
fungera som alla andra i sitt 
eget hem och delta på samma 
villkor, säger Iréne Blom-
qvist, verksamhetschef för 
funktionshinderverksamhe-
ten i Lilla Edets kommun.

– Vi är oerhört glada att 

gruppbostaden nu är på plats. 
Det är också glädjande med 
den positiva respons vi fått 
från grannarna i området. 
Det känns tryggt och väl-
komnande för våra hyresgäs-
ter, säger Iréne Blomqvist.

Gruppboendet Ängshöken i Lilla Edet står redo att invigas.

Gruppboendet Ängshöken invigs

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

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

nordicwellness.se

grattis
älvängen

GYMKORT
199 KR / MÅN

12 MÅN AG

GYMKORT
NÅGON

ANNANSTANS?
VI LÖSER
IN DET!

DEN 1 NOVEMBER ÖPPNAR VI
1500 TOPPFRÄSCHA KVM

PÅ HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN

GYM 
KONDITION
SPINNING

GRUPPTRÄNING 
FRIA VIKTER 
PERSONLIG TRÄNING 

REHAB & SJUKGYMNASTIK 
FÖRETAGSFRISKVÅRD
KIDZCLUB & BARNDANS

 UNGDOMSKORT
SENIORKLUBB
SOL & RELAX 

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

LILLA EDET. Han har 
varit i Lilla Edet tidi-
gare.

I måndags var riks-
dagsledamot Tomas 
Eneroth (S) på ännu en 
visit.

Eftermiddagen äg-
nade han ett studiebe-
sök på i Fuxernaskolan 
och på kvällen hölls ett 
öppet möte i Folkets 
Hus.

Tomas Eneroth har repre-
senterat Socialdemokraterna 
i riksdagen sedan 1994. Han 
efterträdde i februari 2008 
Thomas Östros som Soci-
aldemokraternas närings-
politiske talesman och blev 
samtidigt vice ordförande 
för Näringsutskottet. Sedan 
riksdagsvalet 2010 är han 
åter vice ordförande för 

Socialförsäkringsutskottet. 
Tomas Eneroth är dessutom 
ledamot i den parlamenta-
riska Socialförsäkringsut-
redningen samt i den pen-
sionsgrupp som Socialdemo-
kraterna och de borgerliga 
partierna tillsammans har för 
att hantera den blocköver-
skridande pensionsöverens-
kommelsen.

– Kvällens seminarium i 
Folkets Hus ägnar jag åt att 
belysa systemskiftet inom 
sjukförsäkringen. System-
skiftet gör mig förbannad! 
Regeringen pratar om en 
rehabiliteringsgaranti, jag 
vill snarare kalla det en utför-
säkringsgaranti. Vi gör fler 
och fler människor socialbi-
dragsberoende. Detta är san-
nerligen ett ämne som enga-
gerar, sade Tomas Eneroth 
när han mötte media tidigare 

på dagen.
Kvällens möte i Folkets 

Hus föregicks av ett stu-
diebesök på Fuxernaskolan 
där han välkomnades av 
enhetschef Ulla Olofsson, 
Andreas Somos, rektor 7-9, 
och Daniel Magnusson, 
rektor F-6.

– Besöket är mycket intres-
sant då vi ser en ökad segre-
gering inom den svenska 
skolan. Vi socialdemokrater 
vill minska klasstorlekarna. 
Vi har forskningen med oss, 
som visar att resultaten blir 
bättre med ökad lärartät-
het. Skolan är en prioriterad 
fråga i nästa års valrörelse, 
avslutade Tomas Eneroth.

I LILLA EDET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Tomas Eneroth besökte Lilla Edet

Riksdagsledamot Tomas Eneroth kom till Fuxernaskolan i sällskap med de båda partivän-
nerna från Lilla Edet, Carlos Rebelo Da Silva (S) och Ingemar Ottosson.
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gare.
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Eneroth (S) på ännu en 
visit.
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och på kvällen hölls ett 
öppet möte i Folkets 
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politiske talesman och blev 
samtidigt vice ordförande 
för Näringsutskottet. Sedan 
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åter vice ordförande för 
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Tomas Eneroth är dessutom 
ledamot i den parlamenta-
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kommelsen.
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Folkets Hus ägnar jag åt att 
belysa systemskiftet inom 
sjukförsäkringen. System-
skiftet gör mig förbannad! 
Regeringen pratar om en 
rehabiliteringsgaranti, jag 
vill snarare kalla det en utför-
säkringsgaranti. Vi gör fler 
och fler människor socialbi-
dragsberoende. Detta är san-
nerligen ett ämne som enga-
gerar, sade Tomas Eneroth 
när han mötte media tidigare 

på dagen.
Kvällens möte i Folkets 

Hus föregicks av ett stu-
diebesök på Fuxernaskolan 
där han välkomnades av 
enhetschef Ulla Olofsson, 
Andreas Somos, rektor 7-9, 
och Daniel Magnusson, 
rektor F-6.

– Besöket är mycket intres-
sant då vi ser en ökad segre-
gering inom den svenska 
skolan. Vi socialdemokrater 
vill minska klasstorlekarna. 
Vi har forskningen med oss, 
som visar att resultaten blir 
bättre med ökad lärartät-
het. Skolan är en prioriterad 
fråga i nästa års valrörelse, 
avslutade Tomas Eneroth.

I LILLA EDET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Tomas Eneroth besökte Lilla Edet

Riksdagsledamot Tomas Eneroth kom till Fuxernaskolan i sällskap med de båda partivän-
nerna från Lilla Edet, Carlos Rebelo Da Silva (S) och Ingemar Ottosson.
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BOHUS. Ett nytt nät-
verk för kvinnliga fö-
retagare i Ale, FemAle, 
kickade igång i onsdags 
med en första lunch-
träff på Klädkällaren. 

Stämningen var på 
topp bland de omkring 
30 deltagarna, som 
dessutom fi ck lyssna 
till en tankeväckande 
föreläsning om att hitta 
sin inre drivkraft.

Visitkort delades ut åt alla 
håll och samtalsämnena 
tycktes närmast oändliga 
när de omkring 30 kvinnliga 
företagarna hade samlats till 
lunchträff i Klädkällarens 
herrgård. 

Presentkort, erbjudanden 
och andra lockbeten träng-
des på dessertbordet. Många 
passade på att presentera 
och marknadsföra sina före-
tag. Allt från ridlektioner, 
ansiktsbehandlingar och per-
sonlig träning till armband 
och böcker gavs bort som 
gåvor.

Syftet med det nystartade 
nätverket är att kvinnliga 
företagare ska lära känna 
varandra för att starta upp 
samarbeten och anlita var-
andra. Många är egenföreta-
gare och ges genom träffarna 
möjlighet att knyta kontak-
ter och inspirera varandra. 
Tanken är att de ska träffas 
en gång i månaden, äta lunch 
och utbyta erfarenheter.

Givande föreläsning
Bakom initiativet står 
näringslivschefen Jannike 

Åhlgren i samarbete med 
NyföretagarCentrum.

– Utan att generalisera så 
tror jag att kvinnor överlag 
har en utpräglad förmåga att 
nätverka och kunna använda 
sig av det i sitt företagande, 
sa Jannike under onsdagens 
träff.

Den höga ljudnivån och 
uppsluppna stämningen 
bröts sedan av för en stunds 
eftertanke och reflektion. 

Oväntad drivkraft
Maj Eriksson-Rahm, som 
tidigare arbetat som chef 
inom kommunal verksamhet 
i drygt 20 år men nu verksam 
som certifierad lifecoach, 
teamcoach och projektle-
dare, hade bjudits in som 
inspiratör. Hennes ledord är 
tillväxt, fokus och välmående 
och ämnet för dagen var att 
hitta sin inneboende kraft – 
den som driver dig och ditt 
företagande framåt. 

Hon berättade mycket 
inlevelsefullt om hur hon 
efter att ha besegrat döden 
och en svår sjukdom blev 

medveten om en drivkraft 
hon inte visste fanns – en 
styrka som hon idag vill för-
medla till andra. 

– Nu känner jag mig otro-
ligt tacksam att jag fick känna 
den drivkraften och hitta 
kraften som gör det möj-
ligt att vända motgångar till 
styrka. Det är när tanke leder 
till handling som vi känner 
det där pirret som talar om 
för oss att nu är vi på väg. 

Hon menade också att när 
vi är sanna mot oss själva så 
blir vi än mer levande och att 
vi ska våga utmana våra räds-
lor eftersom de annars håller 
oss tillbaka.

Det är när mäklare möter 
författare, smyckestillver-
kare, coacher och gårdsä-
gare, som möter personliga 
tränare, frisörer, ekonomer, 
homeopater, ridskoleägare 
och inspiratörer, som de mest 
oväntade samtalsämnena och 
samarbetena kan starta. Men 
kanske även de mest givande, 
särskilt i en liten kommun 
som Ale. 

JOHANNA ROOS

KONTAKTA

TAK & MÅLERIARBETE

Johan 0738-78 30 75

15% RABATT
NU MED

EXCELLENT
TAK & BYGG

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

MG Blandningsteknik AB söker nytt tillstånd – 
samråd med utökad krets 
MG Blandningsteknik AB har för avsikt att söka nytt miljötillstånd enligt 9 kap. miljöbalken, 
för sin verksamhet belägen inom Göta industriområde i Lilla Edets kommun. Verksamheten 
utgörs av en fullskaleanläggning för tillverkning av komponenter som används vid framställ-
ning av bland annat syntetoljor. Verksamheten har hittills bedrivits i pilotskala och 
ansökan om tillstånd rör en fullskaleanläggning. 
Med anledning av dessa planer hälsas allmänhet och berörda välkomna till samråd med 
utökad krets enligt miljöbalken, onsdagen den 25 september 2013 klockan 19.00 på 
Restaurang Annas, Göta Industriområde. Vid detta samråd kommer projektets preliminära 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) att presenteras och det kommer ges utrymme för frågor 
och diskussioner. 
För samrådsunderlag och information hänvisas till Ewa Bergwall, jurist på COWI AB.
Synpunkter på projektet och dess utformning tas emot skriftligen senast måndag 
23 september.

Ewa Bergwall  E-post: ewbe@cowi.se
COWI AB  Tfn. 010-850 20 47 alt. 070-508 23 36
Solna Strandväg 78
171 54 Solna

 
 

MYCKET
NÖJE
OMBORD!

Tis 10�/�9  Bingo med vår gästvärd.

Ons 11�/�9 Liveunderhållning med B.O.W.

Tors 12�/�9 Svängig underhållning med 
 Swing Ling Lej.

Fre 13�/�9 Grace underhåller med jazz, 
 soul, schlager och rock.

Lör 14�/�9 Barnsligt kul med Nicke Nyfi ken.
 Trubadur Per Wockatz.

Sön 15�/�9 Barnsligt kul med Nicke Nyfi ken.
 Trubadur Björn Nilsson. 

Se hela höstens underhållningsprogram på stenaline.se

VECKANS PROGRAM PÅ 
STENA DANICAS DAGSTURER 

Göteborg�–�Fredrikshamn 
Dagstur alla dagar fr 99:-/person
Läs mer och boka på stenaline.se eller 0770-57 57 00*

*Bokningsavgift tillkommer vid personlig service.
**Underhållning är på Stena Danica avgång 09.15 och hemresa 14.00.

AVGÅNG 09.15
HEM 14.00 ELLER 20.00**

– Nätverk för kvinnliga företagare har startat

Lunchträff med guldkant
Helena Björklund, Lisa Esberg och Pernilla Fagerholm njöt av 
både maten och sällskapet. 

Maj Eriksson-Rahm höll ett 
inspirerande föredrag.

Cecilia Ferdinand, Maria Torvard och Kristina Strömberg 
lärde sig mycket av varandras branscher.
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Vill du bli 
Ale Lucia?

gunilla@alelucia.se  

M

Sanna Johansson, Ale Lucia 2012

Investeringssparkonto
- ett långsiktigt sparande.
Ny sparform som gör det enklare för dig att 
skattefritt* köpa och sälja aktier, fonder och 
andra värdepapper. 
 
Ring 0303-33 16 32, eller kom in till mig på
kontoret i Ale, så berättar jag mer.

Cathrin Söderström, Privatrådgivare Bank 
lansforsakringar.se/alvsborg

*Sparformen har en årlig avkastningsskatt. 

ar.se/alvsborg

årlig avkastningsskatt.

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Torsdag 5 september

Lägenhetsinbrott
Bostadsinbrott på Södra Klö-
verstigen i Nödinge. Tjuvarna 
åsamkar stor oreda i lägen-
heten. Det är ännu okänt om 
något tillgripits.

Fredag 6 september

Bilstöld
Målsägande får sin bil stulen, 
som han har lämnat till en 
verkstad i Kungälv. Bilen hittas 
senare på en parkering i Nol. 
Det visar sig att föremål tillgri-
pits ur fordonet. En viss skade-
görelse har också skett.

Lördag 7 september

Misshandel
Misshandel rapporteras från 
Vadbacka i Skepplanda. En 
42-årig man från Älvängen blir 
slagen och får utstå verbala 
hot.

Pizzeria Roma i Bohus anmäler 
en skadegörelse i form av sten-
kastning mot fönsterrutan.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

Söker CNC-Operatör
Vi behöver förstärka vår personalstyrka med 

ytterligare medarbetare.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har tekninsk utbildning och gärna 

några års erfarenhet av att arbeta och programmera 
fleroperationsmaskiner, har du erfarenhet av (Mazak) 
och vårt Camsystem (MasterCam) är detta en fördel

Arbetstid: Tills vidare, heltid. Dagtid
Tillträde: Snarast.

Rödjansväg 1, Nödinge
www.wika.se

Du är välkommen att sända in din ansökan till:
Anthon Toth, 0303-97 567, anthon.toth@wika.se
Eller via post till: Rödjansväg 1, 449 34 Nödinge 
Din ansökan med CV vill vi ha snarast.

DALÅN. Det är inte 
första gången som sön-
dersågade bilar dumpas 
i skogen bakom Dalåns 
busshållplats.

Erik och Lena Axels-
son, boende i området, 
har tidigare själva 
bärgat bort skrotet då 
polisanmälan inte lett 
någon vart.

Det syns inte från Starrkärrs-
vägen, men svänger man in 
på grusvägen vid busshåll-
platsen Dalån skymtar vit 
plåt inne bland träden.

Precis i skogsbrynet bort-
anför en liten grusplan ligger 
högar av plåtskrot. Vid en 
närmare titt visar det sig vara 
delar av en bil. Lena och Erik 
Axelsson har en teori om hur 
det kommit dit.

– Man själ bilar och sätter 
på gamla registreringsskyl-
tar. De överblivna fordonen 

skrotar man och dumpar av 
på enklaste sätt. Det är inte 
första gången som bilar har 
dumpats här. För några år 
sedan låg här en söndersågad 
Volvo, berättar Lena.

Hon säger att det känns 
meningslöst att spärra av 
gläntan eftersom man befarar 
att skrotet bara skulle dumpas 
någon annanstans. 

Det senaste påbudet 
skedde för cirka två veckor 
sedan och nu uppmanar paret 
andra att vara uppmärk-
samma.

– Det här är jättetråkigt 
och känns inte bra alls. Vi har 
polisanmält, men det verkar 
inte hända någonting. Det är 
bra om folk kan hålla ögonen 
öppna och vara uppmärksam 
på om något verkar misstänk-
samt, säger Lena Axelsson.

LILLA EDET. I fredags 
var det en annorlunda 
premiär hos Stendahls 
Bil.

Kommunens närings-
idkare bjöds för första 
gången in till företags-
lunch.

– Detta blir ett 
återkommande arrang-
emang första fredagen 
i varje månad, säger 
Kenny Hansson, vd på 
Stendahls Bil.

Förutom att företagslun-
cherna blir ett tillfälle att 
skapa nya affärsrelationer 
och utbyta idéer, så kommer 
Stendahls Bil att bjuda in 
intressanta föreläsare vid 
varje lunchmöte.

– Finns det någon av er 
här som vill förmedla något 
till övriga gäster så är det 
fritt fram, förklarade Kenny 
Hansson sedan han hälsat 
välkommen och presenterat 
sig själv och företagets his-
toria.

Vid fredagens premiär-
lunch höll Martin Jadesten 
från Volvofinans ett kort 
anförande om bilfinansie-
ring. Efter avslutad måltid 
fick besökarna också ta del av 
nya bilmodeller från Renault.

– Vi har ett fantastiskt 
brett program att visa upp 
för tillfället, sex nya Volvo-
modeller och även nyheter 
från Renault. Dessutom har 
vi fått in ett helt nytt märke 
i Daccia. Det är det bilmärke 

som växer mest i Europa och 
i Sverige, avslutar Kenny 
Hansson.

JONAS ANDERSSON

– Boende i Dalån trötta
på nedskräpningen

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Miljöförstöring. Det syns inte från Starrkärrsvägen, men en bit in på grusvägen bakom Da-
låns busshållplats har någon dumpat en söndersågad bil och det är inte första gången.

Bilskrot dumpas i skogen

I fredags var 
det premiär 
för företags-
lunch hos 
Stendahls 
Bil i Lilla 
Edet. Martin 
Jadesten 
(längst till 
vänster) från 
Volvofi nans 
gästföreläste 
om bilfi nan-
siering.

Kenny Hansson, vd på Sten-
dahls Bil.

Företagslunch hos Stendahls Bil

Kroppen fungerar inte alltid som man vill. Då är det bra att 
ha någon i närheten som vet allt om rörelseförmåga, muskler 
och rehabilitering. Vi fi nns på hundratals platser runt om 
i Västra Götaland och vår enda vinst är att du har ett så friskt 
och skönt liv som möjligt – narhalsan.se

Närhälsan är det nya namnet på den offentliga primärvården (vårdcentraler, barnavårdscentraler,  
barnmorskemottagningar, ungdomsmottagningar, barn- och ungdomsmedicin, rehabilitering och gynekologi). 

Vi fi nns här för dig, genom hela livet. Hitta din mottagning på narhalsan.se
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ALVHEM. Arbetet med 
Säkra Ridvägar påbör-
jades våren 2011 och 
omfattar redan fem mil 
säker ridväg med start 
vid Jennylundsområdet 
i Bohus.

I lördags invigdes den 
tredje etappen, sträck-
an Skepplandadalen 
– Grönnäs – Alvhems 
Kungsgård.

– Det är inte utan 
stolthet jag har äran 
att inviga denna etapp 
av Säkra Ridvägar, för-
klarade Samhällsbygg-
nadsnämndens ordfö-
rande Jan A Pressfeldt 
(AD) när han klippte 
det blågula bandet vid 
en ceremoni på Ale 
Golfklubb.

Det är en mångårig dröm 
hos många ryttare som nu 
går i uppfyllelse när ett sam-
manhängande ridledssystem 
genom hela Ale kommun 
anläggs. Ett system som så 
långt det bara är möjligt skall 
vara skild från annan trafik 
och anlagd på ett sådant sätt 
att säkerheten för hästar, ryt-
tare och övriga medtrafikan-
ter står i centrum. Ridleds-
systemet utformas även så 
att det så långt som möjligt 
knyter an till alla större rid-
anläggningar och hästgårdar, 
samt ger möjlighet för så 
många hästgårdar som möj-
ligt att ansluta sig.

Vad som gör projektet så 
speciellt är på det sätt rid-
leden byggs. En infrastruk-
tursatsning där Ale kommun 
har avsatt investeringsmedel 
på samma sätt som man gör 

till övrig infrastruktur. Det 
verkligt unika är att man har 
gett en ideell förening, Säkra 
Ridvägar i Ale, förtroendet 
att bestämma ledens drag-
ning, stå för all projektering, 
markförhandlingar samt 
entreprenadbeställningar. 
Stora delar av projekteringen 
görs ideellt av föreningens 
medlemmar och innebär 
således en betydande kost-
nadseffektivitet. Föreningen 
har även genom Leader Göta 
Älv och Europeiska fonden 
för landsbygdsutveckling fått 
medel för att till vissa delar 
anlita en projektledare samt 
hjälpa lokala grupper med 
lokala ridslingor som anslu-
tits till ridleden.

Otroligt
– Jag kan inte säga annat än 
att det känns otroligt bra en 
dag som denna, sade Peter 
Tifelt initiativtagare till pro-
jektet och tillika ordförande i 

Säkra Ridvägar i Ale.
Peter Tifelt sken i kapp 

med septembersolen och 
kunde i likhet med övriga 
invigningsbesökare njuta 
av en pampig uppvisning av 
Bohus Elfsborgs Caroliner. 
Det bjöds kanonsalut och en 
välregisserad strid med artil-
leri och infanteri på plats.

Uppvisningen föregicks 

av Jan A Pressfeldts invig-
ningstal där han lät beskriva 
den tredje etappens sträck-
ning.

– Ridleden här borta 
följer en urgammal väg från 
medeltiden; dåtidens huvud-
led mellan Västsverige och 
Stockholm. Vägen kan ses i 

hela dalgången och är fortfa-
rande efter 1 000 år juridiskt 
gällande. 

– Jag kan också informera 
om att den gamla järnvägs-
banvallen mellan Älvängen 
och Alvhem nu har överta-
gits av Ale kommun för att 
byggas om till en kombine-

rad gång- cykel- och ridväg. 
Sveriges första GHC-väg 
blir därmed ett faktum, sade 
Pressfeldt.
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LÖDÖSE. Solen sken 
över Lödöse i lördags.

Som ett inslag i De-
stination Ale/Lilla Edet 
invigdes pilgrimsleden 
mellan Göteborg och 
Lödöse.

Samtidigt välkom-
nades de första vand-
rarna som tagit sig från 
Kungsgården i Alvhem 
till Lödösehus.

På medeltiden var Lödöse en 
stor internationell handels- 
och sjöfartsstad med 2000-
3000 invånare. Pilgrimer 
på väg till och från Santiago 
de Compostela och andra 
platser i Europa, Nidaros 
(Trondheim), Skara och Vad-
stena passerade Lödöse. Från 
Lödöse vandrade pilgrimer 
till Nidaros via Edsleskog i 
Dalsland eller via Skara, med 
båt över Vänern och vidare 

norrut. Lödöses medeltids-
historia är överväldigande, 
men okänd för många.

Leder i Sverige, med 
koppling till huvudleden 
mellan Nidaros och Santiago 
de Compostela, har rätt att 
kalla sig Sankt Olofsleder 
efter certifiering av Pilgrim i 
Sverige som samverkar med 
motsvarande organisation i 
Norge. Lederna från Lödöse 
har denna certifiering. 

I lördags invigdes pil-
grimsleden mellan Göteborg 
och Lödöse. Denna sträcka 
utgör en delsträcka av det 
stora nätverket av vandrings-
leder på 400 mil från Santi-
ago de Compostela i Spanien 
till Trondheim, det gamla 
Nidaros i Norge.

– Nu är tanken att vand-
ringsleden ska fortsätta 
genom Lilla Edets kommun, 
säger projektledare Bo 
Björklund.

Lördagseftermiddagens 
firade tilldrog sig ett stort 
intresse och genomfördes på 
gräsmattan bakom Lödöse 
museum. Lilla Edets kom-
munalråd, Ingemar Ottos-
son (S), var den som hade 
äran att klippa bandet och 
förklara leden för invigd. 
Innan dess hade Bo Björk-
lund berättat om bakgrun-
den till projektet.

Kjell Claesson dök 
upp lagom till invigningen 
efter att ha vandrat etappen 
Kungsgården-Lödöse.

– Otroligt fint, inte bara 
vädret utan också terrängen, 
förklarade Kjell.

En uppvisning av Bohus 
Elfsborgs Caroliner satte 
punkt för invigningsceremo-
nin vid Lödösehus.

Fest med häst 
på Kungsgården

Pilgrimsleden Göteborg-Lödöse invigd

Eva Lejdbrandt, kultur- och fritidschef i Lilla Edets kommun, Börje Johansson, Ale & Lilla 
Edet Turistorganisation, Ingemar Ottosson (S), kommunalråd i Lilla Edet, samt Bo Björklund, 
projektledare, beredda att inviga pilgrimsledens delsträcka Göteborg-Lödöse.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Jan A Pressfeldt (AD), Samhällsbyggnadsnämndens ord-
förande, klipper bandet och förklarar den tredje etappen 
av Säkra Ridvägar invigd. Till vänster ses Merja Forsäng, 
ordförande Ale GK, och Peter Tifelt, ordförande Säkra Ridvä-
gar i Ale.

Peter Tifelt och Rune Sand-
stad, ordförande respektive 
vice ordförande i Säkra Rid-
vägar i Ale.

Invigningsbesökarna i Alvhem fi ck se en välregisserad markstrid signerad Bohus Elfsborgs 
Caroliner.

– Säkra Ridvägar invigde ny etapp
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ALE. Vad är egentligen 
Ale för ett ställe?

Vad fi nns det och hur 
kommer det att se ut i 
framtiden?

I lördags gavs ett 
unikt tillfälle att få en 
inblick i kommunen och 
några som tog chansen 
att få en guidad buss-
tur var familjen Ireby-
Malmquist från Stock-
holm som planerar att 
fl ytta till hus.

Att bussar med nyfikna turis-
ter skumpar fram längs Lin-
négatan i Göteborg hör inte 
till ovanligheterna. Det gör 
däremot guidade bussturer i 
Ale kommun. 

Sensommaren låg som 
ett värmande filter över 
Nödinge i lördags efter-
middag när två abonnerade 
bussar svängde upp utanför 
gymnasieentrén. 

Den södra turen skulle 
komma att guidas av explo-
ateringsingenjör Jörgen 
Sundén och på den norra 
sträckan var det projektle-
daren Kjell Lundgren som 
höll i mikrofonen. 

Syftet var enkelt: Att visa 
upp kommunen med alla dess 
tillgångar och möjligheter 
som gör Ale till en attraktiv 
kommun att bo och verka i. 
Mycket fokus låg på nybygg-
nation och kommunikatio-
ner, men även närheten till 
naturen och gynnande för-
hållanden för barnfamiljer 
lyftes fram liksom det välbe-

varade historiska arvet.
Med på den norra turen 

fanns Jonas Ireby och Elin 
Malmquist med sonen 
Elias 4 månader och hunden 
Sixten. 

De har nyligen flyttat från 
Stockholm till Sävedalen i 
Göteborg och nu längtar de 
efter att komma från lägen-
heten till ett eget hus.

– Det var när vi fick barn 
som vi på riktigt började leta 
efter hus, bara det att kunna 
öppna dörren och gå rakt ut 
i trädgården. Det längtar vi 
efter, säger Elin.

Familjen letar lite var 
stans i Göteborgs kranskom-
muner och av en ren slump 
hittade Jonas information 
om den guidade bussturen. 

– Vi vill bo nära naturen, 
men samtidigt inte alltför 
långt utanför. Vi är inte så 
intresserade av att renovera 
utan vill köpa något som är 
någorlunda färdigt att flytta 
in i, säger Elin. 

Under bussturens gång 
fick de anledning att titta lite 
närmare på flera av nybygg-
nadsprojekten som just nu 
ligger i startgroparna. 

Lantlig charm
Första stoppet efter Nödinge 
var natursköna Gallåsvägen i 
Nol, hemtrakter för Stefan 
Karlsson och Sara Persson, 
som också fanns med bland 
resenärerna. 

De har bott i Nol sedan i 
november förra året då flytt-
lasset gick från Bollnäs. 

– Det var genom mitt jobb 
som vi skulle flytta ner till 
Göteborg och efter att ha 
letat runt i flera kommuner 
fastnade vi till sist för huset i 
Nol, berättar Stefan.

I lördags tog de chansen 
att se lite mer av sin nya hem-
kommun, som ibland påmin-
ner förvånansvärt mycket 
om den norrländska naturen. 
Såväl älgar som rådjur har 
de nämligen kunnat skåda 
direkt från köksfönstret.

– Vi har mer djur på 
tomten nu än när vi bodde i 
Hälsingland, skrattar Sara. 

I kontrast till den 
nybyggda fyrfältsvägen och 
pendelstationerna fick Ala-
fors glänsa med sin lantliga 
charm när bussen fortsatte 
längs Alingsåsvägen och upp 
förbi Alafors fabriker. Om 
Pelarteatern, Ahlafors bryg-

gerier och Furulunds fest-
plats utgör det gamla bruks-
samhällets kulturhistoriska 
guldkant, öppnar 55 nya 
hyreslägenheter i Solgården 
upp för nya bostadsmöjlig-
heter. 

Det planerade bostadsom-
rådet Kronogården på Älv-
ängens höjd fångade Jonas 
Irebys och Elin Malmquists 
intresse. 

– Att ha naturen runt 

knuten känns lockande. 
Sedan är det förstås jättebra 
om det går bra med kollek-
tivtrafik också, säger Elin. 

Ett annat område som 
familjen fick chans att intro-
duceras för var Svenstorp i 
norra Älvängen där Veidekke 
bygger 13 fristående hus som 
marknadsförs som skräddar-
sydda för familjeliv. Innan 
guidebussen återvände till 
Nödinge fick resenärerna 

på den norra turen chans att 
besöka visningshuset. 

Urinvånare, inflyttad 
eller i funderingar på att bli 
alebo – lördagens guidade 
tur gav nya perspektiv på en 
kommun rik på historia med 
en ännu rikare framtid att 
vänta.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

GUIDADE TURER
Norra turen: Nödinge, Nol, 
Älvängen, Furulund, Alebacken, 
Solgården, Sjövallen, Alebacken, 
Vikingagården, Älvängen centrum, 
Resecentrum, Kronogården, 
Svenstorp.
Södra turen: Nödinge, Norra 
Kilandavägen/Ale Höjd, Backa 
Säteri, Södra Backa, Nödinge 
Golfklubb, Klädkällaren, Bohus 
Centrum, Jennylund, Bohus Höjd, 
Glasbruksmuseet, Keillers Damm, 
Surte Centrum.

Blivande alebor? Elin Malmquist och Jonas Ireby med Elias 4 månader och hunden Sixten har nyligen fl yttat från Stockholm 
till Göteborg. Nu letar de efter hus och passade därför på att åka på en guidad tur genom Ales norra delar.

Aleguiden. Projektledaren Kjell Lundgren, guidade resenärerna genom såväl bostadsbyggna-
tioner som kulturella verksamheter i kommunen.

Infl yttade. Sara Persson och Stefan Karlsson fl yttade i fjol över 60 mil från hemstaden Boll-
näs till Nol där de hittade sitt drömhus med naturen som närmsta granne.

Ale kan vara nästa hållplats



ALVHEM. Arbetet med 
Säkra Ridvägar påbör-
jades våren 2011 och 
omfattar redan fem mil 
säker ridväg med start 
vid Jennylundsområdet 
i Bohus.

I lördags invigdes den 
tredje etappen, sträck-
an Skepplandadalen 
– Grönnäs – Alvhems 
Kungsgård.

– Det är inte utan 
stolthet jag har äran 
att inviga denna etapp 
av Säkra Ridvägar, för-
klarade Samhällsbygg-
nadsnämndens ordfö-
rande Jan A Pressfeldt 
(AD) när han klippte 
det blågula bandet vid 
en ceremoni på Ale 
Golfklubb.

Det är en mångårig dröm 
hos många ryttare som nu 
går i uppfyllelse när ett sam-
manhängande ridledssystem 
genom hela Ale kommun 
anläggs. Ett system som så 
långt det bara är möjligt skall 
vara skild från annan trafik 
och anlagd på ett sådant sätt 
att säkerheten för hästar, ryt-
tare och övriga medtrafikan-
ter står i centrum. Ridleds-
systemet utformas även så 
att det så långt som möjligt 
knyter an till alla större rid-
anläggningar och hästgårdar, 
samt ger möjlighet för så 
många hästgårdar som möj-
ligt att ansluta sig.

Vad som gör projektet så 
speciellt är på det sätt rid-
leden byggs. En infrastruk-
tursatsning där Ale kommun 
har avsatt investeringsmedel 
på samma sätt som man gör 

till övrig infrastruktur. Det 
verkligt unika är att man har 
gett en ideell förening, Säkra 
Ridvägar i Ale, förtroendet 
att bestämma ledens drag-
ning, stå för all projektering, 
markförhandlingar samt 
entreprenadbeställningar. 
Stora delar av projekteringen 
görs ideellt av föreningens 
medlemmar och innebär 
således en betydande kost-
nadseffektivitet. Föreningen 
har även genom Leader Göta 
Älv och Europeiska fonden 
för landsbygdsutveckling fått 
medel för att till vissa delar 
anlita en projektledare samt 
hjälpa lokala grupper med 
lokala ridslingor som anslu-
tits till ridleden.

Otroligt
– Jag kan inte säga annat än 
att det känns otroligt bra en 
dag som denna, sade Peter 
Tifelt initiativtagare till pro-
jektet och tillika ordförande i 

Säkra Ridvägar i Ale.
Peter Tifelt sken i kapp 

med septembersolen och 
kunde i likhet med övriga 
invigningsbesökare njuta 
av en pampig uppvisning av 
Bohus Elfsborgs Caroliner. 
Det bjöds kanonsalut och en 
välregisserad strid med artil-
leri och infanteri på plats.

Uppvisningen föregicks 

av Jan A Pressfeldts invig-
ningstal där han lät beskriva 
den tredje etappens sträck-
ning.

– Ridleden här borta 
följer en urgammal väg från 
medeltiden; dåtidens huvud-
led mellan Västsverige och 
Stockholm. Vägen kan ses i 

hela dalgången och är fortfa-
rande efter 1 000 år juridiskt 
gällande. 

– Jag kan också informera 
om att den gamla järnvägs-
banvallen mellan Älvängen 
och Alvhem nu har överta-
gits av Ale kommun för att 
byggas om till en kombine-

rad gång- cykel- och ridväg. 
Sveriges första GHC-väg 
blir därmed ett faktum, sade 
Pressfeldt.
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LÖDÖSE. Solen sken 
över Lödöse i lördags.

Som ett inslag i De-
stination Ale/Lilla Edet 
invigdes pilgrimsleden 
mellan Göteborg och 
Lödöse.

Samtidigt välkom-
nades de första vand-
rarna som tagit sig från 
Kungsgården i Alvhem 
till Lödösehus.

På medeltiden var Lödöse en 
stor internationell handels- 
och sjöfartsstad med 2000-
3000 invånare. Pilgrimer 
på väg till och från Santiago 
de Compostela och andra 
platser i Europa, Nidaros 
(Trondheim), Skara och Vad-
stena passerade Lödöse. Från 
Lödöse vandrade pilgrimer 
till Nidaros via Edsleskog i 
Dalsland eller via Skara, med 
båt över Vänern och vidare 

norrut. Lödöses medeltids-
historia är överväldigande, 
men okänd för många.

Leder i Sverige, med 
koppling till huvudleden 
mellan Nidaros och Santiago 
de Compostela, har rätt att 
kalla sig Sankt Olofsleder 
efter certifiering av Pilgrim i 
Sverige som samverkar med 
motsvarande organisation i 
Norge. Lederna från Lödöse 
har denna certifiering. 

I lördags invigdes pil-
grimsleden mellan Göteborg 
och Lödöse. Denna sträcka 
utgör en delsträcka av det 
stora nätverket av vandrings-
leder på 400 mil från Santi-
ago de Compostela i Spanien 
till Trondheim, det gamla 
Nidaros i Norge.

– Nu är tanken att vand-
ringsleden ska fortsätta 
genom Lilla Edets kommun, 
säger projektledare Bo 
Björklund.

Lördagseftermiddagens 
firade tilldrog sig ett stort 
intresse och genomfördes på 
gräsmattan bakom Lödöse 
museum. Lilla Edets kom-
munalråd, Ingemar Ottos-
son (S), var den som hade 
äran att klippa bandet och 
förklara leden för invigd. 
Innan dess hade Bo Björk-
lund berättat om bakgrun-
den till projektet.

Kjell Claesson dök 
upp lagom till invigningen 
efter att ha vandrat etappen 
Kungsgården-Lödöse.

– Otroligt fint, inte bara 
vädret utan också terrängen, 
förklarade Kjell.

En uppvisning av Bohus 
Elfsborgs Caroliner satte 
punkt för invigningsceremo-
nin vid Lödösehus.

Fest med häst 
på Kungsgården

Pilgrimsleden Göteborg-Lödöse invigd

Eva Lejdbrandt, kultur- och fritidschef i Lilla Edets kommun, Börje Johansson, Ale & Lilla 
Edet Turistorganisation, Ingemar Ottosson (S), kommunalråd i Lilla Edet, samt Bo Björklund, 
projektledare, beredda att inviga pilgrimsledens delsträcka Göteborg-Lödöse.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Jan A Pressfeldt (AD), Samhällsbyggnadsnämndens ord-
förande, klipper bandet och förklarar den tredje etappen 
av Säkra Ridvägar invigd. Till vänster ses Merja Forsäng, 
ordförande Ale GK, och Peter Tifelt, ordförande Säkra Ridvä-
gar i Ale.

Peter Tifelt och Rune Sand-
stad, ordförande respektive 
vice ordförande i Säkra Rid-
vägar i Ale.

Invigningsbesökarna i Alvhem fi ck se en välregisserad markstrid signerad Bohus Elfsborgs 
Caroliner.

– Säkra Ridvägar invigde ny etapp
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ALE. Vad är egentligen 
Ale för ett ställe?

Vad fi nns det och hur 
kommer det att se ut i 
framtiden?

I lördags gavs ett 
unikt tillfälle att få en 
inblick i kommunen och 
några som tog chansen 
att få en guidad buss-
tur var familjen Ireby-
Malmquist från Stock-
holm som planerar att 
fl ytta till hus.

Att bussar med nyfikna turis-
ter skumpar fram längs Lin-
négatan i Göteborg hör inte 
till ovanligheterna. Det gör 
däremot guidade bussturer i 
Ale kommun. 

Sensommaren låg som 
ett värmande filter över 
Nödinge i lördags efter-
middag när två abonnerade 
bussar svängde upp utanför 
gymnasieentrén. 

Den södra turen skulle 
komma att guidas av explo-
ateringsingenjör Jörgen 
Sundén och på den norra 
sträckan var det projektle-
daren Kjell Lundgren som 
höll i mikrofonen. 

Syftet var enkelt: Att visa 
upp kommunen med alla dess 
tillgångar och möjligheter 
som gör Ale till en attraktiv 
kommun att bo och verka i. 
Mycket fokus låg på nybygg-
nation och kommunikatio-
ner, men även närheten till 
naturen och gynnande för-
hållanden för barnfamiljer 
lyftes fram liksom det välbe-

varade historiska arvet.
Med på den norra turen 

fanns Jonas Ireby och Elin 
Malmquist med sonen 
Elias 4 månader och hunden 
Sixten. 

De har nyligen flyttat från 
Stockholm till Sävedalen i 
Göteborg och nu längtar de 
efter att komma från lägen-
heten till ett eget hus.

– Det var när vi fick barn 
som vi på riktigt började leta 
efter hus, bara det att kunna 
öppna dörren och gå rakt ut 
i trädgården. Det längtar vi 
efter, säger Elin.

Familjen letar lite var 
stans i Göteborgs kranskom-
muner och av en ren slump 
hittade Jonas information 
om den guidade bussturen. 

– Vi vill bo nära naturen, 
men samtidigt inte alltför 
långt utanför. Vi är inte så 
intresserade av att renovera 
utan vill köpa något som är 
någorlunda färdigt att flytta 
in i, säger Elin. 

Under bussturens gång 
fick de anledning att titta lite 
närmare på flera av nybygg-
nadsprojekten som just nu 
ligger i startgroparna. 

Lantlig charm
Första stoppet efter Nödinge 
var natursköna Gallåsvägen i 
Nol, hemtrakter för Stefan 
Karlsson och Sara Persson, 
som också fanns med bland 
resenärerna. 

De har bott i Nol sedan i 
november förra året då flytt-
lasset gick från Bollnäs. 

– Det var genom mitt jobb 
som vi skulle flytta ner till 
Göteborg och efter att ha 
letat runt i flera kommuner 
fastnade vi till sist för huset i 
Nol, berättar Stefan.

I lördags tog de chansen 
att se lite mer av sin nya hem-
kommun, som ibland påmin-
ner förvånansvärt mycket 
om den norrländska naturen. 
Såväl älgar som rådjur har 
de nämligen kunnat skåda 
direkt från köksfönstret.

– Vi har mer djur på 
tomten nu än när vi bodde i 
Hälsingland, skrattar Sara. 

I kontrast till den 
nybyggda fyrfältsvägen och 
pendelstationerna fick Ala-
fors glänsa med sin lantliga 
charm när bussen fortsatte 
längs Alingsåsvägen och upp 
förbi Alafors fabriker. Om 
Pelarteatern, Ahlafors bryg-

gerier och Furulunds fest-
plats utgör det gamla bruks-
samhällets kulturhistoriska 
guldkant, öppnar 55 nya 
hyreslägenheter i Solgården 
upp för nya bostadsmöjlig-
heter. 

Det planerade bostadsom-
rådet Kronogården på Älv-
ängens höjd fångade Jonas 
Irebys och Elin Malmquists 
intresse. 

– Att ha naturen runt 

knuten känns lockande. 
Sedan är det förstås jättebra 
om det går bra med kollek-
tivtrafik också, säger Elin. 

Ett annat område som 
familjen fick chans att intro-
duceras för var Svenstorp i 
norra Älvängen där Veidekke 
bygger 13 fristående hus som 
marknadsförs som skräddar-
sydda för familjeliv. Innan 
guidebussen återvände till 
Nödinge fick resenärerna 

på den norra turen chans att 
besöka visningshuset. 

Urinvånare, inflyttad 
eller i funderingar på att bli 
alebo – lördagens guidade 
tur gav nya perspektiv på en 
kommun rik på historia med 
en ännu rikare framtid att 
vänta.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

GUIDADE TURER
Norra turen: Nödinge, Nol, 
Älvängen, Furulund, Alebacken, 
Solgården, Sjövallen, Alebacken, 
Vikingagården, Älvängen centrum, 
Resecentrum, Kronogården, 
Svenstorp.
Södra turen: Nödinge, Norra 
Kilandavägen/Ale Höjd, Backa 
Säteri, Södra Backa, Nödinge 
Golfklubb, Klädkällaren, Bohus 
Centrum, Jennylund, Bohus Höjd, 
Glasbruksmuseet, Keillers Damm, 
Surte Centrum.

Blivande alebor? Elin Malmquist och Jonas Ireby med Elias 4 månader och hunden Sixten har nyligen fl yttat från Stockholm 
till Göteborg. Nu letar de efter hus och passade därför på att åka på en guidad tur genom Ales norra delar.

Aleguiden. Projektledaren Kjell Lundgren, guidade resenärerna genom såväl bostadsbyggna-
tioner som kulturella verksamheter i kommunen.

Infl yttade. Sara Persson och Stefan Karlsson fl yttade i fjol över 60 mil från hemstaden Boll-
näs till Nol där de hittade sitt drömhus med naturen som närmsta granne.

Ale kan vara nästa hållplats
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Olof Björklund-Greter, 11 år 
från Göteborg, provar Seg-
way på Ale Torg.

Dansbandet Casablanca bjöd upp till dans och spred en festlig stämning på torget i Nödinge.

Yasser Krayem, 5 år från Nödinge, blev först målad och sen 
bjöds det på dansunderhållning...

Beate Sefedino från Nödinge med sina två målade döttrar, Sara 6 år och Alma 1 år.

Projektvisning. Skanska presenterade sina idéer kring det nya bostadsområdet Kronogården i 
Älvängen. Från vänster: Göran Eriksson, Skanska Bo Klok, Jasmine Levin-Andersson, Bethine 
Levin och Katarina Widén-Allansson, Skanska Nya Hem.

Festligt och folkligt!
ALE/LILLA EDET. Lör-
dag 7 september var 
destinationen utpekad 
till Ale och Lilla Edet.

Kommunerna visade 
upp sitt utbud och vad 
framtiden bär med sig.

Eventet har tveklöst 
skapat ytterligare nyfi -
ken kring Götaälvdalen.
De guidade bussturerna till 

kommande bostadsområden 
var inte fulla, men att Ale och 
Lilla Edet är inne i en expan-
siv period har inte undgått 
någon. Att sätta kommu-
nerna och sprida information 
om vad som är på gång var 
också huvudmeningen med 
event Destination Ale-Lilla 
Edet 7 september.

– Vi har fått massmedial 
uppmärksamhet, en helsida i 

GP. Det är inte illa, konsta-
terade kommunikationschef 
Anne Kolni.

Ridklubbarna höll välbe-
sökta öppna hus och bostads-
exploatörerna var nöjda.

– Vi har haft många 
nyfikna gäster på besök och 
just nu återstår bara åtta 
av våra 38 bostadsrätter på 
Backa Säteri, sa Ulf Run-
marker, Vigerne Invest.

Det lokala föreningslivet fanns representerat när bostads-
området Ekberg i Lödöse visades upp för intresserade besö-
kare. Hos Tingbergs AIS kunde man prova på friidrott. Här är 
det Emmie Nordesand, 5 år, som testar att hoppa höjdhopp.
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Allan Karlsson
info@alekuriren.se
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dag 7 september var 
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Eventet har tveklöst 
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var inte fulla, men att Ale och 
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siv period har inte undgått 
någon. Att sätta kommu-
nerna och sprida information 
om vad som är på gång var 
också huvudmeningen med 
event Destination Ale-Lilla 
Edet 7 september.

– Vi har fått massmedial 
uppmärksamhet, en helsida i 

GP. Det är inte illa, konsta-
terade kommunikationschef 
Anne Kolni.

Ridklubbarna höll välbe-
sökta öppna hus och bostads-
exploatörerna var nöjda.

– Vi har haft många 
nyfikna gäster på besök och 
just nu återstår bara åtta 
av våra 38 bostadsrätter på 
Backa Säteri, sa Ulf Run-
marker, Vigerne Invest.

Det lokala föreningslivet fanns representerat när bostads-
området Ekberg i Lödöse visades upp för intresserade besö-
kare. Hos Tingbergs AIS kunde man prova på friidrott. Här är 
det Emmie Nordesand, 5 år, som testar att hoppa höjdhopp.
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Sabine Musaj, 11, från Nö-
dinge fullkomligt älskade de 
stora, roliga vattenbollarna 
på Ale Torg.

Jan Wannenbosch, 10, och Viktor Börjesson, 9, båda från 
Älvängen gillade att testa Segway på hemmaplan.

Afrim Latifi , 4 år från Trollhättan, fi ck prova kära bärgningsbil.

Eskil Björklund 8 år från Göteborg, provar Segway på Ale Torg.

Susanne Maxe såg till att Paprikaklubben gjorde succé bland 
de yngsta barnen på Ale Torg.

Familjedagen på Ale Torg blev en stor publik succé. I barntäl-
tet var trivselfaktorn så hög att det var svårt att slita sig.

Visning! Intres-
set för de 38 
nybyggda bo-
stadsrätterna vid 
Backa Säteri och 
Nödinge golf-
klubb är stort.

Företrädare för det hållbara bostadsprojektet Green Village i 
Surte guidade runt intresserade. Promenadområdet vid Keil-
lers damm gjort ett storslaget intryck. Byggnationen av de 
första lägenheterna är nu i full gång.

ALAFORS. Bland 
downhill-cyklisterna 
i Alebacken hittade 
man i lördags förmid-
dag både veteraner och 
nybörjare.

– Det var lite ovant 
i kurvtagningen, men 
kul att prova, säger 
Andreas Pettersson 
från Göteborg om pre-
miäråket.

I lördags gick liftarna på 
högvarv i Alebacken. Nej, 
det är fortfarande för tidigt 
att knäppa på sig pjäxorna, 

men på två hjul gick det 
undan nerför den kuperade 
terrängen. 

Kevin Teppanainen från 
Ale Bikepark hade fullt upp 
med att pumpa däck och 
tejpa armskydd nere vid 
liften. 

– Att cykla downhill är 
det roligaste jag gjort, men 
nu har jag opererat knäet så 
jag får ta det lugnt ett tag till, 
berättar han. 

Tommy Litavszky och 
Tibor Artmann, ursprung-
ligen från Ungern, men 
numera boende i Göteborg 

passade på att prova backen. 
– Det är första gången jag 

åker och ännu har jag inte 
ramlat, säger Tommy. 

Det är andra året som 
Jan Merstrand från Partille 
cyklar utför. Han tycker att 
läget i Alafors med närhet till 
Göteborg är helt perfekt. 

– Det finns ingen annan 
backe i närheten s å jag är 
glad att Alebacken finns. 
Dessutom finns det 7-8 olika 
leder med olika svårighets-
grad att välja mellan. 

JOHANNA ROOS 
Redo för en tur till. Tommy Litavszky och Tibor Artmann från Ungern, men nu bosatta i 
Götborg, hade bra fl yt under lördagens cykling i Alebacken. 

Utför på två hjul

Downhill i 
Alebacken 
som har 
öppet året 
runt...
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ALAFORS. Fyra nya 
vinnare röstades fram 
i augustis upplaga av 
Svenska Spels satsning 
– ”Föreningens Hjälte”. 

Ahlafors IF var en av 
de föreningar som vann 
25 000 kronor till sin 
ungdomsverksamhet.

100-åringen erhöll 
vinstchecken på Sjöval-
len i torsdags kväll.

Crime City Rollers i Malmö, 
Brinkens IF i Stockholm, 
Visby BoIS på Gotland och 
Ahlafors IF vann alla 25 
000 kronor. ”50 miljoner 
till Ungdomsidrotten” är en 
ny sponsringssatsning från 
Svenska Spel där kunderna 
varje år delar ut 50 miljoner 
kronor till ungdomsidrotten. 
Som en del av sponsrings-
satsningen kan även anslutna 

föreningar tävla om 25 000 
kronor. 

Genom ”Föreningens 
Hjälte” kan projekt nomi-
neras som stärker förening-
arnas ungdomssatsningar. 
Varje månad väljer en jury ut 
åtta bidrag som sedan går till 
omröstning där fyra vinnare 
röstas fram.

Förverkliga projekt
– 50 miljoner till Ungdomsi-
drotten och Föreningens 
Hjälte ger föreningar möj-
ligheten att förverkliga kri-
tiska projekt som stärker 
ungdomsverksamheten. Det 
kan vara ny utrustning, trä-
narresurser eller möjligheten 
till att ställa upp i tävlingar. 
Allt detta är enormt viktigt 
för att kunna utvecklas och i 
förlängningen stärka svensk 
idrotts framtid, säger Johan 

Lindvall varumärkeschef på 
Svensk Spel.

På Sjövallen var natur-
ligtvis glädjen stor när det 
förkunnades att Ahlafors IF 
blivit en av de fyra föreningar 
som fått flest röster och däri-
genom kammat hem 25 000 
kronor. Röstningsperioden 
ägde rum på Svenska Spels 
hemsida under perioden 
17-29 augusti.

– Ett stort tack till alla 
som engagerat sig i röst-
ningen, det avgjorde till vår 
fördel. Jag vet att ni är många 
som spridit röstningslänken 
vidare i alla tänkbara kanaler 
såsom mejl, twitter, facebook 
och inte minst mun-till-
mun. Jag vet att vi har haft 
röstande från Ystad till Gälli-
vare. Jag vet att vår förening, 
dess medlemmar samt sup-
portrar är grymma när det 

gäller engagemang, säger en 
stolt AIF-ordförande i Claes 
Berglund.

– Det största tacket måste 
ges till styrelseledamot 
Karin Larsson som tog tag 
i tävlingsmejlet från Svenska 
Spel, gjorde en film och 
sedan skickade in bidraget. 
Utan Karins insats hade vi 
inte haft något bidrag.

– Styrelsen kommer nu 
tillsammans med Ungdoms-
sektionen att sitta ner och 
se hur vi bäst ska investera 
pengarna. Men som uttrycks 
i filmen ”att utveckla indivi-
den även utanför själva fot-
bollsspelandet” är ett givet 
tema, avslutar Claes Berg-
lund.

LÖDÖSE. Årets Mattis 
har utsetts.

Utdelningen av 
diplom och blommor 
skedde vid en ceremoni 
på Lödösehus i lördags.

Det var en överras-
kad och väldigt glad 
Kjell Abrahamsson 
som mottog publikens 
gratulationer och hyll-
ningar.

Strax innan invigningen av 
pilgrimsleden mellan Göte-
borg och Lödöse skulle till 
att äga rum passade juryn för 
Årets Mattis, representerade 
genom Graziella Belloni, 
på att dela ut diplomet för 
2013.

– Årets Mattis ska vara en 
person som på något sätt har 
gjort en god gärning eller 
utmärkt sig på ett positivt 
sätt för Lilla Edets kommun. 

Han eller hon behöver nöd-
vändigtvis inte bo i kommu-
nen.

En som definitivt uppfyl-
ler dessa kriterier är Kjell 
Abrahamsson. Han möttes 
av uppskattande applåder när 
det förkunnades att han blivit 
Årets Mattis.

– En total överraskning, 
förklarade Kjell som under 
två decennier fungerat som 
ledare för täljarskolan.

Juryns motivering löd: 
”Årets Mattis är en engagerad 
och initierad kulturperson, som 
med kunskap och stort tålamod 
lärt våra ungdomar att han-
tera en kniv på rätt sätt. Årets 
Mattis är en god ambassadör för 
hela kommunen!”

NÖDINGE. Susanne 
Bohman, som driver 
en egen insamling av 
kläder och andra för-
nödenheter via face-
bookgruppen ”Susan-
nes änglar”, påminner 
redan nu om att skänka 
vinterkläder och varma 
täcken. 

Just nu letar hon ef-
ter ett nytt förvarings-
utrymme eftersom 
Alebyggen inte ansåg 
det förråd hon hittills 
använt som lämpligt.

Den varma sensommaren 
till trots har nödingebon 
Susanne Bohman redan 
börjat tänka på vintern. 
Varma jackor, långkalsonger, 

raggsockor, kängor, täcken 
och liggunderlag är livlinor 
under vintermånaderna för 
den som inte har något hem. 
Nu uppmuntrar hon alla att 
gå igenom vintergarderoben 
och skänka bort det man inte 
längre behöver. 

Susanne tar själv emot 
alla tänkbara förnödenhe-
ter, kläder, skor, sängklä-
der, möbler, leksaker och 
hygienartiklar, som hon 
sedan transporterar vidare 
till bland annat Stadsmissio-
nens akutboende Gatljuset 
i Göteborg. Via facebook-
gruppen ”Susannes änglar”, 
som på bara ett halvår gått 
från omkring 300 medlem-
mar till över 750, förmedlas 
kontakter med såväl givare 
som mottagare.

– I vintras hade jag kontakt 
med tolv barnfamiljer i Ale 
kommun som lever under 
den sociala normen där 
pengarna knappt räcker till 
mat. Idag är det 20 familjer.

Insamlade förnödenheter 
har hon förvarat i ett förråd 
i trappuppgången till sin 
lägenhet i Nödinge, men 
förra veckan var hon tvungen 
att flytta ut sina saker. 

– Jag fick besked av Ale-
byggen att jag inte längre 
kunde använda förrådet, 
bland annat på grund av 
brandrisken. Eftersom de 
inte kunde hjälpa mig att 
hitta ett nytt ställe har jag till-
fälligt fått låna ett utrymme i 
ett hus i Alafors.

Martin Hall, förvalt-
ningsassistent på Alebyggen, 

menar att det är svårt att hitta 
ett utrymme.

– Vi har kollat och det är 
dåligt med förråd att hyra ut. 
Hyresgästerna måste ha plats 
för sina cyklar, mopeder och 
annat. Därför är det tyvärr 
svårt.

Susanne Bohman hoppas 
ändå på att kunna hitta något 
utrymme närmare bostaden.

– Det skulle betyda jätte-
mycket att kunna ha insam-
lingen närmare, med tanke 
på att allt som kommer in ska 
sorteras. 

– Susanne Bohman söker nytt förråd till sin klädinsamling

Laddar för vinterkyla

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Efterlyser värmande gåvor. Susanne Bohmans insamling av kläder, täcken och andra förnö-
denheter kommer många hemlösa och socialt utsatta människor till nytta. Facebookgruppen 
”Susannes Änglar” passerade nyligen 750 medlemmar, vilket är en fördubbling bara sedan i 
vintras. 

GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Glada spelare och ledare i Ahlafors IF har just mottagit vinstchecken från Svenska Spel på 25 000 kronor. 
100-årsjubilerande Ahlafors IF röstades fram som en av fyra vinnare i ”Föreningens Hjälte”.

Ahlafors IF vann 25 000 kronor

– Kjell Abrahamsson 
värdig pristagare 

Årets Mattis 
inget knivigt

Kjell Abrahamsson mottog utmärkelsen för Årets Mattis vid 
en ceremoni på Lödösehus i lördags.
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Måndag 19:10 Jympa Soft Nödingeskolan

Tisdag 19:10 Skivstång Nödingeskolan

Onsdag 19:10 Core Nödingeskolan

Torsdag 19:00 Medel Älvängens Kulturhus

Söndag
16:00
19:00

Hoppis&Skuttis 
Bas

Sporthallen Nödinge 
Älvängens Kulturhus

Det blev visst lite fel i
schemat i förra numret.

Här kommer det 
rätta schemat!

Kraft • Lust • Glädje
träna med oss

Vi har något för alla!
Äldre • Unga 

Läs mer om passen och om oss på

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

Livet på en matta
Lika färgstark som kuddarna på yogastudion Andrum är hennes 

personlighet inom näringslivet i Ale kommun.
Helena Urdal håller i många trådar, men sitter samtidigt lugnt på sin matta.

Som ordförande i Älv-
ängens företagarförening 
var du med och arrang-
erade lördagens evene-
mang Destination Ale-
Lilla Edet. Hur var det i 
Älvängen?
– Det fantastiska vädret 
gjorde tyvärr att det inte 
kom så många besökare, 
men vi som var där hade det 
jättemysigt. Linedance till 
härlig musik, Ale Lions som 
bakade våfflor i strålande 
solsken och andra rolighe-
ter.

Vilka är Älvängens främ-
sta styrkor när det gäller 
tillväxt?
– Att det är expansivt och 
pendeln är fantastisk. Det 
är också väldigt vackert och 
man skulle vilja utnyttja älv-
sidan mer. Företagarna tar 
ett stort samhällsansvar, 
både när det gäller närings-
liv och boende. Man försö-
ker värna om Älvängen och 
många återvänder till trygg-
heten här.

Finns det risk att Han-
delsplats Älvängen 
kommer att påverka små-
skaligheten och bykäns-
lan?
– Jag ser det enbart som ett 
tillskott och som en utveck-
ling av det vi redan har. 
Coop har dessutom redan 
gått med i företagarfören-
ingen. Ett breddat utbud 
gynnar de befintliga företa-
gen när folk vill komma till 
Älvängen. 

Du sitter även med i 
Näringslivsrådet. Vad är 
det viktigaste ni åstad-
kommit hittills?
– Förra året hamnade Ale 
på en förfärlig placering på 
rankinglistan över närings-
livsklimatet och i år fick vi 
pris för Årets klättrare. Det 
viktigaste för att komma dit 
var att konfrontera proble-
men och bygga upp kom-
munikationen mellan företa-
gare och kommunen.

Du driver yogastudion 
Andrum i Älvängen. Har 

aleborna hakat på yoga-
trenden?
– Ja, det tycker jag verk-
ligen. Varje vecka har jag 
omkring 150 kunder och det 
är fantastiskt. I dagens sam-
hälle med stress, dagishämt-
ningar och jobba över finns 
ett stort behov av att stressa 
ner och fokusera på kropp 
och själ. 

Beskriv med tre ord 
varför man ska yoga.
– Medvetenhet, välbefin-
nande, starkt & rofyllt.

Vad har du gjort i 
sommar?
– Jag var som vanligt en 
månad i Thailand och got-
tade mig och när jag kom 
hem så bara fortsatte som-
maren, så det hart varit jät-
tehärligt. 

Vad ser du mest fram 
emot i höst?
– En fantastisk yogahöst på 
Andrum och få möta alla 
nya och gamla kunder.

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Helena Urdal
Ålder: 49
Bor: Älvängen
Familj: Maken Björn och sonen 
Kasper 13
Gör: Driver yogastudion Andrum, 
ordförande i Älvängens företagar-
förening och sitter även i Närings-
livsrådet.
Intressen: Livet, yoga, vänner, 
inredning, god mat och vin, sticka, 
resa…
Lyssnar på: Allätare, men gillar 
soul och lite rock n roll
Favoriträtt: Älskar thaimat
Förebild: ”Det skulle vara Nalle Puh 
och hans vänner”
Drömresa: Bestiga First base camp 
på Mount Everest
I framtidsplanerna: Gå pilgrimsle-
den i Spanien, 80 mil. 

En utmaning där du
garanterat blir en vinnare!

MER INFO PÅ VAKNA.ALE.SE



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

Derby på Vimmervi
Söndag 15 sept kl 18:00

Nödinge SK – Nol IK Div 6D

Lör 14 sept 
11:00 P05  Nödinge SK - Kode IF  
13:00 B-lag Herrar  Nödinge SK - Göteborgs Bosna IF 

Sön 15 sept 
13:00 P01 » Nödinge SK - IK Kongahälla  
14:00 F04 » Nödinge SK - Kode IF  
15:00 F04 » Nödinge SK - Ahlafors IF

Övriga matcher:

Cafeterian är öppen! 

Välkomna!

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

Derby på Vimmervi
Söndag 15 sept kl 18:00

Nödinge SK – Nol IK Div 6D

Lör 14 sept 
11:00 P05  Nödinge SK - Kode IF  
13:00 B-lag Herrar  Nödinge SK - Göteborgs Bosna IF 

Sön 15 sept 
13:00 P01 » Nödinge SK - IK Kongahälla  
14:00 F04 » Nödinge SK - Kode IF  
15:00 F04 » Nödinge SK - Ahlafors IF

Övriga matcher:

Cafeterian är öppen! 

Välkomna!

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

ALAFORS. Det blev en 
ny tung förlust för AIF 
mot Kärra.

Den tredje raka.
Nu återstår fyra 

matcher, samtliga mot 
seriens främsta lag.

Hösten som började med en 
kraftig medvind har plöts-
ligt förbytts till ett klimat 
med otäcka kastvindar, där 
Ahlafors IF har svårt att hålla 
skärpan uppe i 90 minuter. 
Mot Kärra inledde hemma-
laget ytterst tveksamt och 
gästernas 2-0-ledning i paus 
var inget att säga om.

AIF-tränaren Lars-Gun-
nar Hermansson försökte 
väcka laget genom att tillföra 
ny energi med 
Jihad Nasha-
bat och Peter 
Antonsson . 
Visst blev det 
bättre i andra 
halvlek, men misstagen var 
större än nogrannheten och 
efter en kvart hade Kärra 
3-0. Jonathan Lindström 
prickade in första reduce-
ringen från nära håll minu-
ten senare. Målet blev en 
vitaminkick. Ahlafors tog 
över och tryckte på. Utdel-
ningen lät inte vänta på sig. 

Peter Antonsson bugade 
in 2-3 och hemmlaget fick 
poängvittring med 25 minu-
ter kvar att spela.

Trots ribbträffar, frilägen 
och en mängd klara målchan-
ser förmådde inte Ahlafors 
kvittera. Bästa chansen fick 
mittbacken Henrik Anders-
son när han rusade fram på 
Shkar Nawzads skottretur, 
men missade sitt jätteläge.

Jonathan Lindström, spe-
lande assisterande tränare, 
utsågs till bästa hemmaspe-
lare.

Bedrövlig insats
– Vi gör en bedrövlig första 
halvlek, där enkla misstag 
medför att de får övertag i 

matchen. Vi 
har oss själva 
att skylla. 
Efter utskäll-
ningen i paus 
skärper vi till 

oss, men det är ju löjligt att 
det ska behöva gå så långt, 
säger Lindström.

Nu väntar Vänersborgs IF 
borta redan på fredag. En titt 
i tabellen avslöjar att poäng-
behovet har börjat tillta.

– I våra bästa stunder slår 
vi alla lag i den här serien, 
men utan rätt fokusering kan 

vi också förlora mot vilket 
motstånd som helst. Nu 
gäller det att vi knyter näven 
och visar vad vi går för. Det 
kan fortfarande bli en hygg-
lig placering, menar Lind-
ström. 

Publiken fick se Philip 

Lundgren, 18, göra A-lags-
debut i hemmamålet. Den 
unge burväktaren svarade 
för ett par suveräna parader 
i andra halvlek och kunde 
kvittera ut ett godkänt betyg.

Ordinarie målvakten 
Andreas Skånberg var 

avstängd efter tre gula kort, 
men är nu tillbaka i truppen. 

Fler matchbilder på 
www.alekuriren.se
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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!

LOPPIS 
Bohus Centrum 
Lördag-söndag 

14-15 sept kl 10-15
Lego, leksaker, barnartiklar

Har du saker du vill sälja?
Hyr en plats för endast  

50:-/dag
Ingen förbokning krävs

För mer info ring 031-98 24 00

ALE BOXNING & ATLET CLUB 

ALE BOXNING & ATLET CLUB 

Bohus Centrum

Tisdag 10 september
från kl 17.30

Träningsdagar: Tisdag, onsdag, torsdag

Ny tränare för säsongen - Clarence Goyeram

VILL DU BÖRJA 

TRÄNA
BOXNING

bottenplan (gamla 
bingohallen)

031-98 24 00, 070 310 86 87
E-post: adb.ale@hotmail.com

Ahlafors sitter fast i hissen
– Och den går i fel riktning

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Kärra/KIF 2-3 (0-2)

Fre 13 sept kl 19.30
Sjövallen

Ahlafors dam 
– Utbynäs

Lör 14 sept kl 13.00
Surte IP

Surte – Älvängen

Lör 14 sept kl 15.00
Forsvallen
SBTK dam 

– Lödöse/Nygård

Sön 15 sept kl 18.00
Vimmervi

Nödinge – Nol

FOTBOLL I ALENathalie Wilhemsson drygar ut ledningen i cupen
ALE. Nathalie Wilhems-
son kör mot en solklar 
seger i Västkustcupen.

Segrar i de två 
senaste tävlingarna i 
Stenungsund och på 
Tjörn gör att hon leder i 
ensamt majestät.

Älvbygdens MK har 
en fi n folkracesäsong.

Förra helgen avgjordes den 
femte deltävlingen i Västkust-
cupen i Stenungsund. Natha-
lie Wilhelmsson drygade då 
ut sin ledning genom att vinna 
sina tre kvalheat och sedan 
köra hem A-finalen för dam/
veteran.

I samma tävling slutade 
Julia Carlsson femma i 
samma klass. I A-finalen 

för seniorer slutade ÄMK:s 
Tobias Svenrot tvåa och 
Tobias Wigeborg fyra. I 
C-finalen för seniorer blev 
Roger Larsson trea, Björn 
Gidlund fyra och Mikael 
Lind femma.

Den gångna helgen arrang-
erade Tjörns motorförening 
sin årliga folkracetävling på 
Fagerfjällsbanan. Nathalie 
Wilhelmsson vann återigen 
sin klass och Julia Carlsson 
blev denna gång fyra. Tobias 
Svenrot körde in på en silver-
plats i A-finalen för seniorer. 
Tobias Wigeborn och Björn 
Gidlund blev trea respektive 
fyra i C-finalen.

Den sjunde och sista del-
tävlingen i Västkustcupen körs 
i Trollhättan den 5 oktober.

Nathalie Wilhelmsson har drygat 
ut ledningen i Västkustcupen 
som hon nu leder överlägset inför 
den avslutande deltävlingen.
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TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Tungt fall. Niclas Elving och hans Ahlafors IF har tappat skärpan. Enkla baklängesmål och brutala målsumpar framåt gör att 
laget har förlorat tre raka matcher.



BERGDALEN. SBTK:s 
damer studsade 
tillbaka snabbt efter 
uddamålsförlusten mot 
Friscopojkarna förra 
helgen.

Borta mot bottenla-
get Bergdalen blev det 
kattens lek med råttan.

– Vi gjorde en jättebra 
match även om mot-
ståndet inte höll högsta 
kvalitet, säger tränaren 
Stig Persson. 

De som möjligen trodde att 
S k e p p l a n d a 
BTK tappat 
formen, eller 
rent av skulle 
u n d e r s k a t t a 
sina motstån-
dare, var helt fel ute. Gäs-
terna körde helt sonika över 

Boråslaget, som blev mer 
eller mindre förnedrat av ett 
piggt SBTK.

Lotta Hillebjer satte 
första målet redan efter ett 
par minuters spel och sedan 
rullade det på. 0-5 i halvlek 
fylldes på med ytterligare 
fyra fullträffar i den andra 
akten. Jumbon var helt utan 
chans.

– Tjejerna jobbade sten-
hårt från första stund, säger 
Stig Persson.

Nu på lördag väntar derby 
på Forsvallen då Skepplanda, 

fyra i tabel-
len, tar emot 
f emtep l ace -
rade Lödöse/
Nygård.

JONAS ANDERSSON
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Huvudsponsorer www.laget.se/nodingesk

Ale Torg

HANDBOLLSSKOLAN 
Flickor & pojkar födda -06 och -07,
lördagar kl 11–12 i Nödinge Sporthall, 
som är stora hallen vid Nödingeskolan.

Flickor födda -05, 
måndagar kl 17–18 i Ale Gymnasium.

Pojkar födda -04 och -05,
lördagar kl 12–13 i Nödinge Sporthall.

Flickor födda -04, 
lördagar kl 13–14 i Nödinge Sporthall.
 
För övriga åldersklasser titta 
på www.laget.se/nodingesk
 
Välkomna!

NYFIKEN PÅ 
HANDBOLL?
 Alla är välkomna att träna.

FOTBOLL
Division 2 Västergötland södra
Bergdalens IK – Skepplanda 0-9

NOL. Snart fyllda 83 
år, men fortfarande 
still going strong.

Heino Poutiainen 
från Nol har fått 
uppleva en fantastisk 
sommar.

Det blev medaljer i 
massor både på Nord-
iska Veteranmäster-
skapen och sedan på 
Svenska Veteranmäs-
terskapen.

Heino Poutiainen fort-
sätter att skörda fram-
gångar som friidrottare. 
När Nordiska Veteranmäs-
terskapet avgjordes i Moss 
blev det tre medaljer. Brons 
i såväl viktkastning som 
spjut och silver i slägga.

– Jag var bara tre centi-
meter från guldet i slägga, 

men fick se mig besegrad 
av en norrman, berättar 
Heino.

Svenska Veteranmäster-
skapet ägde rum i Gävle 
16-18 augusti. Även här 
visade Heino Poutiainen 
framfötterna. Fem med-
aljer inkasserades. Guld i 
slägga, silver i viktkastning, 
kula och spjut samt brons i 
diskus.

– Jag håller mig i form 
genom att träna, minst tre 
gånger i veckan på Sport-
life. Emellanåt blir det trä-
ning varje dag, förklarar 
Heino.

Inga planer på att 
sluta?

– Nej, jag håller på så 
länge kroppen känns okej, 
avslutar Heino Poutiainen.

JONAS ANDERSSON

SBTK bjöd på målkalas

Andrea Lindgren svarade för ett mål och en i övrigt mycket 
bra insats när Skepplanda BTK bortabesegrade tabelljumbon 
Bergdalen med 9-0 i söndags.

Arkivbild: Allan Karlsson

Heino Pouti-
ainen från Nol 
fortsätter att 
skörda fram-
gångar. Det 
blev samman-
lagt åtta med-
aljer när först 
Nordiska och 
sedan Svenska 
Veteranmäs-
terskapet i 
friidrott avgjor-
des.

Medaljer i massor till 
Heino Poutiainen

SKEPPLANDA. En rakt 
igenom håglös insats.

Skepplanda BTK 
tvingades inkassera 
tredje raka nederlaget.

Nu skiljer det bara tre 
poäng ned till sistap-
latsen.

Det var ett andefattigt och 
energilöst hemmalag som 
gav bort samtliga poäng i 
hemmamötet med Dardania 
i lördags.

– Rik-
tigt dåligt, 
erkände anfal-
laren Chris-
tian ”Figge” 
Rönkkö som haltade ut 
skadad efter 45 minuters 
spel.

– Jag kände redan på 
uppvärmningen att det var 
något som inte kändes bra 
i baksidan låret. Nu är jag 

ändå avstängd på fredag, 
men hoppas vara tillbaka i 
omgången efter. Alla behö-
ver rycka upp sig och ge sitt 
yttersta de matcher som är 
kvar, säger Rönkkö till Ale-
kuriren.

Gästerna hade ledningen 
med 2-0 i paus, men närmare 
än ett reduceringsmål av 
Patric Skånberg i den 79:e 
minuten kom inte SBTK.

– Det är bara tre poäng 
ned till strecket. Nu möter 

vi tre av de 
lagen som är 
bakom oss i 
tabellen. Vi 
behöver vinna 
åtminstone en 

av dessa, analyserar Christian 
Rönkkö.

Närmast väntar Rydbo-
holm på bortaplan.

JONAS ANDERSSON

- Älska handboll

Handbollsskolan
för alla barn födda

-04, -05 & -06

Onsdagar kl 1700-1815

Älvängens Kulturhus

För mer info:
www.laget.se/alehf

eller maila berggrenhanna22@gmail.com

Gratis handbollskola med start v 38

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER  
I VÄSTRA GÖTALAND 

Vill din förening arbeta för mänskliga  
rättigheter och mot diskriminering?
Sök projektbidrag från Västra Götalandsregionen! 

Mer information finns på: 
www.vgregion.se/rattighet-kansli

Sista ansökningsdag är 1 november 2013.

Botten nära för SBTK

En olycka kommer sällan ensam. Inte nog med att SBTK 
förlorade hemma mot Dardania med 1-2, dessutom ska-
dade sig anfallsspelaren Christian ”Figge” Rönkkö.

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Skepplanda BTK – Dardania IF 1-2 (0-2)
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Komedi av Willy Russell med Inger Nilsson (Pippi Långstrump) 
och Carina Perenkranz (Judit i Com Hemreklamen) samt  
Pontus Helander och Anders Håkansson.
Gunnar och Pia bor i ett radhusområde utanför stan.  
Det är Gunnars 45 års fest. Pias syster Anna och hennes man 
Roger kommer på besök. Ute i området härjar 
en mystisk marodör som krossar trädgårds- 
tomtar och dekorerar häckar till sexuella 
attribut. Det har gjort att hela 
radhusområdets förening är i uppror.

GRYMT GALET SSSSSSSSKKKKKKKKAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDIIIIIIIIAAAAAAAATTTTTTTTEEEEEEEEAAAAAAAATTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRNNNNNNNN

Vuxen 200 kr, scenpassrabatt 50 kr. Ungdom: 100 kr.
Förköp: Nödinge Bibliotek fr.o.m 24/10.

TEATERN, ALE GYMNASIUM
MÅN 7 OKT KL 19

Hemsida? Snabbt och enkelt
Vi hjälper dig!



BERGDALEN. SBTK:s 
damer studsade 
tillbaka snabbt efter 
uddamålsförlusten mot 
Friscopojkarna förra 
helgen.

Borta mot bottenla-
get Bergdalen blev det 
kattens lek med råttan.

– Vi gjorde en jättebra 
match även om mot-
ståndet inte höll högsta 
kvalitet, säger tränaren 
Stig Persson. 

De som möjligen trodde att 
S k e p p l a n d a 
BTK tappat 
formen, eller 
rent av skulle 
u n d e r s k a t t a 
sina motstån-
dare, var helt fel ute. Gäs-
terna körde helt sonika över 

Boråslaget, som blev mer 
eller mindre förnedrat av ett 
piggt SBTK.

Lotta Hillebjer satte 
första målet redan efter ett 
par minuters spel och sedan 
rullade det på. 0-5 i halvlek 
fylldes på med ytterligare 
fyra fullträffar i den andra 
akten. Jumbon var helt utan 
chans.

– Tjejerna jobbade sten-
hårt från första stund, säger 
Stig Persson.

Nu på lördag väntar derby 
på Forsvallen då Skepplanda, 

fyra i tabel-
len, tar emot 
f emtep l ace -
rade Lödöse/
Nygård.

JONAS ANDERSSON
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Huvudsponsorer www.laget.se/nodingesk

Ale Torg

HANDBOLLSSKOLAN 
Flickor & pojkar födda -06 och -07,
lördagar kl 11–12 i Nödinge Sporthall, 
som är stora hallen vid Nödingeskolan.

Flickor födda -05, 
måndagar kl 17–18 i Ale Gymnasium.

Pojkar födda -04 och -05,
lördagar kl 12–13 i Nödinge Sporthall.

Flickor födda -04, 
lördagar kl 13–14 i Nödinge Sporthall.
 
För övriga åldersklasser titta 
på www.laget.se/nodingesk
 
Välkomna!

NYFIKEN PÅ 
HANDBOLL?
 Alla är välkomna att träna.

FOTBOLL
Division 2 Västergötland södra
Bergdalens IK – Skepplanda 0-9

NOL. Snart fyllda 83 
år, men fortfarande 
still going strong.

Heino Poutiainen 
från Nol har fått 
uppleva en fantastisk 
sommar.

Det blev medaljer i 
massor både på Nord-
iska Veteranmäster-
skapen och sedan på 
Svenska Veteranmäs-
terskapen.

Heino Poutiainen fort-
sätter att skörda fram-
gångar som friidrottare. 
När Nordiska Veteranmäs-
terskapet avgjordes i Moss 
blev det tre medaljer. Brons 
i såväl viktkastning som 
spjut och silver i slägga.

– Jag var bara tre centi-
meter från guldet i slägga, 

men fick se mig besegrad 
av en norrman, berättar 
Heino.

Svenska Veteranmäster-
skapet ägde rum i Gävle 
16-18 augusti. Även här 
visade Heino Poutiainen 
framfötterna. Fem med-
aljer inkasserades. Guld i 
slägga, silver i viktkastning, 
kula och spjut samt brons i 
diskus.

– Jag håller mig i form 
genom att träna, minst tre 
gånger i veckan på Sport-
life. Emellanåt blir det trä-
ning varje dag, förklarar 
Heino.

Inga planer på att 
sluta?

– Nej, jag håller på så 
länge kroppen känns okej, 
avslutar Heino Poutiainen.

JONAS ANDERSSON

SBTK bjöd på målkalas

Andrea Lindgren svarade för ett mål och en i övrigt mycket 
bra insats när Skepplanda BTK bortabesegrade tabelljumbon 
Bergdalen med 9-0 i söndags.

Arkivbild: Allan Karlsson

Heino Pouti-
ainen från Nol 
fortsätter att 
skörda fram-
gångar. Det 
blev samman-
lagt åtta med-
aljer när först 
Nordiska och 
sedan Svenska 
Veteranmäs-
terskapet i 
friidrott avgjor-
des.

Medaljer i massor till 
Heino Poutiainen

SKEPPLANDA. En rakt 
igenom håglös insats.

Skepplanda BTK 
tvingades inkassera 
tredje raka nederlaget.

Nu skiljer det bara tre 
poäng ned till sistap-
latsen.

Det var ett andefattigt och 
energilöst hemmalag som 
gav bort samtliga poäng i 
hemmamötet med Dardania 
i lördags.

– Rik-
tigt dåligt, 
erkände anfal-
laren Chris-
tian ”Figge” 
Rönkkö som haltade ut 
skadad efter 45 minuters 
spel.

– Jag kände redan på 
uppvärmningen att det var 
något som inte kändes bra 
i baksidan låret. Nu är jag 

ändå avstängd på fredag, 
men hoppas vara tillbaka i 
omgången efter. Alla behö-
ver rycka upp sig och ge sitt 
yttersta de matcher som är 
kvar, säger Rönkkö till Ale-
kuriren.

Gästerna hade ledningen 
med 2-0 i paus, men närmare 
än ett reduceringsmål av 
Patric Skånberg i den 79:e 
minuten kom inte SBTK.

– Det är bara tre poäng 
ned till strecket. Nu möter 

vi tre av de 
lagen som är 
bakom oss i 
tabellen. Vi 
behöver vinna 
åtminstone en 

av dessa, analyserar Christian 
Rönkkö.

Närmast väntar Rydbo-
holm på bortaplan.

JONAS ANDERSSON

- Älska handboll

Handbollsskolan
för alla barn födda

-04, -05 & -06

Onsdagar kl 1700-1815

Älvängens Kulturhus

För mer info:
www.laget.se/alehf

eller maila berggrenhanna22@gmail.com

Gratis handbollskola med start v 38

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER  
I VÄSTRA GÖTALAND 

Vill din förening arbeta för mänskliga  
rättigheter och mot diskriminering?
Sök projektbidrag från Västra Götalandsregionen! 

Mer information finns på: 
www.vgregion.se/rattighet-kansli

Sista ansökningsdag är 1 november 2013.

Botten nära för SBTK

En olycka kommer sällan ensam. Inte nog med att SBTK 
förlorade hemma mot Dardania med 1-2, dessutom ska-
dade sig anfallsspelaren Christian ”Figge” Rönkkö.

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Skepplanda BTK – Dardania IF 1-2 (0-2)
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Komedi av Willy Russell med Inger Nilsson (Pippi Långstrump) 
och Carina Perenkranz (Judit i Com Hemreklamen) samt  
Pontus Helander och Anders Håkansson.
Gunnar och Pia bor i ett radhusområde utanför stan.  
Det är Gunnars 45 års fest. Pias syster Anna och hennes man 
Roger kommer på besök. Ute i området härjar 
en mystisk marodör som krossar trädgårds- 
tomtar och dekorerar häckar till sexuella 
attribut. Det har gjort att hela 
radhusområdets förening är i uppror.

GRYMT GALET SSSSSSSSKKKKKKKKAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDIIIIIIIIAAAAAAAATTTTTTTTEEEEEEEEAAAAAAAATTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRNNNNNNNN

Vuxen 200 kr, scenpassrabatt 50 kr. Ungdom: 100 kr.
Förköp: Nödinge Bibliotek fr.o.m 24/10.

TEATERN, ALE GYMNASIUM
MÅN 7 OKT KL 19

Hemsida? Snabbt och enkelt
Vi hjälper dig!
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FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Ahlafors IF – Kärra/KIF 2-3 (0-2)
Mål AIF: Jonatan Lindström, Peter 
Antonsson. Matchens kurrar: Jona-
tan Lindström 3, Henrik Andersson 2, 
Philip Lundgren 1.

Edet FK – Stångenäs 0-7

Grebbestad 18 21 37
Stenungsund 18 14 35
Stångenäs AIS 18 29 32
Skoftebyns IF 18 17 32
Vänersborgs IF 18 -2 28
Kärra/KIF 18 -8 27
Ahlafors IF 18 4 24
Västra Frölunda 18 3 23
Älvsborgs FF 18 -5 21
Gunnilse IS 18 -12 21
Edet FK 18 -27 12
Melleruds IF 18 -37 10

Division 5 Västergötland V
Skepplanda – Dardania 1-2 (0-2)
Mål SBTK: Patric Skånberg. 
Matchens kurrar: Alexander Anders-
son 3, Patric Skånberg 2, Niklas 
Antonsson 1.

Division 6 D Göteborg
Hälsö – Nödinge SK 2-2
Mål NSK: Rahel Faraj, Magnus Olofs-
son. Matchens kurrar: Kristoffer 
Glasö 3, Karl-Michael Lundblad 2, 
Rahel Faraj 1.

Nol IK – Säve SK 3-3 (0-1)
Mål NIK: Michael Hintze 2, Boban Ilic. 
Matchens kurrar: .Jesper Garvetti 3, 
Michael Hintze 2, .

Älvängen – Lundby 1-1 (1-0)
Mål ÄIK: Alexander Ardner. 
Matchens kurrar: Markus Hedberg 3, 
Johan Parinder 2, Pontus Dahlberg 1.
Kommentar: ÄIK fick nöja sig med ett 
kryss i hemmamötet med Lundby.
– De hade spelet och vi hade mål-
chanserna. Vi hade bud på 2-0 vid 
ett par tillfällen utan att få bollen i 
nät. Det är vårt dilemma i år, säger 
ÄIK-tränaren Peter Eriksson.

Bosna IF – Surte IS FK 0-1 (0-0)
Mål SIS: Jonas Brolin. Matchens 
kurrar: Ingen uppgift.

IK Zenith 16 29 33
Nödinge SK 16 31 31
Säve SK 16 17 31
Hyppelns IK 16 5 30
Bosna IF 16 19 27
Nol IK 15 5 26
Hälsö BK 16 1 23
Älvängens IK 16 6 20
Hålta IK 16 -19 15
Lundby IF 06 14 -19 12
Surte IS FK 16 -32 12
Backatorps IF 15 -43 5

Division 6 Trollhättan
Alvhem – Trollhättans IF 0-0

Division 2 Västergötland S, dam
Bergdalen – Skepplanda 0-9 (0-5)
Mål: Mikaela Ögren 2, Lotta Hillebjer, 
Amanda Errind, Emelie Johansson, 
Matilda Errind, Malin Holström, 
Andrea Lindgren, Malin Bengtsson.
Matchens kurrar: Lotta Hillebjer 3, 
Andrea Lindgren 2, Mikaela Ögren 1.

Lödöse/Nygård – Hus 2-0 (2-0)
Mål: Jessica Johannesson, Pia 
Brunberg.

Division 3B Göteborg
Ahlafors – Jitex FC 0-5 (0-4)

Nol slarvade bort segern
– Men laget smyger med och söndagens derby mot NSK blir avgörande
NOL. Det börjar dra 
ihop sig i "Alesexan".

Nödinge, men även 
Nol har häng på de 
främsta placeringarna.

På söndag möts la-
gen i ett tungt derby på 
Vimmervi.

Både Nol och Nödinge krys-
sade i fredags, vilket gör att 
drabbningen lagen emellan 
kommer att ha en avgörande 
betydelse. För Nol är det 
definitivt sista chansen att 
ställa en fråga i kön till topp-
lagen i serien. Vid seger och 
en match mindre spelad är 
laget med i racet på allvar.

Mot Säve SK visade Nol 
moral och hämtade upp ett 
0-2-underläge. När Michael 
Hintze förvaltade ett friläge 
på bästa sätt med en kvart 
kvar att spela betydde det 3-2 
och samtliga poäng såg ut att 
stanna på Nolängen. Dess-
värre lyckades Säve komma 
tillbaka och med ett flip-
perskott som touchade det 
mesta innan den letade sig 
in bakom Mattias Olsson i 
Nolmålet kvitterade gästerna 
fem minuter före slutet.

Hemmalaget visade dock i 
andra halvlek att det finns en 
kvalitet som kan bära en bit i 
årets slutspurt. Säve skapade 
inte mer än en hörna, en fri-
spark och ett redan omnämnt 
mål – resten var Nolpropa-
ganda. Gästernas effektivitet 
gav emellertid 
poäng i vanlig 
ordning och 
det handlar 
om att förvalta 
de chanser 
som skapas. På 
den punkten har Nol fortfa-
rande en del att förbättra.

Bra match
– Killarna gör på nytt en 
riktigt bra match. Vi har lite 
problem i första halvlek att 
nå hela vägen fram, men efter 
paus blir vi giftiga. Garvetti, 
Berntsson och Hintze är 
strålande. Det är små margi-
naler och visst är det surt när 
segern glider oss ur händerna 
i slutminuterna. Det brukar 

docks jämna ut sig över en 
säsong, säger Noltränaren 
Peter Karlsson.

Trots den senaste tidens 
positiva resultat anser han 
ändå att Nödinge är storfa-
voriter i söndagens derby på 
Vimmervi.

– De har varit duktiga hela 
säsongen och vi måste vara 
väldigt ödmjuka inför mötet 
med dem. Min förhoppning 
är att vi kan ge Nödinge en 
bra match och att resulta-
tet blir bättre än 0-6. Helt 
klart är att vi har utvecklats i 
rätt riktning från i våras och 
lyckas vi behålla samma fina 
inställning som i de senaste 
matcherna tror jag det kan 
bli skoj på Vimmervi, säger 
Peter Karlsson.

Poängjakt
Nödinge jagade tre poäng 
borta mot Hälsö i jakten på 
seriesegern i division 6. Den 
är fortfarande inom räckhåll, 
då Hålta överraskande bese-
grade serieledande Zenith.

Blåskrudade NSK kom 
tyvärr till spel med en ytterst 
tunn trupp. 

Det var så ont om spelare 
att tränare Magnus Olofs-
son tvingades snöra på sig 
skorna. Det visade sig få en 
avgörande betydelse. Hälsö 
tog ledningen redan efter åtta 
minuter, men tjugo minuter 
senare noterades just Olofs-
son för Nödinges kvittering. 

H e m m a l a -
get lyckades 
ändå gå till 
paus med en 
2-1-ledning.

– Det blev 
en tuff utma-

ning att klara hela matchen 
med så få spelare. Flera av de 
som var med är inte tränade 
för detta. Det var olyckligt 
omständigheter som gjorde 
att många inte kunde när-
vara. Nu hoppas jag att alla 
är tillbaka i veckan och kan 
träna. Det lär behövas inför 
derbyt mot formstarka Nol, 
summerar Magnus Olofsson.

NSK krigade tappert mot 
Hälsö och nådde genom 
Rahel Faraj en kvittering. 

Nödinge har nu spelat oav-
gjort två matcher i rad utan 
att tappa mark i tabellen. 
Resultaten har spelat dem i 
händerna.

Flyt
– Vi har haft flyt, men nu 
gäller det nog att vinna. Det 
återstår förvisso ytterligare 
15 poäng att spela om även 
efter derbyt så det kommer 
att kunna hända mycket i 
den här serien, säger Magnus 
Olofsson.

Skyttekungen Kajin Talat 
har inte spelat de två senaste 
matcherna av privata skäl, 
men ska av allt att döma var 
tillbaka till derbyfesten på 
Vimmervi.

Nol har en sex matcher 
lång förlustfri svit och är 
självklart revanschsuget efter 

vårens derbykollaps.
– Det har sett allt bättre 

ut och Nol är enligt tradi-
tion ett höstlag. Det verkar 
inte vara någon skillnad i år 

heller, avslutar Peter Karls-
son.

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Nol IK – Säve SK 3-3 (0-1)
Hälsö BK – Nödinge 2-2 (2-1)

Marcus Hansson och Nol var nära att vända 0-2 till seger hemma mot Säve, men fi ck till sist 
nöja sig med krysset.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Michael Hintze, en skyttekung som 
vaknat till liv. Avgör han derbyt?

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

KLIPP UT ANNONSEN 
50 KR RABATT 

PÅ BOWLING
t.o.m. 30/9

Nya ägare, samma härliga stämning, 
samma bowlinghall

NORDMANNA BOWLING

VI VISAR ALLA TOPPMATCHER 
från elitserien, premier league 
och champions league.

HA DIN GRABB/TJEJKVÄLL HOS OSS 
med förmånliga priser 
på bowling & mat.

Nordmannatorget Kungälv 0303-163 45
Öppettider och priser: nordmannabowling.se
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SKEPPLANDA. Med Korkskruven på 
plats gick invigningen av sinnenas 
trädgård på Klockareängen som en 
dans.

Dansföreningens uppvisning före-
gicks av traditionell bandklippning 
och tal.

– Vi är oerhört glada över den här 
satsningen, förklarade enhetschef 
Birgit Johansson-Rytterhag.

Det var en behaglig temperatur som inbjöd 
till utomhusaktiviteter. Klockareängen kunde 
inte valt en bättre dag för invigningsfirandet 
av sinnenas trädgård.

– Kung Bore vägrade släppa greppet och 
det gjorde att arbetet inte kunde påbörjas 
förrän i mitten av april. Den 10 juli var allting 
klart och vi kunde ta trädgården i besittning. 
Den officiella har vi dock skjutit på, förkla-
rade Birgit Johansson-Rytterhag när hon häl-
sade alla välkomna.

”Millan” Söderäng och Elly Jareflod, 
som bor på Klockareängen, bistod enhets-
chefen när det var dags för bandklippning. 
Innan dess hade personal och brukare tagit 

sig en promenad i den vackra utomhusmil-
jön. Dagen till ära bjöds det också cider och 
snacks.

– Jag är verkligen stolt en dag som denna. 
Jag stred med näbbar och klor för att träd-
gården skulle komma till stånd. Det betyder 
livskvalitet för alla som bor här, konstaterade 
Omsorgsnämndens ordförande Boel Hol-
gersson (C).

Birgit Johansson-Rytterhag är också till-
freds med den satsning som Ale kommun har 
gjort.

– Det är fantastiskt att se glädjen hos våra 
boende. Nu kan de följa naturens växlingar, 
från det att det gror till full blomning. I vårt 
nya växthus ska de dessutom få vara med och 
odla diverse grönsaker.

Birgit Johansson-Rytterhag tog samtidigt 
tillfället i akt att framhäva det samarbete som 

sker med frivilligverksamheten inom olika 
områden.

– Det är alltifrån gudstjänster och bingo 
till promenader. Det är många frivilligkraf-
ter som gör enorma insatser. Jag har jobbat 
i Göteborg tidigare och aldrig upplevt något 
liknande.

Torsdagseftermiddagens invigningsfest 
avrundades inomhus, i den stora samlingssa-
len, där det bjöds kaffe och tårta.

JONAS ANDERSSON

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. 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. 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. 
Märk ”PUBAFTON TÄVLING”, ange namn 
och adress. Skicka in senast fred 13/9

TÄVLING FINN 6 FEL
De fem första rätta svaren 

vinner en biljett till
”Irländsk folkmusik”

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

Sinnenas trädgård invigd

Enhetschef Birgit Johans-
son-Rytterhag och ”Millan” 
Söderäng såg till att klippa 
det blågula bandet och för-
klara sinnenas trädgård på 
Klockareängen invigd.

Dansföreningen Korkskruven underhöll, här med en vals. I bakgrunden syns det nya växthu-
set.

– Stor glädje på Klockareängen

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!

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

Invigningsdagen till ära bjöds det på festlig 
dryck och snacks.

Det kan bero på att 
han börjar höra dåligt. 

Ring Hörsellinjen 
0771-888 000.

www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund

Hej, har din
man slutat 

lyssna på dig?
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LILLA EDET. En självut-
lämnande och omska-
kande story.

Magnus Hedman 
döljer ingenting i före-
läsningen ”Från stjärn-
glans till skampåle – 
och vägen tillbaka”.

– Jag har lärt mig att 
älska livet, säger den 
40-årige före detta 
landslagsmålvakten.

Det var i det närmaste fullsatt 
när Magnus Hedman hälsades 
välkommen till Lilla Edets 
Folkets Hus av kommunalrå-
det Ingemar Ottosson (S). 
Alla var lika intresserade av 
att få höra den förre landslags-
hjältens egen berättelse om 
kontrasten från firad målvakt 
till ett liv med droger och kri-
minalitet.

– Jag tar fullt ansvar för det 
jag har gjort och skyller inte 
på någon annan. Jag säger inte 
ett enda ont ord om någon 
annan än mig själv, betonade 
Magnus Hedman flera gånger 
under kvällen.

Magnus Hedman redo-
gjorde inledningsvis om sin 
minst sagt lyckade fotbollskar-
riär, som gick via moderklub-
ben IFK Stockholm till AIK 
där han som 17-åring debute-
rade i Allsvenskan mot Blåvitt. 
1997 blev han proffs i Coven-
try och senare även i Celtic. 

Hedman lade handskarna på 
hyllan i nästan ett och ett halvt 
år, innan han blev värvad till 
Chelsea.

– Jag fick en bra avslutning 
på karriären med sju fantas-
tiska månader i Londonklub-
ben, förklarade Hedman som 
under sin aktiva tid mellan 
stolparna noterades för 58 
landskamper, flera EM- och 
VM-turneringar.

– Hela min karriär gick ut 
på att jag skulle bli bekräftad 
och belönad. Jag blev fot-
bollsspelaren Magnus, men 
glömde människan Magnus. 
Det gäller att skilja på vem 
man är och vad man gör.

Under tiden i England 
gifte sig Magnus Hedman 
med Magdalena Graf (1999) 
och fick barnen Lancelot och 
Tristan. 

– Äktenskapet var dömt 
att misslyckas. Ingen kunde 
rubba mitt facit, min bubbla 
som fotbollsspelare.

Amfetamin i kaffet
Det var när strålkastarna 
släcktes och livet som fotbolls-
spelare var över som de svarta 
och dystra stunderna började.

– Jag var med ett grabbgäng 
i Falsterbo och var rejält sliten 
när en kille kom fram och 
frågade om jag ville ha amfe-
tamin. Det skulle göra mig 
piggare. Samma stund som 

jag svarade ja så svek jag allt 
jag stått för och allt jag kämpat 
för.

– Jag blev beroende första 
gången som jag testade det. 
Jag tog amfetamin i kaffet 
nästan varje dag under ett års 
tid. Det blev en mörk hemlig-
het.

Efter att ha tittat sig själv 
i spegeln insåg Magnus 
Hedman att han var tvungen 
att sluta, istället blev det till 
att ta dopingpreparat i hopp 
om att få ordning på kroppen 
igen. På hösten 2009 fälldes 
han för ringa dopningsbrott 
mot sitt nekande. Efter domen 
fick Hedman sparken från 
”Ren idrott” och fick även 
sluta som expertkommentator 
på TV4.

– Jag levde i en lögn som 
blev större, större och större. 
Jag levde i förnekelse. Jag 
tyckte det var alla andras fel 
och tog inte mitt ansvar.

Magnus Hedman gick in 
i en tung depression och åt 
antidepressiva tabletter. Det 
blev nya svarta rubriker när 
Magnus Hedman dömdes för 
sexköp.

– Jag googlade på de bästa 
sätten att ta livet av mig. Jag 
kunde inte göra mina barn 
mer illa än vad jag hade gjort, 
säger Magnus.

En advokat fick honom på 
andra tankar, men Magnus 

Hedmans verkliga vändning i 
livet kom efter en blöt nyårs-
afton 2010. Han vaknade upp 
ensam på en soffa i en kompis 
lägenhet vid Hornstull. Min-
nena från gårdagens fest 
hopade sig i huvudet. Ett onö-
digt tjafs i garderoben, slås 
upp på löpsedlarna som ett 
bittert fylleslagsmål.

– Nu räcker det sade jag till 
mig själv. När jag åkte hem 
senare den dagen var jag väl-
digt nykter i mitt tänkande. 
Jag satte upp ett avtal med mig 

själv, satte upp små mål. För-
ändring börjar i små, små steg.

Kompis med sig själv
Magnus Hedman bestämde 
sig för att skriva en bok – ”När 
ljuset släcks” – som är en ärlig, 
rak och naken berättelse.

– Jag tar fullt ansvar. Ni 
hade aldrig lyssnat på mig 
om jag inte förhållit mig till 
sanningen, sade Magnus som 
skickade följande budskap till 
publiken:

– Låt ingen bestämma vad 

som är rätt eller fel för dig. Vi 
måste bli bästa kompisar med 
oss själva först.

Magnus Hedman har spelat 
många viktiga fotbollsdrabb-
ningar under årens lopp, men 
den viktigaste matchen för 
den forne landslagsmålvakten 
ägde rum den 1 januari 2011.

– Den matchen handlade 
inte om tre poäng utan om 
mitt liv.

I LILLA EDET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Den förre landslagsmålvakten i fotboll Magnus Hedman föreläste inför en närmast fullsatt 
salong i Lilla Edets Folkets Hus på tisdagskvällen.

Självutlämnande story 
av Magnus Hedman 

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

Namn: 

Adress:

Telefonnummer: 

Vinn biljetter till 
”Irländsk pubafton”
Alekuriren lottar ut 5 biljetter till Pubaftonen med irländsk folkmusik i Medborgarhuset, 
fredagen den 20 september, klockan 19.00. Arrangör är Ale Folkets Hus.
Genom att ringa in rätt svar på frågorna nedan och skicka in annonsen till Alekurirens 
redaktion har Du chansen att vinna en entrébiljett (värde 100:-).

Vad heter Irlands huvudstad?
1. Dublin X. Cardiff  2. Glasgow

Vilken var låten som den irländske schlagerkungen Johnny Logan vann Eurovision 
Song Contest med 1987?
1. Hold Me Now  X. Why Me?  2. What´s Another Year?

Vad heter förbundskapten för Irlands herrlandslag i fotboll? 
1. Shay Given X. Giovanni Trapattoni  2. Robbie Keane

Adressen är: Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 ÄLVÄNGEN. 
OBS! Märk kuvertet ”Medborgarhuset”.
Vi måste ha Ditt svar senast fredag 13 september!
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SKEPPLANDA. Med Korkskruven på 
plats gick invigningen av sinnenas 
trädgård på Klockareängen som en 
dans.

Dansföreningens uppvisning före-
gicks av traditionell bandklippning 
och tal.

– Vi är oerhört glada över den här 
satsningen, förklarade enhetschef 
Birgit Johansson-Rytterhag.

Det var en behaglig temperatur som inbjöd 
till utomhusaktiviteter. Klockareängen kunde 
inte valt en bättre dag för invigningsfirandet 
av sinnenas trädgård.

– Kung Bore vägrade släppa greppet och 
det gjorde att arbetet inte kunde påbörjas 
förrän i mitten av april. Den 10 juli var allting 
klart och vi kunde ta trädgården i besittning. 
Den officiella har vi dock skjutit på, förkla-
rade Birgit Johansson-Rytterhag när hon häl-
sade alla välkomna.

”Millan” Söderäng och Elly Jareflod, 
som bor på Klockareängen, bistod enhets-
chefen när det var dags för bandklippning. 
Innan dess hade personal och brukare tagit 

sig en promenad i den vackra utomhusmil-
jön. Dagen till ära bjöds det också cider och 
snacks.

– Jag är verkligen stolt en dag som denna. 
Jag stred med näbbar och klor för att träd-
gården skulle komma till stånd. Det betyder 
livskvalitet för alla som bor här, konstaterade 
Omsorgsnämndens ordförande Boel Hol-
gersson (C).

Birgit Johansson-Rytterhag är också till-
freds med den satsning som Ale kommun har 
gjort.

– Det är fantastiskt att se glädjen hos våra 
boende. Nu kan de följa naturens växlingar, 
från det att det gror till full blomning. I vårt 
nya växthus ska de dessutom få vara med och 
odla diverse grönsaker.

Birgit Johansson-Rytterhag tog samtidigt 
tillfället i akt att framhäva det samarbete som 

sker med frivilligverksamheten inom olika 
områden.

– Det är alltifrån gudstjänster och bingo 
till promenader. Det är många frivilligkraf-
ter som gör enorma insatser. Jag har jobbat 
i Göteborg tidigare och aldrig upplevt något 
liknande.

Torsdagseftermiddagens invigningsfest 
avrundades inomhus, i den stora samlingssa-
len, där det bjöds kaffe och tårta.

JONAS ANDERSSON

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. 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. 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. 
Märk ”PUBAFTON TÄVLING”, ange namn 
och adress. Skicka in senast fred 13/9

TÄVLING FINN 6 FEL
De fem första rätta svaren 

vinner en biljett till
”Irländsk folkmusik”

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

Sinnenas trädgård invigd

Enhetschef Birgit Johans-
son-Rytterhag och ”Millan” 
Söderäng såg till att klippa 
det blågula bandet och för-
klara sinnenas trädgård på 
Klockareängen invigd.

Dansföreningen Korkskruven underhöll, här med en vals. I bakgrunden syns det nya växthu-
set.

– Stor glädje på Klockareängen

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!

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

Invigningsdagen till ära bjöds det på festlig 
dryck och snacks.

Det kan bero på att 
han börjar höra dåligt. 

Ring Hörsellinjen 
0771-888 000.

www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund

Hej, har din
man slutat 

lyssna på dig?
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LILLA EDET. En självut-
lämnande och omska-
kande story.

Magnus Hedman 
döljer ingenting i före-
läsningen ”Från stjärn-
glans till skampåle – 
och vägen tillbaka”.

– Jag har lärt mig att 
älska livet, säger den 
40-årige före detta 
landslagsmålvakten.

Det var i det närmaste fullsatt 
när Magnus Hedman hälsades 
välkommen till Lilla Edets 
Folkets Hus av kommunalrå-
det Ingemar Ottosson (S). 
Alla var lika intresserade av 
att få höra den förre landslags-
hjältens egen berättelse om 
kontrasten från firad målvakt 
till ett liv med droger och kri-
minalitet.

– Jag tar fullt ansvar för det 
jag har gjort och skyller inte 
på någon annan. Jag säger inte 
ett enda ont ord om någon 
annan än mig själv, betonade 
Magnus Hedman flera gånger 
under kvällen.

Magnus Hedman redo-
gjorde inledningsvis om sin 
minst sagt lyckade fotbollskar-
riär, som gick via moderklub-
ben IFK Stockholm till AIK 
där han som 17-åring debute-
rade i Allsvenskan mot Blåvitt. 
1997 blev han proffs i Coven-
try och senare även i Celtic. 

Hedman lade handskarna på 
hyllan i nästan ett och ett halvt 
år, innan han blev värvad till 
Chelsea.

– Jag fick en bra avslutning 
på karriären med sju fantas-
tiska månader i Londonklub-
ben, förklarade Hedman som 
under sin aktiva tid mellan 
stolparna noterades för 58 
landskamper, flera EM- och 
VM-turneringar.

– Hela min karriär gick ut 
på att jag skulle bli bekräftad 
och belönad. Jag blev fot-
bollsspelaren Magnus, men 
glömde människan Magnus. 
Det gäller att skilja på vem 
man är och vad man gör.

Under tiden i England 
gifte sig Magnus Hedman 
med Magdalena Graf (1999) 
och fick barnen Lancelot och 
Tristan. 

– Äktenskapet var dömt 
att misslyckas. Ingen kunde 
rubba mitt facit, min bubbla 
som fotbollsspelare.

Amfetamin i kaffet
Det var när strålkastarna 
släcktes och livet som fotbolls-
spelare var över som de svarta 
och dystra stunderna började.

– Jag var med ett grabbgäng 
i Falsterbo och var rejält sliten 
när en kille kom fram och 
frågade om jag ville ha amfe-
tamin. Det skulle göra mig 
piggare. Samma stund som 

jag svarade ja så svek jag allt 
jag stått för och allt jag kämpat 
för.

– Jag blev beroende första 
gången som jag testade det. 
Jag tog amfetamin i kaffet 
nästan varje dag under ett års 
tid. Det blev en mörk hemlig-
het.

Efter att ha tittat sig själv 
i spegeln insåg Magnus 
Hedman att han var tvungen 
att sluta, istället blev det till 
att ta dopingpreparat i hopp 
om att få ordning på kroppen 
igen. På hösten 2009 fälldes 
han för ringa dopningsbrott 
mot sitt nekande. Efter domen 
fick Hedman sparken från 
”Ren idrott” och fick även 
sluta som expertkommentator 
på TV4.

– Jag levde i en lögn som 
blev större, större och större. 
Jag levde i förnekelse. Jag 
tyckte det var alla andras fel 
och tog inte mitt ansvar.

Magnus Hedman gick in 
i en tung depression och åt 
antidepressiva tabletter. Det 
blev nya svarta rubriker när 
Magnus Hedman dömdes för 
sexköp.

– Jag googlade på de bästa 
sätten att ta livet av mig. Jag 
kunde inte göra mina barn 
mer illa än vad jag hade gjort, 
säger Magnus.

En advokat fick honom på 
andra tankar, men Magnus 

Hedmans verkliga vändning i 
livet kom efter en blöt nyårs-
afton 2010. Han vaknade upp 
ensam på en soffa i en kompis 
lägenhet vid Hornstull. Min-
nena från gårdagens fest 
hopade sig i huvudet. Ett onö-
digt tjafs i garderoben, slås 
upp på löpsedlarna som ett 
bittert fylleslagsmål.

– Nu räcker det sade jag till 
mig själv. När jag åkte hem 
senare den dagen var jag väl-
digt nykter i mitt tänkande. 
Jag satte upp ett avtal med mig 

själv, satte upp små mål. För-
ändring börjar i små, små steg.

Kompis med sig själv
Magnus Hedman bestämde 
sig för att skriva en bok – ”När 
ljuset släcks” – som är en ärlig, 
rak och naken berättelse.

– Jag tar fullt ansvar. Ni 
hade aldrig lyssnat på mig 
om jag inte förhållit mig till 
sanningen, sade Magnus som 
skickade följande budskap till 
publiken:

– Låt ingen bestämma vad 

som är rätt eller fel för dig. Vi 
måste bli bästa kompisar med 
oss själva först.

Magnus Hedman har spelat 
många viktiga fotbollsdrabb-
ningar under årens lopp, men 
den viktigaste matchen för 
den forne landslagsmålvakten 
ägde rum den 1 januari 2011.

– Den matchen handlade 
inte om tre poäng utan om 
mitt liv.

I LILLA EDET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Den förre landslagsmålvakten i fotboll Magnus Hedman föreläste inför en närmast fullsatt 
salong i Lilla Edets Folkets Hus på tisdagskvällen.

Självutlämnande story 
av Magnus Hedman 

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

Namn: 

Adress:

Telefonnummer: 

Vinn biljetter till 
”Irländsk pubafton”
Alekuriren lottar ut 5 biljetter till Pubaftonen med irländsk folkmusik i Medborgarhuset, 
fredagen den 20 september, klockan 19.00. Arrangör är Ale Folkets Hus.
Genom att ringa in rätt svar på frågorna nedan och skicka in annonsen till Alekurirens 
redaktion har Du chansen att vinna en entrébiljett (värde 100:-).

Vad heter Irlands huvudstad?
1. Dublin X. Cardiff  2. Glasgow

Vilken var låten som den irländske schlagerkungen Johnny Logan vann Eurovision 
Song Contest med 1987?
1. Hold Me Now  X. Why Me?  2. What´s Another Year?

Vad heter förbundskapten för Irlands herrlandslag i fotboll? 
1. Shay Given X. Giovanni Trapattoni  2. Robbie Keane

Adressen är: Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 ÄLVÄNGEN. 
OBS! Märk kuvertet ”Medborgarhuset”.
Vi måste ha Ditt svar senast fredag 13 september!
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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

ÄLVÄNGEN. I våras 
uppträdde Begonia Jazzband 
på Repslagarmuseet. De 
gjorde stor succé. De gav 
alla åhörare mersmak och 
nu är det dags igen. Begonia 
Jazzband inleder höstens 
musikcaféer på Repslagar-
museet. Torsdagen den 19 
september svänger det loss.

En fartfylld kväll med 
en salig blandning av jazz, 
swing, blues, dixieland, ever-
green, gospel och dansmusik 
utlovas. Gladjazz på hög 
nivå som värmer gott när 
hösten närmar sig. 

Begonia Jazzband består 
av sex grånade gentlemän 
som sedan barnsben haft 
musikutövning som ett stort 
intresse. Grabbarna är Kent 
Larsson, Bengt Petters-
son, Bo Ljungberg, Roger 
Malmstedt, Roy Ottosson 
och Volmar Lindquist. 

Några av grabbarna 
spelade under 50-60 talet 
dansmusik i folkparker och 
hade engagemang som res-
taurangmusiker. Några har 
spelat och spelar fortfarande 

i olika tradjazzband i Göte-
borg samt i blåsorkestrar, 
exempelvis Tant Bertas, 
Happy Jazzband, Skepp-
landa blåsorkester, Öckerö 
storband med flera.

Tillsammans började 
de att spela för cirka två år 
sedan efter att ha träffats i 
olika musiksammanhang. 
I början hemma hos Kent 
i Nödinge varannan vecka. 
Efter att ha ätit ärtsoppa och 
punsch av varierande styrka 
övade de och tjötade samt 
hade kul ihop.

För ett halvår sedan fick 
de genom stöd från ABF 
Kungälv hjälp med en 
replokal där de numera träf-
fas varje måndag.

Hittills har Begonia 
Jazzband haft några kyrko-
spelningar (jazz och gospel), 
föreningsspelningar (Rotary, 
PRO med mera), mässa 
i Nol och Nödinge samt 
privata tillställningar med 
dans. De är inte ute efter att 
bli överhopade med spel-
ningar, för dem är musiken 
friskvård.

Musiken som Begonia 
Jazzband spelar passar de 
flesta, så kallad gladjazz är 
ju som namnet säger – glatt 
och lättillgängligt. Det blir 
mest verkstad, men lite tugg 
mellan låtarna förekommer 
också.

Varför skall en alebo 
komma och lyssna på Bego-
nia Jazzband på Repslagar-
museet? Jo, för att njuta 
av musiken och se att livet 
inte tar slut efter 70 eller 80 
heller för den delen.

❐❐❐

Begonia Jazzband inleder höstens musikcaféer på Repsla-
garmuseet med en spelning nästa torsdag, den 19 september.

Musikcafé med Begonia Jazzband

SKEPPLANDA. Alla 
som är intresserade av 
bordshockey kommer 
att få sitt lystmäte hos 
Café Molin på torsdags-
kvällar – jämna veckor.

Caféägaren Jonas 
Molin och Stig ”Stuffa” 
Karlsson blir ansvariga 
för turneringsspelan-
det.

– Jag har hittat en 
likasinnad, skrattar Jo-
nas och lägger armen 
om Stig.

Det var en slump som gjorde 
att de bådas intresse för 
bordshockey uppdagades. 
När det gick upp för Jonas 
Molin att Stig Karlsson hade 
en lika het passion för spelet 

som honom själv beslutade 
de sig för att ta en match.

– Nu står det 1-1 i matcher, 
förklarar Jonas.

Stig Karlsson fick sitt 
första bordshockeyspel i jul-
klapp 1958. Det har blivit ett 
antal spel och gubbar sedan 
dess.

– Här har du Stigas bords-
hockeybibel. Den kommer vi 
att ha som regelbok om det 
blir diskussioner, säger Stig.

Varannan torsdag bjuds 
allmänheten in till bords-
hockeykvällar på Café Molin. 
Förhoppningen är att få till 
stånd någon form av stege 
där deltagarna har chansen 
att avancera.

– Vi gör detta på ett seri-
öst sätt, det handlar inte om 

någon fritidsgårdsverksam-
het. Deltagarna ska vara 
från 20 år, poängterar Jonas 
Molin.

Femminutersmatcher 
med sudden death kommer 
att tillämpas, precis som är 
fallet på SM och VM i bords-
hockey.

– Bordshockey är ett gratis 
nöje. Vi kommer att servera 
korv med bröd för dem som 
vill. Slutligen vill jag passa på 
att tacka Älvfoto, som varit 
bussiga nog och skänka ett 
spel till oss, avslutar Jonas 
Molin.

JONAS ANDERSSON

Torsdagskvällar (jämna veckor) bjuder Café Molin in till 
bordshockeyspel. Stig Karlsson och Jonas Molin är dem som 
ansvarar för turneringsupplägget.

– Café Molin prövar nytt grepp

Bordshockey i Skepplanda
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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

ÄLVÄNGEN. I våras 
uppträdde Begonia Jazzband 
på Repslagarmuseet. De 
gjorde stor succé. De gav 
alla åhörare mersmak och 
nu är det dags igen. Begonia 
Jazzband inleder höstens 
musikcaféer på Repslagar-
museet. Torsdagen den 19 
september svänger det loss.

En fartfylld kväll med 
en salig blandning av jazz, 
swing, blues, dixieland, ever-
green, gospel och dansmusik 
utlovas. Gladjazz på hög 
nivå som värmer gott när 
hösten närmar sig. 

Begonia Jazzband består 
av sex grånade gentlemän 
som sedan barnsben haft 
musikutövning som ett stort 
intresse. Grabbarna är Kent 
Larsson, Bengt Petters-
son, Bo Ljungberg, Roger 
Malmstedt, Roy Ottosson 
och Volmar Lindquist. 

Några av grabbarna 
spelade under 50-60 talet 
dansmusik i folkparker och 
hade engagemang som res-
taurangmusiker. Några har 
spelat och spelar fortfarande 

i olika tradjazzband i Göte-
borg samt i blåsorkestrar, 
exempelvis Tant Bertas, 
Happy Jazzband, Skepp-
landa blåsorkester, Öckerö 
storband med flera.

Tillsammans började 
de att spela för cirka två år 
sedan efter att ha träffats i 
olika musiksammanhang. 
I början hemma hos Kent 
i Nödinge varannan vecka. 
Efter att ha ätit ärtsoppa och 
punsch av varierande styrka 
övade de och tjötade samt 
hade kul ihop.

För ett halvår sedan fick 
de genom stöd från ABF 
Kungälv hjälp med en 
replokal där de numera träf-
fas varje måndag.

Hittills har Begonia 
Jazzband haft några kyrko-
spelningar (jazz och gospel), 
föreningsspelningar (Rotary, 
PRO med mera), mässa 
i Nol och Nödinge samt 
privata tillställningar med 
dans. De är inte ute efter att 
bli överhopade med spel-
ningar, för dem är musiken 
friskvård.

Musiken som Begonia 
Jazzband spelar passar de 
flesta, så kallad gladjazz är 
ju som namnet säger – glatt 
och lättillgängligt. Det blir 
mest verkstad, men lite tugg 
mellan låtarna förekommer 
också.

Varför skall en alebo 
komma och lyssna på Bego-
nia Jazzband på Repslagar-
museet? Jo, för att njuta 
av musiken och se att livet 
inte tar slut efter 70 eller 80 
heller för den delen.

❐❐❐

Begonia Jazzband inleder höstens musikcaféer på Repsla-
garmuseet med en spelning nästa torsdag, den 19 september.

Musikcafé med Begonia Jazzband

SKEPPLANDA. Alla 
som är intresserade av 
bordshockey kommer 
att få sitt lystmäte hos 
Café Molin på torsdags-
kvällar – jämna veckor.

Caféägaren Jonas 
Molin och Stig ”Stuffa” 
Karlsson blir ansvariga 
för turneringsspelan-
det.

– Jag har hittat en 
likasinnad, skrattar Jo-
nas och lägger armen 
om Stig.

Det var en slump som gjorde 
att de bådas intresse för 
bordshockey uppdagades. 
När det gick upp för Jonas 
Molin att Stig Karlsson hade 
en lika het passion för spelet 

som honom själv beslutade 
de sig för att ta en match.

– Nu står det 1-1 i matcher, 
förklarar Jonas.

Stig Karlsson fick sitt 
första bordshockeyspel i jul-
klapp 1958. Det har blivit ett 
antal spel och gubbar sedan 
dess.

– Här har du Stigas bords-
hockeybibel. Den kommer vi 
att ha som regelbok om det 
blir diskussioner, säger Stig.

Varannan torsdag bjuds 
allmänheten in till bords-
hockeykvällar på Café Molin. 
Förhoppningen är att få till 
stånd någon form av stege 
där deltagarna har chansen 
att avancera.

– Vi gör detta på ett seri-
öst sätt, det handlar inte om 

någon fritidsgårdsverksam-
het. Deltagarna ska vara 
från 20 år, poängterar Jonas 
Molin.

Femminutersmatcher 
med sudden death kommer 
att tillämpas, precis som är 
fallet på SM och VM i bords-
hockey.

– Bordshockey är ett gratis 
nöje. Vi kommer att servera 
korv med bröd för dem som 
vill. Slutligen vill jag passa på 
att tacka Älvfoto, som varit 
bussiga nog och skänka ett 
spel till oss, avslutar Jonas 
Molin.

JONAS ANDERSSON

Torsdagskvällar (jämna veckor) bjuder Café Molin in till 
bordshockeyspel. Stig Karlsson och Jonas Molin är dem som 
ansvarar för turneringsupplägget.

– Café Molin prövar nytt grepp

Bordshockey i Skepplanda
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www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Stickcafé
Älvängens blå kyrka

Till detta trevliga stickcafé är du 
varmt välkommen  

med eller utan stickor!
Vi träffas på onsdagskvällar, 

udda veckor, 
klockan 19.30 - 21.30.

Välkommen!

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Välkommen att rösta i Kyrkovalet den 15 september
Vallokalerna är öppna 9.00 – 11.00 och 16.00 – 20.00.

Vallokalerna är: Surte församlingshem, Bohus servicehus och 
Medborgarkontoret i Nödinge.

Ta med ert Röstkort. Vid frågor ring Expeditionen 031-98 00 12

Gudstjänst på valdagen 15 september
Nödinge kyrka Gudstjänst kl.11.oo  H Hultén
Surte kyrka Gudstjänst kl.11.oo R Bäck

            Surte kyrka Finsk Gudstjänst kl.13.oo Mattias Juopperi

Onsdagsträff den 18 september
Nödinge församlingshem 13.00
Anki Grosshög spelar och sjunger!
Fika, alla välkomna.

Denna sammanfattning av hur vi 
människor ofta tänker kom inte från 
någon känd fi losof eller teolog. Nej, 

denna sanning kunde höras på Svensktoppen i 
början på 2000-talet och upphovs-mannen till 
textraderna var Timbuktu. Här hade han lyssnat 
in sin samtid och väl fångat in vårt beteende, 
tycker jag!  Sången i stort gör upp med vårt sätt 
att girigt mest se till sitt eget och stapla ägodelar 
enligt devisen ”Den som har mest när vi dör 
vinner”.Alla vill ha, men vi har svårare för  att 
avstå och dela med oss. Dock är huvudstrofen, 
och titeln, det riktigt tunga! Tänk om vi fi ck 
evigheten utan att dö!

För i mycket är det ju så vi lever och hoppas – 
som om vi aldrig kommer att behöva lämna livet! 
Lyckan är att förbli ung och frisk! Som om det 
vore ett möjligt alternativ!

Vi lurar oss själva när vi inte vill ta emot tidens 
gång, utan hela tiden stretar emot det oundvik-
liga åldrandet. Och döden låtsas vi helst inte om 
överhuvudtaget.

Men desto mer lamslagna står vi, när den så 
småningom ändå drabbar oss på något sätt. Och 
konfrontationen med denna livsgräns, detta 
oåterkalleligt okända, blir svår.

Vore det inte bättre att försöka inkludera 
döden istället för att exkludera den? Liksom ha 
den med lite mer i beräkningen, då skulle vi inte 
bli så oerhört överraskade när den ändå kommer 
oss nära och förr eller senare sätter krokben för 
våra liv, våra planer och våra relationer. 

Döden är en oundviklig del av livet! Det är 
en viktig insikt att ha, eftersom det ger färg och 
mening till den dag som idag är. En hjälp att ta 
vara på det som är viktigast i livet medans tid är. 

I evangelietexten för söndagen ur Lukase-
vangeliet, berättas det hur Jesus kommer till 
staden Nain. Där möter han ett begravningsfölje, 
den döde är den ende sonen till sin mor som 
också är änka. Det innebär att hon står utan för-
sörjning när sonen dör. Jesus fylls av medkänsla 
och uppväcker sonen och ger honom tillbaks till 

hans mor.  När han gör så, ger han livet tillbaka 
både till sonen – bokstavligen. Och därför också 
till hans mor! Allt till de omkringståendes stora 
förvåning och glädje.  De tackar Gud för detta 
under och tecken!

En av många texter som säger samma sak: 
Jesus har makt att ge liv – också till den som 
redan dött! Det är det som är den stora poängen 
i Bibelns budskap – att Gud ger liv. Inte bara nu 
och här! Utan också bortom tid och rum.  Är 
Gud GUD, så är allt möjligt för honom!  Det 
finns kraft bekom orden när Jesus säger: ”Jag är 
vägen, sanningen och livet”. När sorg och saknad 
drabbar oss känns mycket meningslöst. Men om 
nu Gud har omsorg om oss alla och kan göra det 
omöjliga så är det också just hos Honom som vi 
kan få tröst och ledning i det svåra. Gud är den 
som kan värna livet, också bortom döden! 

Detta är en utgångspunkt för det kristna 
hoppet, tron på levande Gud som möter oss i 
Jesus Kristus. Våra liv är mer, än tiden mellan 
vaggan och graven. Vi hör ihop som människor 
och Gud vill vara en del av våra liv. Han bereder 
oss liv, kraft och kärlek, till stöd och tröst i pröv-
ningar och i dödens närhet 

Därför skriver Paulus så här i 2 Korintier-
brevet 4 om människans kamp och det okuvliga 
hoppet genom Guds närvaro i livet: Alltid är jag 
ansatt, men inte kringränd, rådvill men inte rådlös, 
förföljd men inte övergiven, slagen till marken men 
inte förlorad!

Leif Jöngren
Pastor i Älvängens Missionsförsamling 

Betraktelse

SKEPPLANDA. Nu har höstens aktiviteter 
startat i Skepplanda Hålanda SPF. Först blev 
månadsträffen i augusti, den startade i blixt-
rande tempo med den humoristiska och väl-
sjungande duon Gubes. De bjöd dessutom 
på historier som fick bygdegården att eka 
av skratt. Vi bjöds på goda och välsmakande 
smörgåsar till kaffet. “Köksgängen” är fan-
tastiska! På septemberträffen skall de servera 
sillbord, till detta krävs dock föranmälan. 

Den 3:e september startade blod-
tryckstagningen och bingon tätt följda av 
dansen och vattengympan. Glädjekören har 
redan startat upp samt fredagsvandringarna. 
Boulen har pågått hela sommaren – boule-
spelarna tar inte paus.

De medlemmar som känner sig tvek-
samma att delta, kom och prova på, titta i 
gröna programbladet efter tider.

❐❐❐

ÄLVÄNGEN. Trollkarlen Mr Junior gästar 
Repslagarmuseet på Repslagardagen nästa 
lördag med en fartfylld familjeföreställning. 
Vi kommer att få se svärmor itudelad med 
hjälp av ett rep och Mr Juniors kalsonger 
trollas bort och mycket mer.

Mr Junior, som är en allsidig trolleri-
konstnär, har reptrick som specialitet. Mr 
Junior, som egentligen heter Sven-Arne 
Karlberg, är en lång man med flera ess inn-
anför rockärmen.

På Repslagardagen kommer vi bland 
annat få se den tävlingsakt som han tävlade 
med i Svenska Mästerskapen i trolleri 2012.

Mr Junior föddes i Vedum 1943 och är 
medlem i Svensk Magisk cirkel sedan 2008. 
Han har varit en ganska anonym trollkarl, 
men sedan han blev pensionär har trolleriet 
tagit ny fart med många offentliga framträ-
danden per år.

Han har vunnit ett flertal tävlingar, 2008 
blev det en fjärdeplats i SM i scentrolleri 
och nu senast 2012 en fjärdeplacering i SM 

scenmagi och en tredjeplacering i salongs-
magi. Han har fått barn att lära sig trolla i 
trolleriskolan.

Detta är en föreställning som roar både 
barn och vuxna. Begränsat antal biljetter, så 
förköp är att rekommendera.                ❐❐❐

”Alla vill till himlen, men ingen vill dö”

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

MUSIKGUDSTJÄNST  
I FOLKTON
S:t Peders kyrka

Söndag 15 september kl 17

Lödöse kyrkokör
”Makalösa” spelmanslag

Instrumentalister

Välkomna!

Höstens aktiviteter har startat

Magi med troll-
karlen Mr Junior

Mr Junior, eller Sven-Arne Karlberg som han 
egentligen heter, gästar Repslagardagen i 
Älvängen lördagen den 21 september.

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

www.mittiale.se - 0303-444 000

Vallokaler på valdagen 
söndag 15 september 
Starrkärr-Kilanda församling

Nol Älvängen - Församlingsexpeditionen
Starrkärr - Församlingshemmet

Öppettider 12.00-20.00, gäller samtliga platser
Medtag röstkort som alla medlemmar i Svenska kyrkan 

erhåller med Posten.

Kyrkovalet
Söndag 15 september
Vid frågor ring pastorsexpeditionen på 
0303-44 25 00 

Vallokaler Valdagen
söndag 15 september
Skepplanda församlingshem
St. Peders församlingshem
Kl 11.00 -16.00
Kl 18.00 -20.00

Röstmottagningsställen
valdagen 15 september
Ale-Skövde församlingshem
Hålanda församlingshem
Kl 13.00 - 18.00.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda
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1. Anita Engström, Bohus
2. Uno Claesson, Nödinge
3. Elselill Alexandersson, Bohus
4. Siw Eriksson, Nödinge
5. Toni Andersson, Bohus
6. Marie Konnberg, Nödinge
7. Ricard Paulin, Bohus
8. Stina-Kajsa Melin, Surte
9. Shadrach Odhiambo, Bohus
10. Lena-Marie Forsman, Bohus 
11. Sari Andersson, Bohus
12. Mikko Rautanen, Surte
13. Rolf Engström, Bohus
14. Sonja Ljunggren, Nödinge
15. Gunilla Hagman, Bohus
16. Sture Sollén, Nödinge
17. Kurt Thorsson, Bohus
18. Paula Örn, Nödinge
19. Wivi-Anne Radesjö, Bohus
20. Lennart Norén, Bohus
21. Jean Altun, Nödinge
22. Eva Eriksson, Surte
23. Kjell Hemström, Nöidnge

Arbetarpartiet

Socialdemokraterna

till kyrkofullmäktige
i Nödinge församling

Våra kandidater

Kyrkans Väl i Skepp-
landa pastorat 
är en partipoli-

tiskt oberoende, lokal,         
nomineringsgrupp i   
kyrkovalet. Våra kandida-
ter är aktiva i Lödöse och 
Skepplanda-Hålanda 
församlingars verksam-
heter.

Vi lever i en värld som förändras i 
en allt snabbare takt, där vi dag-
ligen utsätts för nya utmaningar 
och möter nya värderingar. Vi vill 
att kyrkan skall stå för trygghet 
och kontinuitet, och tror att 
människor djupast sett behöver 
en kyrka som vågar stå för det 
tidlösa kristna budskapet. Vi vill 
hitta nya former för att nå ut med 
det kristna budskapet och möta 
just det som är människors fråge-
ställningar och behov idag.
Vårt mål inom Kyrkans Väl kan  
sammanfattas i följande punkter:

Kyrkan ska stå för att Bibeln  
är Guds ord 
Vi vill att kyrkan erbjuder en  
förkunnelse med Jesus i centrum  
och en självklar förankring i 
Bibeln.

Kyrkan ska vara en naturlig 
mötesplats
Vi vill värna om att söndagens 
gudstjänst är församlingens 
gemensamma mötesplats. Det är 
viktigt att alla generationer kän-
ner sig hemma i gudstjänsten. I 
församlingen ska en välkomnan-
de atmosfär finnas för alla, både i 
glädje och sorg.

Kyrkan ska värna om alla 
människor
Vi vill att diakonin, kristen tro 
uttryckt i praktisk handling, samt 
barn- och ungdomsverksam-
heten ska vara viktiga i försam-
lingen. ”Sannerligen, vad ni har 
gjort för någon av dessa minsta 
som är mina bröder, det har ni 
gjort för mig.” Matt 25:40

Kyrkans anställda och frivil-
liga är viktiga
Som förtroendevalda har vi ett 
arbetsgivar- och arbetsmiljö-
ansvar för de anställda. Vi vill 
ha ett bra samarbete med de 
anställda och frivilliga i pasto-
ratet. Vi ser både anställdas och 
frivilligas arbete som oerhört 

viktigt. De är behövda och upp-
skattade. 

Kyrkans ekonomi
Vi vill förvalta ekonomin på ett 
ansvarsfullt sätt, med beaktande 
av miljöhänsyn.
Besök gärna vår hemsida, 
www.kyrkansval.se

Kandidater i Kyrkovalet 2013 för Kyrkans väl i Skepplanda pastorat.

ett givet val
DETTA ÄR EN ANNONS

I dagens samhälle, där 
hårdnande ekonomiska 
ramar skapar ökade 

klyftor, är kyrkans sociala 
verksamhet av största vikt. 
Svenska kyrkan är en viktig 
stöttepelare i samhällets allt 
glesare skyddsnät. Miljö-
partister i Svenska kyrkan 
vill därför lyfta fram och 
prioritera diakonin.

Det är viktigt för oss i Ale 
att det finns ett bra socialt 
skyddsnät och mycket med-
mänsklighet. Ungdoms-
verksamheten i Svenska 
kyrkan ger många barn och 
ungdomar i Ale möjlighet 
att träffas och utvecklas på 
flera plan. 

Svenska kyrkan är också 
en av Sveriges största markä-

gare och förvaltar stora 
värden i både byggnader 
och kapital som är placerat 
i fonder och värdepapper. 
Här, inte minst, behövs de 
gröna värderingarna för att 
bidra till ett hållbart sam-
hälle.

 Miljöpartiets grund i 
solidaritet med naturen och 
kommande generationer 

har mycket att göra med 
Bibelns uppmaning att för-
valta skapelsen. Varje röst är 
betydelsefull i kyrkovalet. Vi 
uppmana alla medlemmar 
och sympatisörer att rösta i 
kyrkovalet.

Peter Rosengren (MP)
Eva-Karin Andersson (MP)

Rösta för gröna värden i kyrkovalet

24 medlemmar i SPF Ale-
bygden fick en underbar 
vandring i Risveden. Under 
Elvy Börjessons ledning 
gick vi runt Kvarnsjöarna. 
Naturskyddsföreningen 
och Västkuststiftelsen har 
här strängat fina stigar och 
spänger. Om tre veckor 
arrangerar OK Alehof SM i 

orientering här.
Därefter får vi tillgång till 

en ny karta över området. 
Elvy fick applåder för den 
fina vandringen.

På fredag vandrar vi runt 
Surtesjöarna. Sträckan är 
cirka 8 km så det krävs två 
kafferaster.

Lennart Mattsson

ALAFORS. Det var en väl-
fylld salong i Medborgar-
huset, Ledet, onsdagen den 
4 september. Ordförande 
Sven Grolander hälsade 
alla hjärtligt välkomna till 
det första kvartalsmötet för 
hösten. Särskilt hälsades våra 
nya medlemmar välkomna 
till vår förening.

Ale Norra presenterade 
styrelsen och de olika upp-
drag som var och en har, de 
viktiga kontaktombuden 
presenterades, ansvariga för 
resor, friskvårdsträffar, kul-
turträffar berättade om sina 
uppdrag.

Ordförande Sven Grolan-
der öppnade mötet. Till jus-
terare valdes Nisse Svens-
son och Märta-Stina Dahl-
berg. Kassör Eva Carlsson 
informerade om ekonomin. 
Medlemsavgiften beslutades 
att vara oförändrad, 230 kr/
medlem för år 2014. 

Hans Hellman rappor-
terade om förslaget om en 
utförsäljning av Alebyggens 
fastighetsbestånd med äld-
reboende och köpcentrum. 
Mötet var emot en 
försäljning med ett rungande 
nej och uppmanade Hans 
Hellman att driva frågan 
vidare. 

Webbansvarige Jouko 
Kangasoja presenterade 
PRO:s nya hemsida som 

börjar gälla från 
den 15-16 september. 
Mycket fin och intres-
sant hemsida, med mycket 
information om Ale Norras 
verksamhet samt från Riks-
organisationen och andra 
PRO-föreningar.
Trafikansvariga Eva Grolan-
der informerade om det nya 
när det gäller trafiken, det 
fanns mycket informations-
material som medlemmarna 
kunde ta med hem och 
begrunda. Det gäller att vara 
uppdaterad både som bilist, 
cyklist och gångtrafikant.

Studieorganisatör Kent 
Carlsson informerade om 
att det planeras en släkt-
forskningscirkel.
Även en cirkel om vinkun-
skap planeras. Listor fanns 
upplagda och flera intresse-
rade skrev på.

Efter mötesförhandling-
arna smakade det gott med 
smörgåsar och kaffe som den 
ansvariga gruppen hade gjort 
i ordning. PROkulelebandet 
gjorde sig klara för att för-
gylla mötet med ukulelespel 
och sång under ledning av 
Kent Larsson.

Som avslutning var det 
dags för dragning på lot-
teriet, vinnarna gratuleras. 
Styrelsen tackade alla för ett 
trevligt möte.

Eva Carlsson

LÖDÖSE. SPF Göta Älvdals-
bygden inledde höstens akti-
viteter med en medlemsträff 
den 29 augusti på Lödöse-
hus. Kerstin Andersson 
hälsade alla hjärtligt väl-
komna.

Hillevi Pettersson 
guidade besökarna genom 
museets grundutställning. 
Med stor kunskap och entu-
siasm berättade hon om 
utgrävningarna och de vikti-
gaste fynden. 

Sjukgymnasten Ann-Sofi 

Nilsson från Närhälsan 
i Lilla Edet informerade 
om FAR, fysisk aktivitet på 
recept, och de möjligheter 
de har att hjälpa till med att 
få sakkunnig ledning.

Kerstin berättade om 
den förestående resan till 
Limmared och övriga akti-
viteter under hösten. Efter-
middagen avslutades med 
korvgrillning, som Elsa och 
Kristina stod för. 

❐❐❐

Medlemsträff på Lödösehus

Ann-Sofi  Nilsson från Närhälsan informerade om fysisk 
aktivitet på recept.

SPF-vandring i strålande solPRO Ale Norra säger 
nej till utförsäljning



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
Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling
Sönd kl 10, Högmässa, Wes-
tergaard. Tisd kl 09, Mässa i 
församlingshemmet, Isacson. 
Onsd kl 18.30, Mässa, Nord-
blom.

Smyrnaförsamlingen i Älv-
ängen
Tisd 10/9 kl 8-9, Bön. Kl 14, 
Bibelsamtalsgruppen – ter-
minsstart. Onsd 11/9 kl 18-
19, Bön. Kl 19, Pingst Le-
darutveckling. Torsd 12/9 kl 
10-12.30, SmyrnaCaféet. Kl 
18.15, Hobby (7-12 år). Fred 
13/9 kl 19, OMEGA i Skepp-
landa församlingshem, eku-
meniskt ungdomsmöte. Lörd 
14/9 kl 10-13, Second Hand & 
Café. Sönd 15/9 kl 11, Guds-
tjänst, Elias Berg. Äventyret (3-
12 år). Kyrkkaffe. Tisd 17/9 kl 
8-9, Bön.

Surte missionsförsamling
Onsd 11/9 kl 18:30, Tonår; 4 
man i soffan, fruktsallad. Onsd 
11/9 kl 21, Innebandy i Surte-
skolan. Välkommen! Lörd 14/9 
kl 10-12, 130-årsjubileumsfi ka 
med musik vid Konsum i Sur-
te. Välkommen! Sönd 15/9 kl 
11, Gudstjänst. Per Kjellberg. 
Nattvard. Enkelt fi ka. Månd 
16/9 kl 19, Musikkåren, Lerum 
Surte Symphonic Band, övar. 
Onsd 18/9 kl 15, Onsdagsträff: 
Karin Johansson berättar om 
Artur Eriksson och Ingrid Le-
vin sjunger hans sånger. Onsd 
18/9 kl 18:30, Tonår; Utelekar 
vid kyrkan. Onsd 18/9 kl 21, 
Innebandy i Surteskolan. Väl-
kommen! Sena ändringar kan 
ske. www.surtemissionskyrka.se 
har ett aktuellt program.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling:
Onsd 11/9 Älvängens kyrka 
kl 19, Taizémässa Andersson. 
Starrkärrs kyrka kl 19, Bön för 
församlingen, Välkommen till 
en stund stillhet och bön. Sönd 
15/9 – KYRKOVAL! Älväng-
ens kyrka kl 11, Mässa Nilsson. 
Nols kyrka kl 11, Mässa Nord-
blom. Kilanda kyrka kl 18, 

Kvällsmässa Nordblom.

Guntorps missionskyrka
Onsd 11/9 kl 19.30, Tonår/
ÄventyrarScout. Fred 13/9 
kl 19, OMEGA  Ungdoms-
samling för hela norra Ale. 
i Skepplanda Församlings-
hem. Sönd 15/9 kl 16, GUDS-
TJÄNST Lars Gunther m.fl . 
Onsd 18/9 kl 18.30, SpårarS-
cout & UpptäckarScout.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 15/9 kl 10, 
Mässa J Imberg. Onsd 18/9 
kl 18.30, Veckomässa. Hålan-
da sönd 15/9 kl 12, OBS! Änd-
ring! Husmöte hos Birgitta o 
Stanley Olsson, Förstorp Hå-
landa. Ring 0520-668091 för 
vägbeskr. J Imberg, kyrkkaffe. 
S:t Peder sönd 15/9 kl 17, Mu-
sikgudstjänst Wetterling. Ale-
Skövde, se övriga. Tunge, se 
övriga.

Nödinge församling
15/9 16:e ef Trefaldighet kl 
11, Nödinge kyrka Gudstjänst 
H Hultén. Kl 11, Surte kyrka 
Gudstjänst  R Bäck. Kl 13, Sur-
te kyrka Finsk gudstjänst Mat-
tias Juopperi. Tisd 17/9 kl 11, 
Backavik Gudstjänst H Hultén. 
Onsd 18/9 kl 10, Nödinge kyr-
ka Vardagsgudstjänst för stora 
och små R Bäck.

Filadelfi aförsamlingen, Bo-
hus pingstkyrka
Onsd 11/9 kl 19, Sång bibelläs-
ning och ekumenisk bön. Sönd 
15/9 kl 11, Gudstjänst Leif 
Karlsson.

Älvängens missionskyrka
Onsd 11/9 kl 19, Bibelsam-
tal: "Guds resurser". Tors 12/9 
kl 15, Andakt på Vikadamm. 
Fred 13/9 kl 19, Omegaguds-
tjänst i Skepplanda försam-
lingshem. Lörd 14/9 kl 9-18, 
Tillammansdag på sommar-
hemmet Karlsro, Vänersborg. 
Sönd 15/9 kl 18.30, Tonår. 
Månd 16/9 kl 18, Spårarscout. 
Kl 18.15, Äventyrsscout. Tisd 
17/9 kl 10, Tisdagsbön.

Döda

Eva
 

Du fanns alltid där.
De var Du som gjorde
allt lätt för oss andra.
De var Du som gav

oss alla skratten.
 

Tack för den tid vi fick 
vara tillsammans.

 
Saknaden är oändlig.

Birgitta Ingemar
Marcus Annelie

Till minne 

4 år av saknad.

Tack för vad du givit,
tack för var du var,

tack för ljusa stunder
som du lämnar kvar.

Ulla
Claes med familj

Fredrik med familj

Ulla-Britt Karlsson, 
Skepplanda har avlidit. Född 
1943 och efterlämnar sonen 
Peter, dottern Catarina 
samt broder som närmast 
sörjande.

Rune Söderlund, Bohus 
har avlidit. Född 1933 och 
efterlämnar barn med famil-
jer som närmast sörjande.

Annika Andersson, Skepp-
landa har avlidit. Född 1957 
och efterlämnar sambon 
Dan, sönerna Patrik med 
familj, Peter och John samt 
systrar med familjer som 
närmast sörjande. 

Gerd Wester, Älvängen 
har avlidit. Född 1923 och 
efterlämnar sonen Tommy 
med familj som närmast 
sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Inga-Lill Grau. I Surte 
kapell hölls tisdagen 3 
september begravningsguds-
tjänst för Inga-Lill Grau, 
Nödinge. Offi ciant var 
kyrkoherde Harry Hultén.

Evy Johansson. I Surte 
kapell hölls torsdagen 5 
september begravningsguds-
tjänst för Evy Johansson, 
Bohus. Offi ciant var kom-
munister Reine Bäck.

Annette Nilsson. I Surte 
kyrka hölls fredagen 6 sep-
tember begravningsguds-
tjänst för Annette Nilsson, 
Hjärtum och Surte. Offi ci-
ant var Jerker Schmidt.

Stina Hellman. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 6 
september begravningsguds-
tjänst för Stina Hellman, 
Nol. Offi ciant var kyrko-
herde Björn Nilsson.

Veckans ris 
Till den person (som kallar 
sig vd för ett av fastighets-
bolagen i Älvängen) som på 
torsdagskväll 29/8 kastade 
en massa byggavfall utanför 
vår entrétrappa. Min fru är 
handikappad, MS och det 
vet du mycket väl. Högen 
låg kvar till lördag middag. 
Vi såg när du gjorde det. Du 
är polisanmäld. 

Ulf Johansson, Älvängen
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

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

Bilar köpes 500-50000 kr. Allt 
av intresse äv def. Hämtas kont. 
äv husvagnar.
tel. 0737-61 44 78
el. 0737-42 90 92
el. 0768-73 27 84

Bilar och transportbilar köpes
Allt av intresse.
tel. 0707-53 61 77

UTHYRES

Liten 2:a centralt Älvängen 

uthyres.
tel. 0761-67 39 70

Lägenhet 36 kvm. Stuga 20 
kvm. Möblerat, uthyres.
tel. 0704-15 55 33

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

Ö HYRA

Hus/lägenhet. Har fast jobb 
och god ekonomi. Önskar hyra 
minst ett år. Ring Lasse:
tel. 0762-06 06 22

Vinterförvaring för husvagn 
önskas hyra.
tel. 0705-52 89 53

ÖVRIGT

Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser. 

Peter Bergqvist
tel. 0761 - 74 30 99

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!

Loppis i Kilanda skola
Söndag 6/10 kl 11-14.
Boka bord inne 50:-, ute 30:-.
ingela.tom@gmail.com
tel. 0303-74 41 01
Kilanda Byalag

Sång och Musik. Finns några 
djur- och drogfria kvinns/
mödrar med avslutade rela-
tioner? Vi som söker ingår i en 
musikgrupp av nyktra/rökfria 
män. Kanske har ni förlorat kära 
och anhöriga, det har vi. Här 
finns aktiva företagsledare som 

äldre och yngre yrkesmän som 
sjunger och spelar.
Svar till "Tröst i Musiken"
Alekuriren, Göteborgsv. 94
446 33 Älvängen

Kanin bortskänkes. Pga längre 
utlandsvistelse hehöver jag 
omplacera min söta kanin-
flicka ca 11 mån gammal. Hon är 
en social innekanin som gärna 
skuttar runt i köket och gillar att 
bli ompysslad.
tel. 0723-98 57 17
el. 0736-22 93 29

Har du frukt att ge bort? 
Vi är intresserade att plocka 
både fallfrukt och från träden. 
Både äpplen, päron och plom-
mon är av intresse. Såklart 
kommer vi att vara rädda om 
din mark och växter.
tel. 0704-10 04 44

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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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

Älvdalens fotvårdsclinic. 
Medicinsk fotvård. Delbehandla 
tex vårtor, liktornar, nageltrång, 
vaxning, spabeh + paraffinbad. 
Tar emot friskvårdskuponger + 
kort. Håller till mitt emot Jysk 
i Paridons lokaler. Ring för 
bokning.
tel. 0705-39 13 11

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
Elias Svalin

4 år 11/9
Många grattiskramar från

Mormor, Morfar
Farmor, Farfar

Grattis till vårt älskade 
barnbarn Meja på 1-års 
dagen den 9 september

önskar farmor Susanne & 
Farfar Dennis

Grattis till världens bästa 
föräldrar och morföräldrar

Ann & Inge
Samuelsson

på er 50-åriga bröllopsdag 
den 7 september! Önskar 
Carina, Emma och Martin

Grattis till vår älskade
Linus

som fyller 2 år den 10 sept
önskar

Mormor, Morfar, Emma och 
Gammelmorfar

Veckans ros 
Veckans rosbukett till Mat-
tias och Mikael på Plåt-
slagarna i Älvängen. Dom 
ställde upp med kort varsel 
att hjälpa oss att hämta hem 
våran MC från Göteborg 
efter att ha kommit från 
Östra. Ni är guld värda! 
Länken till dom var via Per-
Anders på Alekuriren, så 
utan dig hade de blivit svårt! 
Tack ni é för bra!

Anneli och Mathias

Vill jag ge till Platt-Johan. 
Utmärkt service och vänligt 
bemötande. All tänkbar 
hjälp och råd. Lån av verk-
tyg. Bra priser. Snabb leve-
rans. Mao allt det där man 
önskar sig och mer därtill! 
Varför skulle man handla 
kakel och klinker någon 
annanstans?!    Scott, Nödinge

Veckans vackraste buketter 
till Eva och Roger Gidlund 
för all i samband med min 
födelsedag. Och till Lina 
Herlogsson och Emma 
Bengtsson för all hjälp i 
köket och servisen!

Gun Nazelius

Den 25 Maj 2013 sa vi ja till 
varandra i Fiskebäckskils 

kyrka. Tusen tack till alla Er 
som var med och förgyllde 
våran bröllopsdag med all 
Er glädje och kärlek. Det 
blev ett minne för livet.

Varma Kramar
Petri & Jenny

Vigda 

Emma Sundman blev
fru Enlund den 14 juni.

Svenska kyrkan
Manhattan

Många lycka till från
Mamma & Björn

Födda 

Välkommen lilla gossen till 
världen den 29/7.

Vårt barnbarn nr 3.
Grattis Jonas Ingemarsson 

och Maria Eriksson 
Stolt farmor o farfar,

fastrar farbröder.

Veckans ris 
Veckans ris till den förare på fyrhjuling som körde fram och 
tillbaka flera ggr sent ca 22.40 sönd 25/8 som väckte oss alla 
unga som gamla som skulle upp i ottan dagen efter. Sådana 
fordon borde förbjudas i tätbebyggt område!

"Sömnlös Nödingebo"
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

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

Bilar köpes 500-50000 kr. Allt 
av intresse äv def. Hämtas kont. 
äv husvagnar.
tel. 0737-61 44 78
el. 0737-42 90 92
el. 0768-73 27 84

Bilar och transportbilar köpes
Allt av intresse.
tel. 0707-53 61 77

UTHYRES

Liten 2:a centralt Älvängen 

uthyres.
tel. 0761-67 39 70

Lägenhet 36 kvm. Stuga 20 
kvm. Möblerat, uthyres.
tel. 0704-15 55 33

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

Ö HYRA

Hus/lägenhet. Har fast jobb 
och god ekonomi. Önskar hyra 
minst ett år. Ring Lasse:
tel. 0762-06 06 22

Vinterförvaring för husvagn 
önskas hyra.
tel. 0705-52 89 53

ÖVRIGT

Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser. 

Peter Bergqvist
tel. 0761 - 74 30 99

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!

Loppis i Kilanda skola
Söndag 6/10 kl 11-14.
Boka bord inne 50:-, ute 30:-.
ingela.tom@gmail.com
tel. 0303-74 41 01
Kilanda Byalag

Sång och Musik. Finns några 
djur- och drogfria kvinns/
mödrar med avslutade rela-
tioner? Vi som söker ingår i en 
musikgrupp av nyktra/rökfria 
män. Kanske har ni förlorat kära 
och anhöriga, det har vi. Här 
finns aktiva företagsledare som 

äldre och yngre yrkesmän som 
sjunger och spelar.
Svar till "Tröst i Musiken"
Alekuriren, Göteborgsv. 94
446 33 Älvängen

Kanin bortskänkes. Pga längre 
utlandsvistelse hehöver jag 
omplacera min söta kanin-
flicka ca 11 mån gammal. Hon är 
en social innekanin som gärna 
skuttar runt i köket och gillar att 
bli ompysslad.
tel. 0723-98 57 17
el. 0736-22 93 29

Har du frukt att ge bort? 
Vi är intresserade att plocka 
både fallfrukt och från träden. 
Både äpplen, päron och plom-
mon är av intresse. Såklart 
kommer vi att vara rädda om 
din mark och växter.
tel. 0704-10 04 44

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

Älvdalens fotvårdsclinic. 
Medicinsk fotvård. Delbehandla 
tex vårtor, liktornar, nageltrång, 
vaxning, spabeh + paraffinbad. 
Tar emot friskvårdskuponger + 
kort. Håller till mitt emot Jysk 
i Paridons lokaler. Ring för 
bokning.
tel. 0705-39 13 11

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.
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Grattis
Elias Svalin

4 år 11/9
Många grattiskramar från

Mormor, Morfar
Farmor, Farfar

Grattis till vårt älskade 
barnbarn Meja på 1-års 
dagen den 9 september

önskar farmor Susanne & 
Farfar Dennis

Grattis till världens bästa 
föräldrar och morföräldrar

Ann & Inge
Samuelsson

på er 50-åriga bröllopsdag 
den 7 september! Önskar 
Carina, Emma och Martin

Grattis till vår älskade
Linus

som fyller 2 år den 10 sept
önskar

Mormor, Morfar, Emma och 
Gammelmorfar

Veckans ros 
Veckans rosbukett till Mat-
tias och Mikael på Plåt-
slagarna i Älvängen. Dom 
ställde upp med kort varsel 
att hjälpa oss att hämta hem 
våran MC från Göteborg 
efter att ha kommit från 
Östra. Ni är guld värda! 
Länken till dom var via Per-
Anders på Alekuriren, så 
utan dig hade de blivit svårt! 
Tack ni é för bra!

Anneli och Mathias

Vill jag ge till Platt-Johan. 
Utmärkt service och vänligt 
bemötande. All tänkbar 
hjälp och råd. Lån av verk-
tyg. Bra priser. Snabb leve-
rans. Mao allt det där man 
önskar sig och mer därtill! 
Varför skulle man handla 
kakel och klinker någon 
annanstans?!    Scott, Nödinge

Veckans vackraste buketter 
till Eva och Roger Gidlund 
för all i samband med min 
födelsedag. Och till Lina 
Herlogsson och Emma 
Bengtsson för all hjälp i 
köket och servisen!

Gun Nazelius

Den 25 Maj 2013 sa vi ja till 
varandra i Fiskebäckskils 

kyrka. Tusen tack till alla Er 
som var med och förgyllde 
våran bröllopsdag med all 
Er glädje och kärlek. Det 
blev ett minne för livet.

Varma Kramar
Petri & Jenny

Vigda 

Emma Sundman blev
fru Enlund den 14 juni.

Svenska kyrkan
Manhattan

Många lycka till från
Mamma & Björn

Födda 

Välkommen lilla gossen till 
världen den 29/7.

Vårt barnbarn nr 3.
Grattis Jonas Ingemarsson 

och Maria Eriksson 
Stolt farmor o farfar,

fastrar farbröder.

Veckans ris 
Veckans ris till den förare på fyrhjuling som körde fram och 
tillbaka flera ggr sent ca 22.40 sönd 25/8 som väckte oss alla 
unga som gamla som skulle upp i ottan dagen efter. Sådana 
fordon borde förbjudas i tätbebyggt område!

"Sömnlös Nödingebo"
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

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

5 1 9
4 9 8 7
6 2 3 1 8

5 6 7 2
6 9

2 7 8 6

6 3
3 4 5
4 2 9 6

4 5
8 1 6

5 6 1 4 3 9

1 9 3 8

9 4 1 2 8 6

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

FÅ EN GRATIS FOTANALYS
Prova 30 dagar - blir du inte nöjd får du

PENGARNA TILLBAKA
Formgjutna sulor fr 599:-
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GYM & FRIA VIKTER

GRUPPTRÄNING & CYKEL

PERSONLIG TRÄNING

FUNKTIONELL TRÄNING

SENIORKLUBB

SOL & RELAX

FÖRETAGSFRISKVÅRD

SJUKGYMNASTIK

BARNPASSNING

COFFEE LOUNGE

VIKTCENTER

TRÄNING
FÖR ALLA!

299
ALLA AKTIVITETER

KR/MÅN
12 MÅN AG

TR
ÄNA PÅ 140 KLUBBAR I SVERIGE! ALLA MÄNNISKOR
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RESPASSINGÅR!

TRÄNA PÅ TRE KLUBBAR I ALE

BONUSPAKET OCH PT INGÅR!
TVÅ PT-TILLFÄLLEN, PT SMALL GROUP, väska, 
vattenflaska, respass, sol- och massagekort samt 
fem give-away-cards. Värde 2448 kr.
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ALLT INGÅR!

ÄLVÄNGEN FABRIKSVÄGEN 3, TEL 0303-74 66 60  |  NÖDINGE ALE TORG 10, TEL 0303-979 00  |  NOL FOLKETSHUSVÄGEN 1, TEL 0303-74 16 50  |  WWW.SPORTLIFE.SE

PROVTRÄNA GRUPPTRÄNING

EN VECKA GRATIS!
GÄLLER 1 GÅNG PER PERSON OCH ÅR UNDER BEMANNADE 

ÖPPETTIDER PÅ VALFRI SPORTLIFEKLUBB I ALE. MOT UPPVISANDE AV 

FLYGBLAD. ÅLDERSGRÄNS 18 ÅR. 


