
AIF:s båda hedersmedlem-
mar Kennert Larsson och 
Raggen Otter.

Många ville minnas 
100-åringen
ALAFORS. Ahlafors 
IF:s jubileumsår kulmi-
nerar. I torsdags bjöd 
föreningen in till ett 
tårtkalas. 
Jubileumskommittén hade räknat 
med ett 50-tal gäster. Det kom 200. 
Intresset att delta i AIF:s 100-årsfi -
rande är stort. Medlemmar kunde i 
klubbhuset ta del av en fotoutställ-
ning om föreningen och Alafors som 
samhälle.                 Läs sid 20

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Älvängen

Nr 36  |  vecka 41  |  2013  |  År 18  |  100% täckning  |

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

www.axums.seNoppa Bort-apparat OBH Nordica

79:-

LIVSMEDELSBUTIK,  
GATUKÖK & PIZZERIA

Tel: 0303-74 02 60 
Öppettider MÅN-LÖR: 10-20

 SÖN: 11-20 

Pizzerian öppnar en timma efter ordinarie öppettider

Godisbana

www.godisbana.se

  

Lödöse 0520-66 00 10
Max 5 pkt/kund. Gäller t o m 6/10-2013

/st

Rybergsvecka

Uddevallare 400g

Demo på fredag 10-18

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla 
dagar 7-23 Ale Torg

manuella 
delikatessen!

HAR DU UPPTÄCKT 
NYHETEN I VÅR MANUELLA 

DELIKATESS?
Nu säljer vi hela middagen över 

disk. Vi har kött, tillbehör och sås!
Välkommen in och hitta din favorit!

/Madde

Kom och se våra marknadsledande 
produkter för avlopp!
Ni träffar oss på 
Ale Torg marknad 
fredag 11/10 kl 10-15

Nytt Avlopp!

www.biovac.se • Tel: 0522-130 00 • E-post: info@bramiljo.se

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

Fredag
11 oktober

Knallarna 
kommer!

Kommunpampar! Nästa år väntar många dueller valrörel-
sen. I lördags bjöd kommunalråden Mikael Berglund (M) 
och Paula Örn (S) på en försmak genom att mötas i en äkta 
traktorduell när årets "Stubbrace" avgjordes i ett regnigt 
Uspastorp. Berglund vann som den traktorägare han är, om 
än med knapp marginal.    Läs sid 19
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Duellen!

Tis – ons till kl 20
Öppet alla lördagar
Mån, tors & fre till kl 17

Kvällsöppet



Konsten att lyssna 
behärskar inte alla. 
Det är därför det 

fi nns bra och dåliga lyssnare. 
En bra lyssnare kan också 
ta kritik, utan att omedel-
bart hugga tillbaka. Under 
ortsutvecklingsmötena ställs 
det stora krav på de föredra-
gande att lyssna av hur orts-
borna upplever sin situation. 
Det går med växlande fram-
gång och har enbart med 
en sak att göra, förmågan 
att lyssna. Alvhem var först 
ut av höstens ortsmöten. 
Lokaltidningen var på plats 
och kan i veckan rapportera 
om hur bullerdiskussionen 
strandade i en återvänds-
gränd. Ortsborna upplever 
att bullernivån har ökat 
sedan vägomläggningen. 
Trafi kverket menar att bul-
lerskydd och andra åtgärder 
vilar på trygga beräkningar, 
varför man inte heller anser 
att det fi nns skäl att göra 
några nya bullerutredningar. 
Det förefaller obegripligt. 
Om myndigheten är så 
säker på att man har gjort 
rätt borde en avstämning i 
efterhand för att bevisa sin 
förträffl iga förmåga vara 
mer än välkommet. Pro-
testerna från ortsborna var 
tydliga och besvikelsen stor 
över hur kritiken mottogs 
av Trafi kverket. Återstår att 
se om representanterna var 

goda eller dåliga lyssnare, 
än är säkert inte sista ordet 
sagt.

Oktober, ja du. Om inte 
den månaden får en att börja 
tvivla så vet jag inte vad 
som ska få mig ur balans. 
Smått förbryllad blir man 
i alla fall när man kryper 
in i Ale Arena för att titta 
på lite försäsongsbandy. I 
en tunn sommarjacka blir 
man snabbt nedkyld, då går 
man ut och värmer sig… 
Det är trots allt 15 grader 
på utsidan! En snabbkoll i 
helgkalendern skapar också 
oreda i huvudet. Vad är det 
för årstid egentligen? Det 
står fotboll, innebandy, 
handboll, bandy och traktor-
race inskrivet. Det är 
en makalös tid när vin-
tersporten avlöser som-
maridrotten som vägrar 
ta slut. Samtidigt är det 
obeskrivligt roligt att 
följa upplösningen på 
den ena säsongen och 
i nästa stund bevittna 
nervösa premiärer. Det 
faktum att sporterna 
kolliderar är inte unikt 
för Ale eller vår redak-
tion, det som ingen 
annan har däremot 
är ett eget traktor-
race. Det 
ägde rum 
i lördags, 

men tyvärr ville inte vädrets 
makter bistå arrangören 
detta år. Med hänsyn till all 
den energi som de ideella 
krafterna lägger på Uspas-
torps stolta stubbrace gjorde 
det ont i hjärtat att se regnet 
falla. Ett planerat publik-
rekord uteblev. Nu spelar 
det ingen större roll på lång 
sikt, stubbracet i Usapas-
torp  är förankrat inte bara i 
Ale, utan känt långt utanför 
kommungränsen. Etable-
rade arrangemang har råd 
med lite regn, solen går upp 
ändå nästa morgon och ett 
år går fort. Snart hörs ljudet 
av mullrande traktorer igen 
och nya chanser till publi-
kinvasioner i Uspastorp står 
för dörren.

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Konsten att lyssna

alekuriren  |   nummer 36  |   vecka 41  |   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

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder & 
mattor till Alelampan 

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

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

TYGLADAN
Hos oss hittar du ditt sybehör och garn

Höstnyheter
i metervara och färdigsytt

Fleece 65:-/m

2-pack 
öljettlängder 

299:-
True North Regnställ, 

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

Kulturvandring
i Hålanda

med Hålanda Hembygdsförening

Lördag 12 okt 
Start: Hålanda Kyrka kl 10.00

Längd: ca 6 km på grusväg och skogsstig
Mål: Getås kl 13

Återfärd: med Västtrafik
Medtag matsäck och lämplig klädsel

Info:
Christer Damm 
0736-19 63 41

Välkomna!

PRO ALE NORRA

Friskvårdsträff
Torsdag 17 oktober kl. 15.00 

i Skepplanda Bygdegård

Begonia Jazz Band
 spelar härligt medryckande musik.

Bjud upp till en svängom!

Lättare förtäring
Anmälan om deltagande till Laila 

tel. 74 14 78 senast 14 okt.
Lotteri

Varmt välkomna!
Friskvårdskommittén

PRO Ale Norra

Välkomna till

Söndag 13 oktober kl 11-15
Hjärtumsgården

Försäljning av slöjd- och  
hantverk. Lotteri och café.

Arr. Slöjd och konsthantverk kring älven / SV

Hantverksmarknad

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

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

I Alekuriren v. 39 berättade vi om Johan 
på Ale boxningsklubb som hittat hem i box-
ningsringen samt om klubbens satsning på 
en grupp för barn och ungdomar med olika 
intellektuella funktionsnedsättningar. 

Då det i artikeln stod intelligenta funk-
tionsnedsättningar ber Alekuriren om ursäkt 
för missförståndet.

Rättelse!

Hövägen 41, Älvängen

Välkomna!

Utförsäljning 
av gardintyger!

8-18 oktober
Tisdag-fredag kl 12-18

Häls. Eva Tilly

Tel: 0303-74 94 78 Mob: 0705-89 94 78

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, 15 600 
ex. Storupplaga i hela Lilla Edet kommun, 

sista veckan varje månad, 19 500 ex. 
Tidningen produceras av Alekuriren AB.

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

Tryck 
Bold Printing Borås 2013.
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. 

OHLSSONSREKOND.SE | 0703 46 44 33  

BILREKOND
ÄVEN BÅTAR & HUSVAGNAR

Fordonsvård när den är som bäst!
k o m p l e t t 
h e l r e k o n d 1995krFR



Konsten att lyssna 
behärskar inte alla. 
Det är därför det 

fi nns bra och dåliga lyssnare. 
En bra lyssnare kan också 
ta kritik, utan att omedel-
bart hugga tillbaka. Under 
ortsutvecklingsmötena ställs 
det stora krav på de föredra-
gande att lyssna av hur orts-
borna upplever sin situation. 
Det går med växlande fram-
gång och har enbart med 
en sak att göra, förmågan 
att lyssna. Alvhem var först 
ut av höstens ortsmöten. 
Lokaltidningen var på plats 
och kan i veckan rapportera 
om hur bullerdiskussionen 
strandade i en återvänds-
gränd. Ortsborna upplever 
att bullernivån har ökat 
sedan vägomläggningen. 
Trafi kverket menar att bul-
lerskydd och andra åtgärder 
vilar på trygga beräkningar, 
varför man inte heller anser 
att det fi nns skäl att göra 
några nya bullerutredningar. 
Det förefaller obegripligt. 
Om myndigheten är så 
säker på att man har gjort 
rätt borde en avstämning i 
efterhand för att bevisa sin 
förträffl iga förmåga vara 
mer än välkommet. Pro-
testerna från ortsborna var 
tydliga och besvikelsen stor 
över hur kritiken mottogs 
av Trafi kverket. Återstår att 
se om representanterna var 

goda eller dåliga lyssnare, 
än är säkert inte sista ordet 
sagt.

Oktober, ja du. Om inte 
den månaden får en att börja 
tvivla så vet jag inte vad 
som ska få mig ur balans. 
Smått förbryllad blir man 
i alla fall när man kryper 
in i Ale Arena för att titta 
på lite försäsongsbandy. I 
en tunn sommarjacka blir 
man snabbt nedkyld, då går 
man ut och värmer sig… 
Det är trots allt 15 grader 
på utsidan! En snabbkoll i 
helgkalendern skapar också 
oreda i huvudet. Vad är det 
för årstid egentligen? Det 
står fotboll, innebandy, 
handboll, bandy och traktor-
race inskrivet. Det är 
en makalös tid när vin-
tersporten avlöser som-
maridrotten som vägrar 
ta slut. Samtidigt är det 
obeskrivligt roligt att 
följa upplösningen på 
den ena säsongen och 
i nästa stund bevittna 
nervösa premiärer. Det 
faktum att sporterna 
kolliderar är inte unikt 
för Ale eller vår redak-
tion, det som ingen 
annan har däremot 
är ett eget traktor-
race. Det 
ägde rum 
i lördags, 

men tyvärr ville inte vädrets 
makter bistå arrangören 
detta år. Med hänsyn till all 
den energi som de ideella 
krafterna lägger på Uspas-
torps stolta stubbrace gjorde 
det ont i hjärtat att se regnet 
falla. Ett planerat publik-
rekord uteblev. Nu spelar 
det ingen större roll på lång 
sikt, stubbracet i Usapas-
torp  är förankrat inte bara i 
Ale, utan känt långt utanför 
kommungränsen. Etable-
rade arrangemang har råd 
med lite regn, solen går upp 
ändå nästa morgon och ett 
år går fort. Snart hörs ljudet 
av mullrande traktorer igen 
och nya chanser till publi-
kinvasioner i Uspastorp står 
för dörren.

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Konsten att lyssna

alekuriren  |   nummer 36  |   vecka 41  |   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

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder & 
mattor till Alelampan 

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

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

TYGLADAN
Hos oss hittar du ditt sybehör och garn

Höstnyheter
i metervara och färdigsytt

Fleece 65:-/m

2-pack 
öljettlängder 

299:-
True North Regnställ, 

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

Kulturvandring
i Hålanda

med Hålanda Hembygdsförening

Lördag 12 okt 
Start: Hålanda Kyrka kl 10.00

Längd: ca 6 km på grusväg och skogsstig
Mål: Getås kl 13

Återfärd: med Västtrafik
Medtag matsäck och lämplig klädsel

Info:
Christer Damm 
0736-19 63 41

Välkomna!

PRO ALE NORRA

Friskvårdsträff
Torsdag 17 oktober kl. 15.00 

i Skepplanda Bygdegård

Begonia Jazz Band
 spelar härligt medryckande musik.

Bjud upp till en svängom!

Lättare förtäring
Anmälan om deltagande till Laila 

tel. 74 14 78 senast 14 okt.
Lotteri

Varmt välkomna!
Friskvårdskommittén

PRO Ale Norra

Välkomna till

Söndag 13 oktober kl 11-15
Hjärtumsgården

Försäljning av slöjd- och  
hantverk. Lotteri och café.

Arr. Slöjd och konsthantverk kring älven / SV

Hantverksmarknad

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

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

I Alekuriren v. 39 berättade vi om Johan 
på Ale boxningsklubb som hittat hem i box-
ningsringen samt om klubbens satsning på 
en grupp för barn och ungdomar med olika 
intellektuella funktionsnedsättningar. 

Då det i artikeln stod intelligenta funk-
tionsnedsättningar ber Alekuriren om ursäkt 
för missförståndet.

Rättelse!

Hövägen 41, Älvängen

Välkomna!

Utförsäljning 
av gardintyger!

8-18 oktober
Tisdag-fredag kl 12-18

Häls. Eva Tilly

Tel: 0303-74 94 78 Mob: 0705-89 94 78

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, 15 600 
ex. Storupplaga i hela Lilla Edet kommun, 

sista veckan varje månad, 19 500 ex. 
Tidningen produceras av Alekuriren AB.

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

Tryck 
Bold Printing Borås 2013.
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. 

OHLSSONSREKOND.SE | 0703 46 44 33  

BILREKOND
ÄVEN BÅTAR & HUSVAGNAR

Fordonsvård när den är som bäst!
k o m p l e t t 
h e l r e k o n d 1995krFR

DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN!

STOR DELIKATESSAVDELNING

MED PERSONLIG SERVICE

VI SKA VARA BÄST PÅ

FRUKT & GRÖNSAKER!

NYGRÄDDAT BRÖD
FRÅN EGET BAGERI

 STOR FISKAVDELNING MED
EN MASSA LÄCKERHETER

Snart är väntan slut

Onsdag 23/10

är det dags...
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Folketshus i Nol

Alla medlemmar hälsas

Välkomna!

Välkomna till öppet möte  
Söndagen den 13 oktober kl 15:00 

Ale gymnasium, sal 106 
Vad står Sverigedemokraterna för egentligen? 

Föreläsning om vårt principprogram 

www.sverigedemokraterna.se 

Gilla oss på 
Facebook! 
SDjatack ale@sverigedemokraterna.se 

Extrahjälp för din familj,
ditt hem, ditt företag.

Vi söker alltid aktiva pensionärer
som vill jobba och utvecklas

i ett expansivt företag

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

Efter att ha läst Pressfeldts förslag i de 
senaste numren av Alekuriren är vi många 
som undrar vart vi är på väg. När kommer 
nästa förslag om att flytta resterande förvalt-
ning till Älvängen? När kommer förslag om 
att byta namn för kommunen? Till Skön-
ningared kanske?

Snälla ni, innan ni gör dessa åtgärder, 
låt då Surte- och Bohus få bli överförda till 
Göteborgs kommun, då vi har mycket mer 
kontakter med dem än långt uppe i norr.

Nils Svensson
Bruksonge

Vad är viktigast i 
vårt samhälle? Vad 
är den viktigaste 

verksamheten av alla de 
som Ale kommun har 
ansvar för?

De allra flesta utgår från 
sig själva när man svarar på 
den frågan. Är man mitt 
i livet kan det vara kom-
munikationer. Är man äldre 
kan det vara hemtjänst.

Men för Folkpartiet 
liberalerna och mig är 
svaret givet – det är skolan! 
Skolan har inverkan på hela 
livet. Skolans verksam-
het berör så många andra 
verksamheter. En skola 
som inte fungerar ger pro-
blem på 
snart sagt 
alla andra 
områden i 
vårt sam-
hälle.

En skola 
som inte 
ger trygg-
het, för-
medlar och 
inspirerar till kunskap, 
lockar fram skaparkraften 
i individen – den skolan 
ger problem inom ett vitt 
spektra. På ena kanten 
leder den till utanförskap 
och de destruktiva krafter 
det kan släppa loss. På den 
andra leder den till brist 
på kompetent arbetskraft 
och däremellan en mängd 
annan problematik.

Därför är skolan den 

allra, allra viktigaste.  Att vi 
lyckas göra skolan till den 
trygga och inspirerande 
arbetsplats för våra unga 
som de har rätt till och 
behöver så väl. De är unga 
nu – just nu. Det går inte 
att låta deras ungdomsår 
gå i repris. Därför är det så 
viktigt med satsningar nu, 
genast.

Yrkesstolthet
De har inte bara rätt till 
en trygg och inspirerande 
arbetsplats. De har rätt att 
mötas av kompetenta och 
yrkesstolta lärare.

Därför är det så viktigt 
att ge lärare den erkänsla de 

förtjänar- 
men också 
ha tydliga 
krav på dem 
som arbetar 
med de 
viktigaste vi 
har – våra 
unga.

Skolan 
är viktig 
för hela 

Sverige. Nyckeln till ett 
Ale och Sverige som växer, 
där vi klarar välståndet och 
välfärden är kunskap. Men 
vi är inte ensamma om att 
förstå detta. Runt om i 
världen reser sig länder ur 
fattigdom. Gemensamt för 
dem är höga ambitioner 
vad gäller kunskap.

Ett land med höga ambi-
tioner måste ha ett utbild-

ningsväsende i världsklass. 
Folkpartiets skolpolitik 
med tydliga kunskapskrav i 
skolan, trygga klassrum och 
kvalitet i den högre utbild-
ningen är vägen till fram-
tida tillväxt och välfärd.

Stor förändring
Under Folkpartiets ledning 
pågår sen 2006 den största 
förändringen av vårt utbild-
ningssystem sedan den 
allmänna folkskolan inför-
des 1842. Våra reformer 
har fokus på tydliga kun-
skapskrav i skolan, trygga 
klassrum och högre kvalitet 
i den högre utbildningen. 
Mycket arbete återstår, 
stora förändringar tar tid.

Om Sverige under 2000-
talet ska vara lika fram-
gångsrikt som vi var under 
delar av 1900-talet måste 
vi också höja ambitionerna. 
Ale och Sverige ska ha 
världens bästa skola. Vi ska 
också börja vinna Nobel-
pris, inte bara dela ut dem!

Folkpartiet liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

Ett projekt stött av EU, 
håller på att uppmärksamma 
den medeltida Pilgrims- och 
klövjestigen mellan Lödöse 
och Skara.

Den 9 maj anordnade 
kyrkan samt Lödöse- och 
Hålanda hembygdsfören-
ingar en Pilgrims/kultur-
vandring från Lödöse kyrka 
till Hålanda kyrka, med ett 
25-tal deltagare. Vandringen 
gick på den medeltida stigen 
mellan Lödöse och Hålanda.

Under sommaren och 
hösten har en fortsättning av 
leden markerats med stolpar 
och skyltar norrut genom en 
del av Hålanda. En grupp 
bestående av Åke Karlsson, 
Jan Larsson, Lennart Ern-
hede och Christer Damm 
från Hålanda Hembygdsför-
ening, har märkt och röjt en 
vandringsled från gränsen 
till Lödöse och upp till 
Getås i Hålanda.

Leden går på grusvägar 
från Boets Mader, genom 

Torpa, längs Östentorps by 
och Föstorp och passerar 
senare ett antal torpgrunder 
längs en röjd skogsstig. Vid 
Hålanda hembygdsgård 
tas en paus, vidare längs 
Grönån, över dämmet vid 
Mauritzberg och slutar vid 
Vadet.

Invigning av en del av 
leden kommer att ske lörda-
gen den 12 oktober och är 
cirka 6 kilometer. Start blir 
vid Hålanda kyrka. Tillbaka-
färd sker med Västtrafik från 
Getås.

Christer Damm
Hålanda hembygdsförening

Framtiden börjar i klassrummet

De har inte bara rätt 
till en trygg och inspi-
rerande arbetsplats. De 
har rätt att mötas av 

kompetenta och yrkes-
stolta lärare. 

Rose-Marie Fihn 

Vart är vi på väg?

Åke Karlsson, Jan Larsson, Lennart Ernhede och Christer 
Damm från Hålanda Hembygdsförening har märkt och röjt 
en vandringsled från gränsen till Lödöse och upp till Getås i 
Hålanda.

Ny vandringsled i Hålanda

Kom till monter F03 74 på
Gymnasiemässan 8-10 okt och prata lärling!

Ett stort tack till våra gamla och 
nya värdföretag som är med 

och utbildar våra 100 lärlingar 
till skickliga yrkesarbetare! Älvängen
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ALE KOMMUN, TELEFON 0303 33 00 00  www.ale.se

Oktober

Nol  Torsdag 17 oktober kl 19.00 Nols Folkets hus
 
Teman för kvällens möte:

•  Information från Västtrafik

•  Planarkitekt Magnus Lövdal från Byggprojekt i Nol

•  Rose-Marie Fihn, ordförande i rådet för funktionshinderfrågor informerar om 
funktionshinderplanen

•  Aktuella ärenden

Kaffe, smörgås och kaka serveras underkvällen
Om ni har ni har några frågor mejla till kommunstyrelsen@ale.se.

Välkomna hälsar
Rose-Marie Fihn, Ingmarie Torstensson och Christer Holgersson

Skepplanda  Onsdag 16 oktober kl 19.00 Skepplanda bygdegård
 
Teman för kvällens möte:

 •  Joakim Östling Ales skolchef och Thomas Sjögren Ancoss talar om Skepplanda skolor och 
svarar på frågor.

•  Jan A Pressfeldt samhällsbyggnadsnämndens ordförande samt Garnvindans vägförenings 
ordförande Ivar Alvarsson och Christer Norberg vägansvarig, informerar om tänkta 
förändringar i väg och gatusammanhang. Även övergång till kommunalt huvudmannaskap.

•  Jonas Molin ordförande för Skepplandadagen, som äger rum den 17 maj 2014 kommer att 
berätta om tankar kring denna.

•  Allmän frågestund vad gäller gamla och nya frågor.

Vi bjuder som vanligt på fika
Om ni har ni har några frågor mejla till kommunstyrelsen@ale.se.

Alla är hjärtligt välkomna till en trevlig kväll.
Sven Rydén, Johnny Sundling och Klas Nordh.

Starrkärr-Kilanda Tisdag 15 oktober kl 19.00 Starrkärrs bygdegård
 
Teman för kvällens möte:

•  Morgan Wester projektledare driftverksamheten på Trafikverket berättar om aktuella 
frågor som berör Alingsåsvägen, asfalteringen Nödinge-Ryd-Grunne och om ny gång- och 
cykelväg.

•  Fabrikschef Lars Gustafsson på Centrumpåle informerar om deras verksamhet.

•  Kommunalrådet Mikael Berglund informerar om nytt från kommunen.

•  Information kommer att lämnas om dagsläget i frågan om anmälan från Alefjälls 
naturskyddsförening om utfyllnad i Kollanda mosse.

Om ni har ni har några frågor mejla till kommunstyrelsen@ale.se.

Välkomna hälsar
Sune Rydén,  Chatarina Eliasson och Jan Skog.

Välkommen på 
ortsutvecklingsmöte

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

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

Varning för cykelstölder!
Under sommaren har ovanligt många cyklar dels stulits och dels vandaliserats i vår 
kommun, framförallt på cykelparkeringarna runt pendelstationerna.
 
Både från polisens och kommunens sida, ser vi mycket allvarligt på detta och vill uppmana 
cyklister till följande:
· Lås din cykel noga! Lås gärna fast den i cykelstället och använd godkända lås.
· Försäkra din cykel!
·  Stöldskyddsmärk din cykel! Det ökar chansen att få tillbaks en stulen cykel om den är 

stöldskyddsmärkt. Hör med ditt försäkringbolag om hur man gör.
· Parkera din cykel vid väl upplysta cykelställ.
· Lämna inte kvar cykeln över natten om du inte måste.
· Lämna inga värdesaker i cykelkorg eller på pakethållare.
· Se även över hur du parkerar din cykel hemma. Bäst är att ställa in den i låst förråd/garage.
· Polisanmäl alltid en stulen eller vandaliserad cykel.
· Vid pågående brott ring alltid 112, för anmälan av stöld/skada  ring 114 14.

Hälsningar
Brottsförebyggare Lotti Klug i samverkan med Polisen

Trygghetsvärdar
Ale kommun satsar nu på ett projekt för att öka tryggheten vid pendelstationerna. Fram 
till årsskiftet kommer fyra trygghetsvärdar att finnas på kommunens tågperronger samt  
på resecentrum i Älvängen. Trygghetsvärdarna arbetar två och två, vilket innebär att de 
bemannar perrongerna sju dagar i veckan på kvällar/nätter och helger. Syftet med satsningen 
är att skapa ett lugnare och tryggare klimat för alla som pendlar med tåg till och från Ale. Du 
känner igen dem på deras marinblå jackor som det står ”TRYGGHETSVÄRD” på ryggen på.

Krångligt med alla siffror?
Den 22 oktober kl 17.00-19.00 bjuder vi in till bokförings-/ekonomikurs  
tillsammans med Wingbro Företagsutveckling. Passa på att lära dig  
grunderna alternativt friska upp minnet kring bokföringens härliga  
värld! Vi träffas på Nols Företagscenter och du är välkommen att  
anmäla dig till Lena Wingbro, lena@wingbro.se.
 

Hjärtligt välkommen!

Frågorna är många och svaren desto fler.

Välkommen till ett kostnadsfritt seminarium
om mat och vikt hos barn 

Onsdag 16 oktober kl 19.00  i Ale gymnasium, Nödinge

Seminariet är kostnadsfritt men föranmäl dig gärna på www.sundarebarn.se

Nästa lunchfilm: Hitchcock
>> Onsdag 16 okt kl 13
Filmen kretsar kring kärlekshistorien mellan en av världens mest 
inflytelserika regissörer Alfred Hitchcock och hans fru Alma 
Reville. En relation som ställs på prov under inspelningen av 
filmen Psycho. Drama, längd 94 min.

Teatern, Ale gymnasium, Nödinge.  
Medlemskort kostar 100 kr och gäller också för filmerna 
Äta, sova, dö 6 november och  
Beasts of the Southern Wild 27 november. 

PÅ GÅNG I ALE

En barnportion- hur stor ska den 
egentligen vara? 

Lightprodukter – är det bra? 

Hur hjälper jag mitt mulliga barn?
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Om du vaccinerar dig får immunförsvaret hjälp att  
skydda kroppen bättre mot viruset. Du har större  
risk att bli allvarligt sjuk och bör vaccinera dig om du:

Smittskydd Västra Götaland

Närhälsan

Vi har drop-in i Skepplanda:

Vi har drop-in i Älvängen,  

Vi har drop-in i nya vårdcentralen

v

Årets infl uensavaccination startar tisdag 15 oktober!

Drop-in för vaccination 
måndag - torsdag kl 14-16 
Riskerar du att bli allvarligt sjuk av infl uensa? 

Om du vaccinerar dig får immunförsvaret hjälp att skydda kroppen bättre mot viruset. 

Du har större risk att bli allvarligt sjuk och bör vaccinera dig om du
• har fyllt 65 år
•  har någon av dessa sjukdomar, oavsett ålder

- kronisk hjärt- eller lungsjukdom
- svårbehandlad diabetes
- kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering
- kronisk lever- eller njursvikt
- extrem fetma    
- neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen

• är barn med fl erfunktionshinder eller svår astma
• är gravid i andra eller tredje trimestern

Smittskydd Västra Götaland 

Vi har också tidsbeställd mottagning för vaccination mot: 
- Pneumokocker (lunginfl ammationsbakterie), 
- Hepatit A + B
- Fästingburen  TBE. 
- Turistdiarré och kolera

Välkommen till oss!
Bohuspraktiken i Bohus Centrum

HBT-diplomerad mottagning

ALVHEM. Irritation och 
frustration präglade 
ortsmötet i Alvhem, 
som främst kom att 
handla om de nya bul-
lerskydden.

Boende upplever ett 
ökat trafi kbuller, men 
några åtgärder fi nns 
inte i Trafi kverkets 
planer.

När E45 byggdes ut och 
drogs om hamnade många 
alvhemsbor närmare motor-
vägen.

Trots bullerplanken upp-
lever boende, framför allt på 
östra sidan, en ökad ljudnivå 
och att ljudet ”studsar” upp 
på höjden.

– Det är katastrof! Vi upp-
lever ett oljud hela tiden, 
menade en deltagare på 
mötet. 

På plats under torsdagens 
möte fanns representan-
ter från Trafikverket, som i 
första hand fokuserade på att 
förklara hur man gjort sina 
beräkningar innan vägut-
byggnaden. 

Det var inte vad ortsborna 
ville höra. De ville istäl-
let veta om det finns några 
planer på uppföljningar och 
eventuella åtgärder, varpå 
diskussionen gång på gång 
hamnade i en återvänds-

gränd. 
Bo Björklund, över-

gripande projektledare på 
Trafikverket, förklarade hur 
man tänker:

– Vi jobbar med beräk-
ningar, men vi går inte ut och 
mäter i efterhand. Ljud är en 
subjektiv upplevelse, varpå vi 
inte heller åker ut och lyss-
nar. Ska man mäta ljud måste 
man göra det under lång 
tid och i olika förhållanden. 
Beräkningsmodellen är veri-
fierad och har stämts av mot 
verkligheten.

Tåget invägt
Påståendet fick Alvhems-
borna att går i taket.

– Vår verklighet stämmer 
inte överens med era beräk-
ningar. Om vi upplever att 
vår livskvalitet har påverkats 
negativt av det ökade bull-
ret så får väl komma ut och 
lyssna själva. De kan ju inte 
bara förlita sig på sina beräk-
ningar, menade en deltagare. 

En annan aspekt som 
lyftes var oljudet från tåget 
och man ville veta om det 
fanns med i beräkningarna, 
då man upplever även det 
som störande.

– Ekvivalentnivån från 
järnvägen har vägts in och 
lagts ihop med biltrafiken, 
förklarade Johan Hässel 

från trafikkonsultföretaget 
ÅF. 

Boende på den östra sidan 
och uppe på höjden menar att 
det känns som att trafikbull-
ret ”studsar” i bullerskyddet 
och undrade om det inte var 
möjligt att sätta upp plank på 
båda sidor om vägen. 

– Det kan vara så att de 
som bor på västra sidan är 
mer vana vid lite buller och 
inte märker av ökningen på 
samma sätt som de som bor 
längre ifrån vägen och därför 
knappt upplevt något ljud 
alls innan. Bullerskydden 
dämpar ljudet, men tar inte 
bort det och lite högre ljud-
nivå får man räkna med att 
det blir, sa Bo Björklund.

Gång/cykel-ridväg
På plats i klubbstugan vid 
Gläntevi fanns under tors-
dagskvällen även Lars Holm 
från Ale kommun för att 
prata om utbyggnaden av 
vatten och avlopp i Alvhem 
och möjligheter för expan-
sion i framtiden. 

– Vi har vänt upp och ner 
på Alvhem de senaste tre 
åren under utbyggnaden av 
vatten- och avloppssyste-
met för att öka kapacitet och 
dimension i alla ledningar.

Exploateringsingenjör 
Jörgen Sundén, berättade 

om den nya gång/cykel/rid-
vägen som nyss färdigställts 
mellan Alvhem och Älv-
ängen. 

– 2483 meter bilfri väg 
mellan Alvhem och Älvängen 
är nu färdig, berättade han.

Han pekade ut sträckan 
förbi Örnäsberget i Kattle-
berg som särskilt vacker för 
ändamålet.

Sundén blev dock gång 
på gång avbruten av frågor 
gällande trafiken på bron i 
närheten av restaurangen i 

Grönnäs. Kritiken bestod 
i att det saknas gång- och 
cykelväg med konsekvens att 
barnen får cykla i vägbanan.

Inte heller här planerar 
Trafikverket några åtgärder 
och Bo Björklund förklarade:

– Vi har inte den trafik-
mängden som gör det möj-
ligt att anlägga en trottoar. 
Finns det barn på vägen så 
får man utgå från att den som 
sitter i bilen uppmärksam-
mar detta och tar hänsyn, sa 
Bo Björklund.

S a m m a n f a t t n i n g s v i s 
möttes alvhemsbornas miss-
nöje över trafiksituationen 
och bullret med hänvis-
ningar till regelverk och 
beräkningar. Trafikverkets 
representanter försäkrade att 
de skulle ta med sig synpunk-
terna tillbaka, men utan löfte 
om varken förbättringar eller 
omprövningar. 

Förklarade – men lovade inga förbättringar. Bo Björklund, övergripande projektledare på 
Trafi kverket, mötte en fullsatt lokal på ortsmötet i Alvhem där många upprörts av det ökade 
trafi kbullret från E45.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Återvändsgränd för bullerdiskussion i Alvhem

Frustrationen stegrade
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Om du vaccinerar dig får immunförsvaret hjälp att  
skydda kroppen bättre mot viruset. Du har större  
risk att bli allvarligt sjuk och bör vaccinera dig om du:

Smittskydd Västra Götaland

Närhälsan

Vi har drop-in i Skepplanda:

Vi har drop-in i Älvängen,  

Vi har drop-in i nya vårdcentralen

v

Årets infl uensavaccination startar tisdag 15 oktober!

Drop-in för vaccination 
måndag - torsdag kl 14-16 
Riskerar du att bli allvarligt sjuk av infl uensa? 

Om du vaccinerar dig får immunförsvaret hjälp att skydda kroppen bättre mot viruset. 

Du har större risk att bli allvarligt sjuk och bör vaccinera dig om du
• har fyllt 65 år
•  har någon av dessa sjukdomar, oavsett ålder

- kronisk hjärt- eller lungsjukdom
- svårbehandlad diabetes
- kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering
- kronisk lever- eller njursvikt
- extrem fetma    
- neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen

• är barn med fl erfunktionshinder eller svår astma
• är gravid i andra eller tredje trimestern

Smittskydd Västra Götaland 

Vi har också tidsbeställd mottagning för vaccination mot: 
- Pneumokocker (lunginfl ammationsbakterie), 
- Hepatit A + B
- Fästingburen  TBE. 
- Turistdiarré och kolera

Välkommen till oss!
Bohuspraktiken i Bohus Centrum

HBT-diplomerad mottagning

ALVHEM. Irritation och 
frustration präglade 
ortsmötet i Alvhem, 
som främst kom att 
handla om de nya bul-
lerskydden.

Boende upplever ett 
ökat trafi kbuller, men 
några åtgärder fi nns 
inte i Trafi kverkets 
planer.

När E45 byggdes ut och 
drogs om hamnade många 
alvhemsbor närmare motor-
vägen.

Trots bullerplanken upp-
lever boende, framför allt på 
östra sidan, en ökad ljudnivå 
och att ljudet ”studsar” upp 
på höjden.

– Det är katastrof! Vi upp-
lever ett oljud hela tiden, 
menade en deltagare på 
mötet. 

På plats under torsdagens 
möte fanns representan-
ter från Trafikverket, som i 
första hand fokuserade på att 
förklara hur man gjort sina 
beräkningar innan vägut-
byggnaden. 

Det var inte vad ortsborna 
ville höra. De ville istäl-
let veta om det finns några 
planer på uppföljningar och 
eventuella åtgärder, varpå 
diskussionen gång på gång 
hamnade i en återvänds-

gränd. 
Bo Björklund, över-

gripande projektledare på 
Trafikverket, förklarade hur 
man tänker:

– Vi jobbar med beräk-
ningar, men vi går inte ut och 
mäter i efterhand. Ljud är en 
subjektiv upplevelse, varpå vi 
inte heller åker ut och lyss-
nar. Ska man mäta ljud måste 
man göra det under lång 
tid och i olika förhållanden. 
Beräkningsmodellen är veri-
fierad och har stämts av mot 
verkligheten.

Tåget invägt
Påståendet fick Alvhems-
borna att går i taket.

– Vår verklighet stämmer 
inte överens med era beräk-
ningar. Om vi upplever att 
vår livskvalitet har påverkats 
negativt av det ökade bull-
ret så får väl komma ut och 
lyssna själva. De kan ju inte 
bara förlita sig på sina beräk-
ningar, menade en deltagare. 

En annan aspekt som 
lyftes var oljudet från tåget 
och man ville veta om det 
fanns med i beräkningarna, 
då man upplever även det 
som störande.

– Ekvivalentnivån från 
järnvägen har vägts in och 
lagts ihop med biltrafiken, 
förklarade Johan Hässel 

från trafikkonsultföretaget 
ÅF. 

Boende på den östra sidan 
och uppe på höjden menar att 
det känns som att trafikbull-
ret ”studsar” i bullerskyddet 
och undrade om det inte var 
möjligt att sätta upp plank på 
båda sidor om vägen. 

– Det kan vara så att de 
som bor på västra sidan är 
mer vana vid lite buller och 
inte märker av ökningen på 
samma sätt som de som bor 
längre ifrån vägen och därför 
knappt upplevt något ljud 
alls innan. Bullerskydden 
dämpar ljudet, men tar inte 
bort det och lite högre ljud-
nivå får man räkna med att 
det blir, sa Bo Björklund.

Gång/cykel-ridväg
På plats i klubbstugan vid 
Gläntevi fanns under tors-
dagskvällen även Lars Holm 
från Ale kommun för att 
prata om utbyggnaden av 
vatten och avlopp i Alvhem 
och möjligheter för expan-
sion i framtiden. 

– Vi har vänt upp och ner 
på Alvhem de senaste tre 
åren under utbyggnaden av 
vatten- och avloppssyste-
met för att öka kapacitet och 
dimension i alla ledningar.

Exploateringsingenjör 
Jörgen Sundén, berättade 

om den nya gång/cykel/rid-
vägen som nyss färdigställts 
mellan Alvhem och Älv-
ängen. 

– 2483 meter bilfri väg 
mellan Alvhem och Älvängen 
är nu färdig, berättade han.

Han pekade ut sträckan 
förbi Örnäsberget i Kattle-
berg som särskilt vacker för 
ändamålet.

Sundén blev dock gång 
på gång avbruten av frågor 
gällande trafiken på bron i 
närheten av restaurangen i 

Grönnäs. Kritiken bestod 
i att det saknas gång- och 
cykelväg med konsekvens att 
barnen får cykla i vägbanan.

Inte heller här planerar 
Trafikverket några åtgärder 
och Bo Björklund förklarade:

– Vi har inte den trafik-
mängden som gör det möj-
ligt att anlägga en trottoar. 
Finns det barn på vägen så 
får man utgå från att den som 
sitter i bilen uppmärksam-
mar detta och tar hänsyn, sa 
Bo Björklund.

S a m m a n f a t t n i n g s v i s 
möttes alvhemsbornas miss-
nöje över trafiksituationen 
och bullret med hänvis-
ningar till regelverk och 
beräkningar. Trafikverkets 
representanter försäkrade att 
de skulle ta med sig synpunk-
terna tillbaka, men utan löfte 
om varken förbättringar eller 
omprövningar. 

Förklarade – men lovade inga förbättringar. Bo Björklund, övergripande projektledare på 
Trafi kverket, mötte en fullsatt lokal på ortsmötet i Alvhem där många upprörts av det ökade 
trafi kbullret från E45.
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Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Återvändsgränd för bullerdiskussion i Alvhem
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Adina Hälsan vårdcentral och BVC i Nol Tel: 031-383 04 20
www.adinahalsan.se, Vardagar 8-17, Drop in 8-16

Du har större risk att bli allvarligt sjuk 
och bör vaccinera dig om du

- kronisk hjärt- eller lungsjukdom

- svårbehandlad diabetes

-  kraftigt nedsatt immunförsvar på grund  
av sjukdom eller medicinering

- kronisk lever- eller njursvikt

- extrem fetma

- neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen

Adina Hälsan i Nol hälsar Dig 
och Din familj välkomna till oss!

Vi kan erbjuda:

 
kring allt som rör Ditt barns hälsa och utveckling

 
förhöjt blodtryck, astma och KOL

 
och intyg för privatperson och företag

Drop in mottagning läkare hela dagen mellan kl 8.00-16.00  
 

och akuta besvär, utan tidsbokning.
Telefonrådgivning

Tidsbokning via webb

INFLUENSATIDER
Riskerar du att bli allvarligt sjuk av influensa? 
Om du vaccinerar dig får immunförsvaret hjälp 
att skydda kroppen bättre mot viruset.

Smittskydd Västra Götalandsregionen

Äntligen dags igen för 

Afternoon Tea
- mötet som strukturerat boostar entreprenören!

Inspirerande föreläsning, kunskap, utmaningar och nya 
kontakter blandat med smarriga scones och engelskt te, denna 
gång på temat storytelling!

Storytelling - ett nytt 
livsstilsvarumärke växer fram
Victoria Ahlén flyttade med hela sin familj till Spanien i augusti och driver 
ett nytt familjeföretag där drömmen om en bättre värld skapar möten 
med människor, genuint hantverk bevaras och kunskap utbyts. Kom och 
lyssna på en energisk person med stora kunskaper kring ämnet storytelling 
som kommer skicka med dig mängder av inspiration till din resa och ditt 
varumärke!

>> Tid: 15 oktober kl 16.00-18.00 Plats: Café Tant Rut, Ale torg
Afternoon tea är kostnadsfritt men vi vill ha en anmälan för att kunna beräkna 
mängden scones till: Jannike Åhlgren, jannike.ahlgren@ale.se

Inbjudan till 

Centerpartiets höstmöte
Måndag 14 oktober 2013 kl 18.30
Allaktivitetshuset, Carlmarks väg 4, i Älvängen

Vi ser fram emot en intressant och 
innehållsrik kväll. Här nedan ser du en del 
av punkterna för kvällen

*  Paul Christensson, ordförande LRF Västra Götaland 
kommer och pratar landsbygdfrågor

*  Pierre Thorwald, underhåller på Barocktrumpet

*  Förnominering till kommunvalslistan, nu är 
det dags att fundera på om du vill kandidera för 
Centerpartiet i Ale, eller om du känner någon annan 
som du tycker skulle vara en bra kandidat

*  Lokalt Landsbygdspolitiskt program. Vad ska 
Centerpartiet i Ale driva för frågor för landsbygden i 
kommunen?

Det bjuds på fika

Varmt välkomna!

Åke Niklasson
Ordförande, Centerpartiet Ale
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Benny & Carina 
med personal

ALVHEM • Tel 0303-336 003

Reservation för slutförsäljning.

Välkomna till
 den levande lanthandeln!

Öppettider: Måndag-fredag 9-18 • Lördag 9-13

Stort sortiment av fina
Gravkransar, dekorationer & lyktor

Miljöbensin 2-takt lösvikt

2050
/liter

Rölunda 50 liters
Planteringsjord, kogödsel, 

täckbark barkmull

4 säckar 100:-

Strimmigt solrosfrö och vår egen 
blandning av vildfågelfrö i säck och lösvikt

Objudna gäster?
Vi har råttgift, 

musfällor 
och burar

På begäran

Tanka direkt från pump

Nu är det dags att 
tänka på småfåglarna Talgbollar hink 50 st 80:-

Jordnötter 3 kg 90:-
Stort utbud av 
oljeprodukter i 

lösvikt och oljefilter

ÄLVÄNGEN. Ale är en föregångare 
långt utanför Sveriges gränser.

I förra veckan hade Intel ett 
fi lmteam på plats i Älvängen för att 
åskådliggöra det framgångsrika sät-
tet med datorn som läsinlärnings-
modell.

– Eleverna skriver sig till läsning, 
säger Anders Nordgren, utvecklings-
ledare Sektor Utbildning.

Ett filmteam med representanter från San 
Fransisco och London kom till Älvängensko-
lan i sällskap med Carl-Daniel Norenberg, 
marknadschef på Intel Norden.

– Ale kommun är världsledande skulle jag 
vilja påstå. Man insåg tidigt hur viktigt det 
var att satsa på den kompetens som samhället 
efterfrågar. Här utbildar man barnen för fram-
tiden. Ale kommun har inte bara investerat i 
tekniken utan även i en fungerande infrastruk-
tur och kompetensförsörjning för lärarna, 
säger Carl-Daniel Norenberg.

– Att alla elever från årskurs ett upp till gym-
nasiet har en egen dator är unikt, en modell 
värd att kopiera till andra skolor runtom i värl-
den. Resultatförbättringarna som man kan se, 
inte minst i de yngre årskurserna, är slående. 
Det är det viktigaste skälet. Det råder ingen 

tvekan om att Ales ungdomar kommer att ha 
en fördel mot andra elever som går i skolor där 
undervisning sker på traditionellt sätt. I Ale 
jobbar man på ett sådant sätt som samhället 
fungerar idag, säger Norenberg.

Filmen som spelades in på Älvängenskolan i 
måndags ska bli en minidokumentär som Intel 
kommer att använda på bred front, bland annat 
i kontakten med regeringar, myndigheter och i 
samband med den internationella skolmässan i 
London i januari.

– Dokumentären visar på det helhetsgrepp 
som man har tagit i Ale kommun och filmen 
innehåller intervjuer med lärare och föräld-
rar. Undervisningen i klassrummet återspeg-
las också. Vi vill lyfta fram Ale som det goda 
exemplet.

Anna Larson är lärare på Älvängenskolan 
och understryker betydelsen av datorn som 
verktyg i undervisningen.

– Eleverna visar en stor skrivglädje, det är 
så mycket lättare att trycka på en knapp när du 
skriver en text istället för att använda mycket 
ansträngning till att forma bokstaven.

– Mitt mål som lärare är att ge eleverna den 
bästa möjligheten att nå de nationella utbild-
ningsmålen. Eleverna som jag undervisar blir 
studenter som senare ska ut på arbetsmarkna-
den. Vi kan inte veta vilka jobb som är aktuella 
vid den tiden, men vi vet att om vi inte använ-
der datorn gör vi eleverna en björntjänst. 
Datorn är en viktig del av samhället och det är 
viktigt att skolan blir en del av samhället.
FOTNOT. Intel Corporation är ett multinationellt elek-
tronikföretag grundat 1968. Företaget är mest känt 
som tillverkare av de välkända mikroprocessorerna 
Pentium och Xeon. Intel tillverkar även nätverkskort, 
moderkort och andra datorrelaterade produkter.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. I samband med utställ-
ningen ”Rester och Spill – Återbruk på 
Lapphexors vis” inbjuder Lapphexorna till 
en workshop på Repslagarmuseet, söndag 
20 oktober. Lapphexorna tillverkar både 
konstverk och bruksföremål och i work-
shopen får besökarna pröva på att sy en 
skål. Skålen skapas med hjälp av tygremsor 
som lindas runt en nylonlina och kompo-
neras och formas efter deltagarens egna 
personliga smak vid symaskinen.       ❐❐❐

Lustfylld workshop

Nödinge VårdcentralOrdinarie öppettider
Mån-tors 8-17 • Fre 8-16
AKUT mottagning alla dagar 8-9.30
0303-977 70 • Klockarevägen 14, Nödinge

Välkommen till Nödinge 
Vårdcentral för årets 
influensavaccination 
Du har större risk att bli allvarligt sjuk och bör vaccinera dig om du

•  har fyllt 65 år

•  har någon av dessa sjukdomar, oavsett ålder

•  kronisk hjärt- eller lungsjukdom

•  svårbehandlad diabetes

•   kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering

•  kronisk lever- eller njursvikt

•  extrem fetma

•  neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen

•  är barn med fl erfunktionshinder eller svår astma

•  är gravid i andra eller tredje trimestern

Vaccinationsmottagning drop-in
16-17 oktober  kl 15.30-16.30
22-24 oktober  kl 15.30-16.30
29-31 oktober  kl 15.30-16.30
5-7 november  kl 15.30-16.30
12-14 november kl 15.30-16.30

– Ale kommun lyfts fram som det goda exemplet
Filminspelning på Älvängenskolan

Anders Nordgren, utvecklingsledare Sektor 
Utbildning, Christina Larsson, IT-chef, och 
Carl-Daniel Norenberg, Intel, träffades i 
samband med förra veckans fi lminspelning 
på Älvängenskolan.

På Älvängenskolan fungerar datorn som ett viktigt verktyg i undervisningen. Många barn 
skriver sig till läsning. Här ses lärare Anna Larson tillsammans med Linnéa Holm och Jacob 
Ekberg.

Starke är den enda kvarvarande IOGT-
föreningen i Ale. Ett antal medlemsmöten 
ordnas årligen, men det förekommer också 
möten där allmänheten bjuds in. Bland stå-
ende inslag för medlemmarna kan nämnas 
adventskaffe, bangolfsmästerskap och 
deltagande i IOGT:s Pumpen, en tävling i 
allkunskap, där även andra än medlemmar 
är välkomna att delta.

I år hålls tävlingen torsdagen den 14 
november i Älvängens bibliotek. Nu är 
också ett möte förestående för allmänheten, 
då föreningen håller ”öppet hus” i Aktivi-
tetshuset i Älvängen den 9 oktober.  ❐❐❐

Starke – en IOGT-förening

www.vgregion.se

Justerat protokoll

Protokollet från regionfullmäktiges 
sammanträde 24 september 2013 
är justerat. Justeringen har gjorts 
offentlig den 8 oktober genom 
anslag på Västra Götalandsregionens 
anslagstavla i Regionens Hus på 
Östergatan 1 i Vänersborg. 

Protokollet finns på adressen ovan men 
kan även läsas på  
www.vgregion.se/rfhandlingar 
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Benny & Carina 
med personal

ALVHEM • Tel 0303-336 003

Reservation för slutförsäljning.

Välkomna till
 den levande lanthandeln!

Öppettider: Måndag-fredag 9-18 • Lördag 9-13

Stort sortiment av fina
Gravkransar, dekorationer & lyktor

Miljöbensin 2-takt lösvikt

2050
/liter

Rölunda 50 liters
Planteringsjord, kogödsel, 

täckbark barkmull

4 säckar 100:-

Strimmigt solrosfrö och vår egen 
blandning av vildfågelfrö i säck och lösvikt

Objudna gäster?
Vi har råttgift, 

musfällor 
och burar

På begäran

Tanka direkt från pump

Nu är det dags att 
tänka på småfåglarna Talgbollar hink 50 st 80:-

Jordnötter 3 kg 90:-
Stort utbud av 
oljeprodukter i 

lösvikt och oljefilter

ÄLVÄNGEN. Ale är en föregångare 
långt utanför Sveriges gränser.

I förra veckan hade Intel ett 
fi lmteam på plats i Älvängen för att 
åskådliggöra det framgångsrika sät-
tet med datorn som läsinlärnings-
modell.

– Eleverna skriver sig till läsning, 
säger Anders Nordgren, utvecklings-
ledare Sektor Utbildning.

Ett filmteam med representanter från San 
Fransisco och London kom till Älvängensko-
lan i sällskap med Carl-Daniel Norenberg, 
marknadschef på Intel Norden.

– Ale kommun är världsledande skulle jag 
vilja påstå. Man insåg tidigt hur viktigt det 
var att satsa på den kompetens som samhället 
efterfrågar. Här utbildar man barnen för fram-
tiden. Ale kommun har inte bara investerat i 
tekniken utan även i en fungerande infrastruk-
tur och kompetensförsörjning för lärarna, 
säger Carl-Daniel Norenberg.

– Att alla elever från årskurs ett upp till gym-
nasiet har en egen dator är unikt, en modell 
värd att kopiera till andra skolor runtom i värl-
den. Resultatförbättringarna som man kan se, 
inte minst i de yngre årskurserna, är slående. 
Det är det viktigaste skälet. Det råder ingen 

tvekan om att Ales ungdomar kommer att ha 
en fördel mot andra elever som går i skolor där 
undervisning sker på traditionellt sätt. I Ale 
jobbar man på ett sådant sätt som samhället 
fungerar idag, säger Norenberg.

Filmen som spelades in på Älvängenskolan i 
måndags ska bli en minidokumentär som Intel 
kommer att använda på bred front, bland annat 
i kontakten med regeringar, myndigheter och i 
samband med den internationella skolmässan i 
London i januari.

– Dokumentären visar på det helhetsgrepp 
som man har tagit i Ale kommun och filmen 
innehåller intervjuer med lärare och föräld-
rar. Undervisningen i klassrummet återspeg-
las också. Vi vill lyfta fram Ale som det goda 
exemplet.

Anna Larson är lärare på Älvängenskolan 
och understryker betydelsen av datorn som 
verktyg i undervisningen.

– Eleverna visar en stor skrivglädje, det är 
så mycket lättare att trycka på en knapp när du 
skriver en text istället för att använda mycket 
ansträngning till att forma bokstaven.

– Mitt mål som lärare är att ge eleverna den 
bästa möjligheten att nå de nationella utbild-
ningsmålen. Eleverna som jag undervisar blir 
studenter som senare ska ut på arbetsmarkna-
den. Vi kan inte veta vilka jobb som är aktuella 
vid den tiden, men vi vet att om vi inte använ-
der datorn gör vi eleverna en björntjänst. 
Datorn är en viktig del av samhället och det är 
viktigt att skolan blir en del av samhället.
FOTNOT. Intel Corporation är ett multinationellt elek-
tronikföretag grundat 1968. Företaget är mest känt 
som tillverkare av de välkända mikroprocessorerna 
Pentium och Xeon. Intel tillverkar även nätverkskort, 
moderkort och andra datorrelaterade produkter.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. I samband med utställ-
ningen ”Rester och Spill – Återbruk på 
Lapphexors vis” inbjuder Lapphexorna till 
en workshop på Repslagarmuseet, söndag 
20 oktober. Lapphexorna tillverkar både 
konstverk och bruksföremål och i work-
shopen får besökarna pröva på att sy en 
skål. Skålen skapas med hjälp av tygremsor 
som lindas runt en nylonlina och kompo-
neras och formas efter deltagarens egna 
personliga smak vid symaskinen.       ❐❐❐

Lustfylld workshop

Nödinge VårdcentralOrdinarie öppettider
Mån-tors 8-17 • Fre 8-16
AKUT mottagning alla dagar 8-9.30
0303-977 70 • Klockarevägen 14, Nödinge

Välkommen till Nödinge 
Vårdcentral för årets 
influensavaccination 
Du har större risk att bli allvarligt sjuk och bör vaccinera dig om du

•  har fyllt 65 år

•  har någon av dessa sjukdomar, oavsett ålder

•  kronisk hjärt- eller lungsjukdom

•  svårbehandlad diabetes

•   kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering

•  kronisk lever- eller njursvikt

•  extrem fetma

•  neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen

•  är barn med fl erfunktionshinder eller svår astma

•  är gravid i andra eller tredje trimestern

Vaccinationsmottagning drop-in
16-17 oktober  kl 15.30-16.30
22-24 oktober  kl 15.30-16.30
29-31 oktober  kl 15.30-16.30
5-7 november  kl 15.30-16.30
12-14 november kl 15.30-16.30

– Ale kommun lyfts fram som det goda exemplet
Filminspelning på Älvängenskolan

Anders Nordgren, utvecklingsledare Sektor 
Utbildning, Christina Larsson, IT-chef, och 
Carl-Daniel Norenberg, Intel, träffades i 
samband med förra veckans fi lminspelning 
på Älvängenskolan.

På Älvängenskolan fungerar datorn som ett viktigt verktyg i undervisningen. Många barn 
skriver sig till läsning. Här ses lärare Anna Larson tillsammans med Linnéa Holm och Jacob 
Ekberg.

Starke är den enda kvarvarande IOGT-
föreningen i Ale. Ett antal medlemsmöten 
ordnas årligen, men det förekommer också 
möten där allmänheten bjuds in. Bland stå-
ende inslag för medlemmarna kan nämnas 
adventskaffe, bangolfsmästerskap och 
deltagande i IOGT:s Pumpen, en tävling i 
allkunskap, där även andra än medlemmar 
är välkomna att delta.

I år hålls tävlingen torsdagen den 14 
november i Älvängens bibliotek. Nu är 
också ett möte förestående för allmänheten, 
då föreningen håller ”öppet hus” i Aktivi-
tetshuset i Älvängen den 9 oktober.  ❐❐❐

Starke – en IOGT-förening

www.vgregion.se

Justerat protokoll

Protokollet från regionfullmäktiges 
sammanträde 24 september 2013 
är justerat. Justeringen har gjorts 
offentlig den 8 oktober genom 
anslag på Västra Götalandsregionens 
anslagstavla i Regionens Hus på 
Östergatan 1 i Vänersborg. 

Protokollet finns på adressen ovan men 
kan även läsas på  
www.vgregion.se/rfhandlingar 
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Läs mer på vastsvenskapaketet.se

Välkommen till öppet seminarium i Älvrummet tisdag den 15 okt kl 17.30–19.00

På plats träffar du bland annat representanter från Västra Götalandsregionen, 
Region Halland, Göteborgs Stad, Göteborgsregionens kommunalförbund och 
Trafikverket som diskuterar och ger svar på frågor kring vilka möjligheter 
Västsvenska paketet öppnar för hela Västsveriges utveckling. 

Begränsat antal platser, kom i tid. Älvrummet, Kanaltorget 1  
(vid GöteborgsOperan).

Västsvenska paketet är en del av något större

Måndag 30 september
Stöld
En okänd gärningsman går in 
i ett hus på Alekärrsvägen i 
Surte. Målsägande, som sitter 
i ett intilliggande rum, upp-
täcker plötsligt att ytterdörren 
står på glänt och att någon 
varit inne i bostaden. Datorer, 
kontokort med mera tillgrips.

I samband med en idrotts-
lektion i Älvängens kulturhus 
tillgrips fyra mobiltelefoner ur 
ett låst omklädningsrum.

Torsdag 3 oktober
Rattfylleri
Vid en trafikkontroll i Skepp-
landa stoppas en misstänkt 
rattfyllerist. Föraren av bilen, 
en man i 35-årsåldern, blåser 
positivt i polisens sållnings-
instrument och tas med för 
vidare provtagning på polis-
stationen.

Fredag 4 oktober
Lägenhetsinbrott
Lägenhetsinbrott på Tingsvä-
gen i Älvängen. Diverse gods 
tillgrips.

Lördag 5 oktober
Snusstöld
Vid tre-tiden på natten går 
larmet på Ica Kvantum i 
Nödinge. Någon har gjort 
inbrott genom att krossa en 
ruta till butiken. Snus tillgrips.

En man kliver av pendeltå-
get vid Bohus station. Mannen 
sätter sig på en bänk och drab-
bas då av ett epileptiskt anfall. 
I samband med detta blir han 
av med sina tillhörigheter.

Inbrott på Stomvägen i 
Nödinge. Grannar hör oljud när 
en fönsterruta krossas. Polisen 
söker i området utan resultat.

Söndag 6 oktober
Inbrott
Inbrott på Coop i Surte. Fyra 
män bryter sig in i butiken och 
tillgriper snus samt fläsfilé.

ALAFORS. Ett 40-
tal personer kom till 
kundträffen hos Ale El i 
onsdags.

Gästerna bjöds inte 
bara på kaffe, smörgås 
och hembakat utan 
även information om 
företaget och vilka 
satsningar som är på 
gång i kommunen.

– Ett väldigt trivsamt 
möte, sammanfattade 
marknadschef Malin 
Flysjö kvällen.

Driftschef Tomas Olsson 
inledde onsdagskvällens 
kundträff på Lunnavägen 
genom att kort berätta om 
Ale Els ledningsnät. Vidare 
berörde han den driftstör-
ning som inträffade i augusti 
och som omfattade hela 
kommunen.

Jan Mohr, som ansvarar 
för planeringen, tog vid och 
förkunnade att Bana Väg i 
Väst-projektet, som nu är 
avslutat, har inneburit ett 
stort åtagande för Ale El 
under en lång följd av år.

– Nu arbetar vi med den 
tekniska skuld som vi har 

med anledning av det pro-
jektet, saker som har fått stå 
tillbaka.

Vidare informerade Mohr 
om exploateringen Krono-
gården i Älvängen.

– Här pratar vi om inves-
teringsnivåer på fyra-fem 
miljoner kronor, sade Jan 
och vidrörde också kom-
mande etableringar som Ale-
höjd, Brandsbobergen och 
Green Village.

Malin Flysjö tog tillfället 
i akt att upplysa om situatio-
nen på elmarknaden.

– Vi har relativt torra vat-
tenmagasin i landet sam-
tidigt som kärnkraften går 
lite knackigt. När det gäller 

prisutvecklingen ser vi en sti-
gande trend vad det gäller det 
fasta priset, förklarade Flysjö 
och marknadsförde samtidigt 
Ale Els app där kunderna kan 
följa sin förbrukning under 
rubriken ”Mina sidor”.

Avslutningsvis lottades det 
ut tio biljetter till musikkon-
serten med Star for life i Ale 
gymnasium.

NÖDINGE. Många barn 
blir allt mer överviktiga 
och det börjar bli ett 
stort hälsoproblem med 
allvarliga följdsjuk-
domar som diabetes, 
cancer och hjärtinfarkt. 

Onsdagen den 16 ok-
tober hålls ett semina-
rium i Ale gymnasium 
under rubriken ”Sunda 
barn”.

– En möjlighet för för-
äldrar, skolsköterskor, 
pedagoger och andra 
vuxna att få verktyg 
och tips, säger kom-
munens dietist Jenny 
Sallander.

Barnfetman har sedan 1980-
talet femdubblats och antalet 
överviktiga barn har för-
dubblats.

– Utöver ärftliga faktorer 
så har samhället förändrats, 
vi köper betydligt mer snabb-
mat, lösgodis, läsk och så 
vidare. Många barn rör på sig 
alldeles för lite, väljer datorn 
eller någon av alla de barn-

kanaler som finns på tv:n. Vi 
upplever också en otrygghet 
i samhället vilket gör att för-
äldrar kör sina barn till olika 
aktiviteter istället för att de 
får gå eller cykla, säger Jenny 
Sallander.

Malin Agn, grundare till 
insamlingsstiftelsen Sundare 
Barn, och Eva Gronowitz 
barnsjuksköterska och medi-
cinsk doktor vid Drottning 
Silvias Barn och ungdoms-
sjukhus, kommer att finnas 
på plats i Ale gymnasium den 
aktuella seminariedagen.

– Min idé är enkel – erbjud 
föräldrar utbildning och 
stöd på ett tidigt stadium så 
att de själva kan hjälpa sina 
barn på rätt sätt. På så vis 
förhindrar vi att de cirka 200 
000 barn med övervikt eller 
fetma i Sverige blir ännu fler. 
Tillsammans kan vi minska 
antalet barn med övervikt 
och fetma, säger Malin Agn.

Kommunens dietist, Jenny Sallander, hoppas på god uppslut-
ning på det seminarium om barnfetma som hålls i Ale gym-
nasium onsdagen den 16 oktober. Arrangemanget är gratis 
och öppet för alla.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Lär mer om mat och övervikt

Så får vi
sundare barn

Ale El bjöd in till kundträff

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Malin Flysjö, marknadschef på Ale El, redogjorde för prisutvecklingen på elmarknaden.

Carina Falk bemannade kundtjänst för att svara på besökar-
nas frågor gällande elavtal.

I korsningen vid Hardesjö Bilverkstad kom en bil körandes 
från Älvängens centrum, klarade inte svängen och lan-
dade på taket inne på det angränsande industriområdet. 
Föraren kördes till vårdcentralen med okända skador.

Text: Jonas Andersson  Foto: Allan Karlsson

Bil landade på taket

Till Ales föreningar

Föreläsare Marie Clasgård från sportfront

ALE GYMNASIUM
Tors 24 okt kl 19-21

Anmälan senast tors 17 okt till
anita.gustafsson@ale.se

eller 0303-33 05 77

t
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Flytta med Länsförsäkringar

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

ADRESS IDROTTSVÄGEN 11B, VÅN 1/3 BOAREA CA 54 M²
2 ROK ENERGIPRESTANDA 120 KWH/M² ÅR
ACCEPTERAT PRIS 685 000 KR AVGIFT 2 295 KR/MÅN
VISAS ON 9/10 17.00-18.00 RING OCH BOKA
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42

BR 2 ROK - SURTE - SUPERFRÄSCH
Inflyttningsklar och vackert renoverad lägenhet i norra Surte.
Liten och omtyckt förening med god ekonomi. Ett lugnt
område, men nära centrum.

Tjuvstarta din försäljning på 

lansfast.se/forsprang

Gör ditt livs största 
affär utan stress. 

Tjuvstarta din försäljning!

� ��

NÖDINGE. Ales fören-
ingsliv hälsas välkomna 
till gymnasiet torsda-
gen den 24 oktober.

Kvällen inleds med 
information om möj-
ligheten att starta ett 
föreningsråd i kommu-
nen.

Därefter blir det en 
föreläsning kring faror-
na med energidrycker.

Planer finns på att starta 
upp ett föreningsråd i Ale 
kommun. Rådet är tänkt att 
fungera som en remissin-
stans, bli en tydligare röst till 
politiken i olika frågor.

– Vi har drygt 180 aktiva 
föreningar i Ale. Mötet i 
Ale gymnasium ska fung-
era som en inspirationsträff, 
sedan får vi se hur vi jobbar 
vidare med ärendet. SISU 
har ett koncept när det gäller 
föreningsråd som vi tycker 
verkar intressant, säger Klas 
Arvidsson, enhetschef på 
Ale Fritid.

– Ett föreningsråd skulle i 
en förlängning kunna inne-
bära gemensamma rekry-
teringssatsningar, gemen-
samma utbildningar och så 
vidare. Återstår att se vart vi 
landar, säger Arvidsson.

I direkt anslutning till 
informationsträffen blir det 
föreläsning kring farorna 

med energidrycker.
– Hit är alla välkomna, 

men vi behöver ha in anmä-
lan senast torsdagen den 17 
oktober. Denna informa-
tionsträff är en frukt av det 
arbete som startades upp 
i våras mellan Ale Fritid, 
SISU, Sportfront och Vakna. 
Då hade vi en föreläsning 
om alkohol och på fören-
ingslivets begäran gör vi nu 
ett liknande upplägg kring 
energidrycker, säger Klas 
Arvidsson.

Energidrycker tillhör en 
ny klass av dryck som inne-
håller flera uppiggande sub-
stanser med avsikten att öka 
välbefinnandet, prestations- 

och koncentrationsförmå-
gan. Från flera skolor i landet 
har det rapporterats att barn 
och ungdomar blivit rastlösa, 
”speedade” och okoncentre-
rade som en följd av konsum-
tion av energidrycker. Sömn-
svårigheter är också vanligt.

Okunskap
– Det finns en okunskap 
om energidrycker. Många 
dricker det, men få vet vad 
det egentligen handlar om. 
Vilka blir konsekvenserna? 
Föreläsningen ska också reda 
ut skillnaden mellan energid-
rycker, proteindrinkar och så 
kallad återhämtningsdryck, 
säger drogförebyggare 

Thomas Berggren.
Sportfront är en organisa-

tion som jobbar mot droger, 
våld och rasism. I ämnet 
som rör energidrycker har 
de anlitat Marie Clasgård. 
Det är hon som håller i före-
läsningen torsdagen den 24 
oktober.

– Jag hoppas verkligen 
att invånarna tar chansen 
och kommer till Nödinge 
den här kvällen. Ämnet är 
synnerligen aktuellt, säger 
Thomas Berggren.

– Behövs energidrycker? 
Det kan man verkligen dis-
kutera, säger Thomas Berg-
gren.

JONAS ANDERSSON

– Och föreningsråd på väg att bildas

Föreläsning om farorna med energidrycker

Klas Arvidsson, enhetschef på Ale Fritid, och drogförebyggare Thomas Berggren på Vakna 
välkomnar kommuninvånarna till en föreläsning kring farorna med energidrycker i Ale gym-
nasium torsdagen den 24 oktober.

KUNGÄLV. Måndagen 
den 30 september be-
sökte stråkelever och 
föräldrar från Ale Kul-
turskola Mimers hus i 
Kungälv för att lyssna 
till ungdomssymfo-
nikerna ”Vägus”, dit 
fyra Aleungdomar 
provspelat och anta-
gits. 

– Att göra en konsertresa 
med eleverna har funnits 
med som idé länge och detta 
var ett enastående tillfälle. 
En konsert ger både upple-
velse och inspiration och att 
då få höra Vägus som också 
är ett möte med ungdomar 
som kommit så långt i sin 
musikaliska utveckling, det 
kunde vi inte missa, säger 

Elinor Emilsson, peda-
gog vid Ale Kulturskola 
som samordnat resan till 
Mimers hus i Kungälv.

Vägus – Västra Göta-
lands Ungdomssymfo-
niker – presenterade ett 
panorama av världen sedan 
andra världskriget, berättat 
av orkestermusik kompo-
nerad från 1945 och framåt. 

I pausen fick stråke-
leverna chans att ställa 
frågor till aleungdomarna 
Erik Hultstrand, trum-
pet, Hannah Lindmossen, 
violin, Joel Lindmossen, 
violin och Hanna Erics-
son, violin, som alla anta-
gits till den prestigefyllda 
orkestern. 

JOHANNA ROOS

På konsertresa. Stråkelever och föräldrar från Ale Kul-
turskola fi ck chansen att se Vägus konsert i Mimers hus 
den 20 september.

– Ale Kulturskola besökte 
Vägus konsert i Kungälv

Inspirerande konsertresa
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som rör energidrycker har 
de anlitat Marie Clasgård. 
Det är hon som håller i före-
läsningen torsdagen den 24 
oktober.

– Jag hoppas verkligen 
att invånarna tar chansen 
och kommer till Nödinge 
den här kvällen. Ämnet är 
synnerligen aktuellt, säger 
Thomas Berggren.

– Behövs energidrycker? 
Det kan man verkligen dis-
kutera, säger Thomas Berg-
gren.

JONAS ANDERSSON

– Och föreningsråd på väg att bildas

Föreläsning om farorna med energidrycker

Klas Arvidsson, enhetschef på Ale Fritid, och drogförebyggare Thomas Berggren på Vakna 
välkomnar kommuninvånarna till en föreläsning kring farorna med energidrycker i Ale gym-
nasium torsdagen den 24 oktober.

KUNGÄLV. Måndagen 
den 30 september be-
sökte stråkelever och 
föräldrar från Ale Kul-
turskola Mimers hus i 
Kungälv för att lyssna 
till ungdomssymfo-
nikerna ”Vägus”, dit 
fyra Aleungdomar 
provspelat och anta-
gits. 

– Att göra en konsertresa 
med eleverna har funnits 
med som idé länge och detta 
var ett enastående tillfälle. 
En konsert ger både upple-
velse och inspiration och att 
då få höra Vägus som också 
är ett möte med ungdomar 
som kommit så långt i sin 
musikaliska utveckling, det 
kunde vi inte missa, säger 

Elinor Emilsson, peda-
gog vid Ale Kulturskola 
som samordnat resan till 
Mimers hus i Kungälv.

Vägus – Västra Göta-
lands Ungdomssymfo-
niker – presenterade ett 
panorama av världen sedan 
andra världskriget, berättat 
av orkestermusik kompo-
nerad från 1945 och framåt. 

I pausen fick stråke-
leverna chans att ställa 
frågor till aleungdomarna 
Erik Hultstrand, trum-
pet, Hannah Lindmossen, 
violin, Joel Lindmossen, 
violin och Hanna Erics-
son, violin, som alla anta-
gits till den prestigefyllda 
orkestern. 

JOHANNA ROOS

På konsertresa. Stråkelever och föräldrar från Ale Kul-
turskola fi ck chansen att se Vägus konsert i Mimers hus 
den 20 september.

– Ale Kulturskola besökte 
Vägus konsert i Kungälv

Inspirerande konsertresa
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Dags att börja spara. 
Vi hjälper dig att hitta 
rätt placeringar.
Sarah och Charlotte, privatrådgivare

handelsbanken.se/sparguiden
Ale Torg • Tel 0303-33 67 30

BOHUS. I tisdags var 
det internationella äld-
redagen.

I Ale kommun upp-
märksammades det 
med en Seniordag i 
Bohus servicehus.

Fokus låg på hälsa, 
trygghet och säkerhet.

Seniordagen i Bohus service-
hus. Närmare 80-tal perso-
ner besökte arrangemanget 
som pågick under fyra 
timmar med start klockan 
tio.

– Ett jättebra initiativ! 
Det har varit en givande dag, 
mycket information som vi 
äldre bör tänka på när det 
gäller risken för fallolyckor 
bland annat. Sittgympan var 
också ett trevligt inslag, för 
att inte tala om gulaschsop-
pan som serverades. Den får 
också högsta betyg, förkla-
rade Maja Karlsson.

Distriktsläkare Kerstin 
Alerås från Bohuspraktiken 
inledde dagen med att prata 
om benhälsa och fallpreven-
tion. Sjukgymnast Chris-
tina Olofsson tog senare vid 
och talade under rubriken 
”Håll dig på benen”. Carina 
Wallström genomförde en 
vältajmad pausgympa innan 
Mikael Söder från rädd-
ningstjänsten gav tips och 
råd kring brandsäkerhet.

– Se till att ha fungerande 
brandvarnare och brand-
släckare hemma. Gör er av 
med gamla elektriska appa-
rater som börjat rassla, var 

Mikaels uppmaning till för-
samlingen.

Efter lunchen blev det 
Ewa Walls tur att redogöra 
för god fothälsa. 

– Håll era fötter igång, 
det ökar blodcirkulationen. 
När ni sitter hemma fram-
för tv-apparaten så böj gärna 
på fötterna och spreta med 
tårna. Att trampa symaskin 
är också bra. Kontinuerliga 
fotbad gör gott för fötterna.

Dietisterna Jenny Sal-
lander och Kristine Arhage 
höll en dialog om bra mat för 
äldre. Jenny Sallander hade 
fem tips att förmedla:
• Ät 500 gram frukt och grönt per 
dag
• Ät gärna fisk 2-3 gånger i veckan
• Välj nyckelhålsmärkta produkter
• Välj fullkorn; bröd, pasta, flingor 
och gryn
• Använd flytande margarin eller 
olja.

– Kalcium och D-vitamin 
är något som den äldre gene-
rationen ska få i sig, sade Sal-
lander som också skickade 
med följande budskap:

– Det är bra att väga lite 
mer när man passerat 70. Om 
aptiten sinar ät små måltider 
ofta. Ha mer fett i maten och 
ät gärna efterrätt varje dag.

Det faktum att många 
äldre får färdiga matportio-
ner levererade veckovis kom 
upp till diskussion. Även om 
maten är näringsriktig sattes 
ett stort frågetecken om 

huruvida modellen är rätt 
eller inte.

– Ingen mat är nyttig om 
den inte hamnar i magen, 
poängterade en åhörare.

Brottsförebyggare Lotti 
Klug avrundade eftermidda-
gen med vad pensionärer bör 
tänka på när de ger sig ut i det 
offentliga rummet.

– Bär värdefulla föremål 
nära kroppen, skydda er kod 
vid bankomater och fråga 
er själva om det är nödvän-
digt att ha med sig handväs-
kan överallt? Sedan vill jag 
understyrka att det inte är 
den äldre delen av befolk-
ningen som är mest utsatta 
utan det är yngre män i krog-
kön.

Vinnare i närvarolotteriet 
blev Siv Bruhn i Bohus. Hon 
vinner en middag för två på 
Fars Hatt i Kungälv.

Nu är de 
här igen!

Fram till den 22 oktober kan du köpa Premieobligation 13:2, en sparform 
där räntan samlas i en gemensam pott och blir en mängd olika vinster. Du 

kan vinna en miljon skattefritt och när alla dragningarna är över får du 
tillbaka varenda satsad krona. Med andra ord, man måste inte våga för 

att vinna! Börja spara på www.riksgalden.se/spara, 020-780 250 eller 
hos vissa banker och fondkommissionärer. 

I BOHUS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ett 80-tal pensionärer kom till Seniordagen i Bohus servi-
cehus.

Eva Wall föreläste om fot-
hälsa.

Brottsförebyggare Lotti 
Klug.

Seniordag i Bohus föll väl ut

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

Välj den mäklare 
som har köparna!

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
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PROMENAD/VAGNSHÄST 

BORTSKÄNKES
Vi avvecklar vår hyrkuskverksamhet och skänker 
bort vår sista vagnshäst LEMON till gott hem. 
Lemon, född 1989 är polsk Oldenburgare, ett kraftigt 
och välväxt halvblod, har alltid varit frisk och stark, 
aldrig skadad, är en mycket social, lugn och snäll 
häst utan några som helst olater. Orädd, framåt.  
Har varit med om det mesta under sina 20 år i vår 
tjänst: Han har körts i enbett, par, fyrspann och 
sexspann vid otaliga bröllop och deltagit i flera 
reklamfilmer, i uppvisningar bl a Tatto till häst på K1 
i Stockholm i kanon-6-spann (ett som också invigde 
Globen!). Och i nästan alla svenska TV-produktioner 
där körning med häst och vagn ingått har Lemon 
varit med! Han har kört vagnen för ”Ett resande 
teatersällskap” på  scenen under 45 föreställningar 
på Stora Teatern i Göteborg med bl a Sven Wollter, 
han har deltagit i ryttardressyrtävlingar och i 
hopptävlingar. Trots sin ålder har han många år kvar 
att ge! En av våra förra vagnshästar blev 38 år!  
En mycket pålitlig promenadhäst, både framför vagn 
och under ryttare!

SLEIPNERS HYRVERK
www.sleipnershyrverk.se

Skönningared Jan. Tel: 0705-448055

NOL. Har du undrat vad 
det är för en rund sten 
som står uppställd ut-
anför Sportlife Nol?

Då är du inte ensam.
Snart kommer en gra-

verad skylt att berätta 
historien bakom verket, 
men redan nu avslöjar 
historieveteranen Len-
nart Engström ett och 
annat.
Redan innan Sportlifes tid 
fanns stenen på plats på par-
keringen utanför huvuden-
trén i Nol.

Många har förmodli-
gen lagt märke till den, inte 
minst sedan den nya rondel-
len byggdes precis utanför. 
Men vad är det då för sten 
och varför står den där? 

Den har ingenting med 
gymverksamhet att göra utan 

har istället sina anor i histo-
rien. 

Lennart Engström, som 
är uppvuxen i Nol och har 
ett brinnande intresse för 
gammal industrihistoria, har 
fått i uppdrag att söka dess 
historia. Tanken är att fors-
kandet ska mynna ut i en 
informationstavla på platsen.

– Stenen tillhörde konst-
läderfabriken, som låg på 
Tudorområdet. Man tillver-
kade emellertid inte läder 
utan produkter av pressad 
papp, exempelvis ”Unica-
boxar” som är en slags gam-
maldags förvaringslåda. 
Stenen är en slipsten som 
användes i produktionen.

ALAFORS. I fredags var det 
återinvigning av Ale kom-
muns grusplan mellan Alagår-
den och Alebyggens lägen-
hetsområde Lövåsvägen/
Sjövallavägen. Alagårdens 
samfällighetsförening hade 
med stöttning av ett antal 
sponsorer ordnat med en fest-
lig ceremoni där det bland 
annat bjöds korv med bröd, 
kanelbullar och festis.

– Vi vill passa på att tacka 
Ale kommuns parkchef 
Anders Alfredsson som möj-
liggjort renoveringen av grus-
planen, säger Bengt Peters-
son ordförande i Alagårdens 
Samfällighetsförening.

JONAS ANDERSSON

Märklig sten förbryllar i Nol

Gamla anor. Stenen som står uppställd utanför Sportlifes 
huvudentré i Nol användes i den gamla konstlädersfabriken 
som låg på Tudorområdet. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Återinvigning av grusplan i Alafors

En fanfar som förkunnar att Alagårdens grusplan är 
nyinvigd.

Liam hade den stora äran 
att klippa bandet.

IOGT-NTO STARKE i Älvängen

Vi har nu medvind och många söker sig till IOGT-NTO-rörelsen!

VILL DU OCKSÅ KOMMA MED?  
IOGT-NTO-föreningen Starke, Älvängen, 

har Öppet Hus i Aktivitetshuset Älvängen. 
Onsdagen den 9 oktober kl 18-20 

Vi bjuder på fika. Kontakta Gunda  
för samåkning eller om Du vill veta mer,  

tel. 0303-741328. MittenÄlvsborgs IOGT-NTO-krets

Program: Musikfrågesport. Vi spelar Tankebanan, ett spel om attityder.

Välkommen!

SURTE. Helgen den 
27-29 september var 
Surtesjöns badplats 
fylld med rutiga 
skjortor, ett tjugotal 
indiantält och hela 17 
gamla dukade träka-
noter. 

Ett 40-tal medlem-
mar ur HMCC (Harry 
Macfi e Canoe Club) 
hade höstmöte.

Deltagarna började 
anlända redan på torsdags-
kvällen. Tält restes och 
snart steg röken upp ur 
rören ifrån tältkaminerna.

Helgens kanotaktivi-
teter innefattade bland 
annat paddling genom 
Surtesjön, följt av bär-
ningen upp till Gäddevatt-
net. Sedan gled kanoterna 
genom de sprängda kana-
lerna mot Skyrsjön och 
vidare mot slutdestinatio-
nen Kroksjön.           ❐❐❐

Gör som nästan hälften  
av alla villaägare i Ale.

Välj oss när du försäkrar ditt boende och 
planerar trygghet för dig och din familj.
Vi hjälper dig också med ditt bolån. 

Ring mig på 0303-33 16 31
Karin Larsson, Kundrådgivare 
Bank och Försäkring
 

lansforsakringar.se/alvsborg

säkring

r.se/alvsborg

Kanotläger 
vid Surtesjön

TIS 15 OKT KL 18 - 20
TEATERN, ALE GYMNASIUM

Tag chansen att 
som förälder lära 
dig mer om knark

i samarbete med Bohusskolans skolråd
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VILL DU BO I BOHUS?
NU ÄR FÖRSÄLJNINGEN IGÅNG! 
Cirka en kvart från Göteborg byggs 20 bostadsrätter med preliminär 
byggstart vintern 2013/2014. Tomten, som är placerad granne med ett 
trevligt villaområde, har direkt närhet till busshållplats och 
gångavstånd till den nya pendeltågstationen som snabbt och smidigt 
tar er till både Göteborg och Trollhättan. Prisvärt boende endast en 
kvart från Göteborg!

Projektet består av mindre och större 
tvåor samt treor i två olika storlekar. 
Lägenheterna har hög standard, 
öppen planlösning, uteplats eller 
balkong samt bra förvaringsmöjligheter. 
Det fi nns även bekvämligheter så som 
diskmaskin, inbyggd micro, tvättmaskin, 
torktumlare och rymlig klädkammare.

IDA LASSGÅRD
072-248 64 66

LINA PERSSON
070-723 44 85

Insamlingen till Världens 
Barn pågår för fullt runtom 
i landet. Smyrnakyrkan, som 
ingår i Ales Världens Barn-
kommitté tillsammans med 
Svenska Kyrkan och Röda 
Korset, vill dra sitt strå till 

stacken genom att anordna 
en galakväll.

– En projektkör med ett 
25-tal medlemmar och där-
till musiker bjuder på en gos-
pelkonsert nu på lördag. Det 
är fri entré, men däremot 

kommer det att ske en insam-
ling under kvällen, berättar 
Marie Nordvall, pastor i 
Smyrnaförsamlingen.

Marie kommer att tillsam-
mans med Elias Berg, barn- 
och ungdomspastor, agera 
värdpar under galakvällen.

– Det kommer att serveras 
mingelfika som Ica Super-
market i Älvängen sponsrar 
med, avslutar Marie Nord-
vall.

Galakväll i Smyrnakyrkan
ÄLVÄNGEN. Nu på lördag blir det stor galakväll i 
Smyrnakyrkan.

Gospelkonsert står på programmet med syftet 
att få ihop pengar till Världens Barn.

Samma dag sker också bössinsamling och dess-
utom skänker Smyrna Second Hand sin dagskas-
sa till just detta ändamål.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Marie Nordvall, pastor i Smyrnaförsamlingen, hoppas att galakvällen ska ge insamlingen 
Världens Barn ett extra stöd..

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. 

Priserna gäller tisdag-söndag v. 41 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

matglädje 

COCA-COLA 
Jfr. pris 5kr/L 

(endast original & Zero)

Max 2 per kund

TANDKRÄM PEPSODENT 
Superfl our och Whitening system 

125ml, jfr. pris 80kr/l 
Max 2 köp per kund

varje dag

KLIPP!

CHIPS
OLW, 300 g.

Jrf. pris 33,33kr/kg 
(gäller ej ostbågar)

Max 2 köp per kund

10:-/st

/st

4x2L

Öppet alla dagar 7-23
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Barn pågår för fullt runtom 
i landet. Smyrnakyrkan, som 
ingår i Ales Världens Barn-
kommitté tillsammans med 
Svenska Kyrkan och Röda 
Korset, vill dra sitt strå till 

stacken genom att anordna 
en galakväll.

– En projektkör med ett 
25-tal medlemmar och där-
till musiker bjuder på en gos-
pelkonsert nu på lördag. Det 
är fri entré, men däremot 

kommer det att ske en insam-
ling under kvällen, berättar 
Marie Nordvall, pastor i 
Smyrnaförsamlingen.

Marie kommer att tillsam-
mans med Elias Berg, barn- 
och ungdomspastor, agera 
värdpar under galakvällen.

– Det kommer att serveras 
mingelfika som Ica Super-
market i Älvängen sponsrar 
med, avslutar Marie Nord-
vall.

Galakväll i Smyrnakyrkan
ÄLVÄNGEN. Nu på lördag blir det stor galakväll i 
Smyrnakyrkan.

Gospelkonsert står på programmet med syftet 
att få ihop pengar till Världens Barn.

Samma dag sker också bössinsamling och dess-
utom skänker Smyrna Second Hand sin dagskas-
sa till just detta ändamål.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Marie Nordvall, pastor i Smyrnaförsamlingen, hoppas att galakvällen ska ge insamlingen 
Världens Barn ett extra stöd..

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. 

Priserna gäller tisdag-söndag v. 41 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

matglädje 

COCA-COLA 
Jfr. pris 5kr/L 

(endast original & Zero)

Max 2 per kund

TANDKRÄM PEPSODENT 
Superfl our och Whitening system 

125ml, jfr. pris 80kr/l 
Max 2 köp per kund

varje dag

KLIPP!

CHIPS
OLW, 300 g.

Jrf. pris 33,33kr/kg 
(gäller ej ostbågar)

Max 2 köp per kund

10:-/st

/st

4x2L

Öppet alla dagar 7-23
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Konstnären på nätet
Mohammed Al-Debis har tagit det bästa av två världar och gjort till sin egen.

”Mohammedi” kombinerar sin konstnärliga ådra med en modeblogg.
Det är läsarnas feedback som driver honom att fortsätta blogga.

Vad skriver du om på din 
blogg mohammedis.se?
– Mest konst och mode, 
men även om mitt liv, resor 
och vardag. Den är fram-
för allt ett sätt att sprida 
mina målningar på och även 
inspirera andra genom det 
jag gör. Jag samarbetar med 
flera olika modeföretag där 
jag hjälper till att marknads-
föra deras produkter. 

Vad är det som driver dig 
till att fortsätta?
– Det bästa är feedbacken 
man får från de som följer 
mig. Gör jag ett inlägg 
dröjer det inte mer än tio 
minuter innan någon kom-
menterar och det uppmunt-
rar en till att fortsätta. Målet 
är att bli en känd konst-
när och bloggare som syns i 
offentligheten.

Vad har du fått för reak-
tioner från din familj när 
det gäller bloggen?

– I början var de nog lite 
skeptiska och misstänk-
samma till att jag la upp 
saker på nätet, men nu är 
de väldigt stöttande. Pappa 
brukar ibland länka till blog-
gen via Facebook och så.

Har du några andra pro-
jekt på gång?
– Jag har startat ett Insta-
gram-konto där jag läger 
upp både mina egna och 
andra konstnärers fotogra-
ferade material för att sprida 
konsten. Kontot heter 
Miiart och har idag nästan 
6000 följare och 38 000 
hashtaggar. Där ordnar jag 
även tävlingar ibland.

Du har även designat en 
egen produkt, berätta 
mer om det.
– Ja, precis. Det är en tyg-
kasse som jag har tryckt min 
egen målning på och märket 
heter Mohammedis collec-
tion. Det är bra för miljön 

att inte köpa nya plastpå-
sar hela tiden och en del av 
intäkterna skänker jag till 
välgörenhet.

På bloggen brukar du 
lägga upp ”dagens outfit” 
där du berättar varifrån 
dina kläder kommer. Vad 
har du på dig idag?
– Idag har jag en tröja från 
Turkiet, skjorta från Zara, 
väska från D. Bramante 
1928, Daniel Wellington-
klocka, byxor från Zara och 
skor från SmartGuy.

Vilket är ditt bästas tips 
till den som vill börja 
blogga?
– Man ska vara sig själv och 
gärna ha en blogg som är 
lite annorlunda. Jag hittade 
konsten när jag var 13 år 
och valde att låta min blogg 
handla om det. 

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Mohammed ”Moham-
medi” Al-Debis
Ålder: 16
Bor: Nol
Gör: Läser första året på 
Teknikprogrammet på Mimers 
hus i Kungälv, bloggar på 
mohammedis.se
Familj: Mamma Shaymaa, pappa 
Mustafa, storasyster Mariam, 
lillasyster Noor
Intressen: Bloggen, konst, 
mode och resa
Favoritmärken: Zara, Acne 
Studios, D. Bramante 1928
Drömyrke: Arkitekt
Drömresa: USA
Favoritbloggare: Adara, Kensa 
och Bokkei 

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
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Det är vi som 
är Axelssons!

Vackert läge och pool  
i Båstorp!

Pris 1.495.000:- som utgångspris.
Visas den 17 & 20/10.
Adress Båstorp 285.

Alvh
em

Prisvärt boende i Göta!

Pris 595.000:- som utgångspris.

Göta

2:a med låg avgift i 
välskött förening!

Visas 15/10.
Adress Nordgärdesvägen 5A.

Surte

Snygg och fräsch 2:a

Visas 10/10. 
Adress Byvägen 18B.

Bohus
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Vigerne Invest

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

Visning
söndag 13 okt

Kl 11-12
i Backa Säteri
Säterivägen 2

Nödinge

Brf Säteriet 1 vid Backa Säteri Golf

Balkong i söderläge

VA, Värme, TV, Tele,
Bredband ingår i  

Nu bygger vi klart Green Village vid Keillers 
damm.  För dig som är snabb att teckna 
avtal finns det pengar att spara. Ni som 
tecknar er för en 2:a, 3:a eller 4:a innan 15:e 
okt 2013, bor 12 månader kostnadsfritt  
utan Brf. avgift. (begränsat antal)

Vi har öppen visning söndagar kl. 13-15. 

Kontakta M2, 031-10 58 80  
för personlig visning.

12 MÅNADER 
KOSTNADSFRI BRF. AVGIFT

NÖDINGE. Äppelgårdens 
förskola, som i våras 
certifi erades för grön 
fl agg, fortsätter nu 
sitt arbete med hållbar 
utveckling.

Som en kickstart på 
temat kretslopp hölls 
i onsdags en temadag 
fullspäckad med kluriga 
aktiviteter.

Hur kan man återvinna 
tyger? Varifrån kommer 
mjölet? Hur bildas vattenen-

ergi?
Det var några frågor som 

barnen på Äppelgårdens 
förskola fick svar på under 
kretsloppsdagen i onsdags. 

Vid sex olika stationer 
fick de prova sig fram för 
att förstå hur allt hänger 
samman. 

– Tanken är sedan att 
barnen själva ska få vara med 
och påverka vad vi ska jobba 
med inom området, säger 
pedagogen Anna Lövgärd.

Grön flagg, som drivs av 

stiftelsen Håll Sverige rent, 
är både ett verktyg och en 
certifiering. Arbetet utgår 
från sex olika teman, varav 
kretslopp är ett av dessa.

Äppelgårdens förskola 
arbetade tidigare och livsstil 
och hälsa och först till våren 
är det dags för ett nytt tema.

Alla rätt. Oliver, Elvira, Ella och Tina gissade rätt på var mjölet, äggen och smöret kommer 
ifrån.

– Hållbar utveckling i fokus på Äppelgårdens förskola

Lekfullt på kretsloppsdag

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Färgglatt pyssel. Felix och Ines pillade ner piprensare i plastfl askor och testade sedan vad 
som hände när man drog med en magnet på utsidan.
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Nu ger vi 200.000 bilister chansen att åkaa gratis i två veckor. Håll utkik i brevlådan.
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SURTE. Frågetecknen 
kring den nybyggda 
vita lokalen på Göte-
borgsvägen 16 i Surte 
har varit många, liksom 
ryktena om vad som 
kommer att hända.

Alla vill veta vad 
fastighetsägaren Baha 
Khalil har i kikaren.

Nu avslöjar han pla-
nerna: Ett nytt akti-
vitetshus med daglig 
verksamhet för funk-
tionshindrade. 

Bygget har pågått under lång 
tid och ryktena om vad som 
är på gång har tagit många 
vändningar genom åren. 
Enligt närboende har det den 
senaste tiden ryktats om att 
lokalen kommer att använ-
das som flyktingboende eller 

någon form av kommunal 
verksamhet. 

Fastighetsägaren Baha 
Khalil brister ut i skratt när 
han får höra om ryktena. 

– Jag förstår inte 
vad folk är rädda för. Varför 
kommer de inte och frågar 
mig direkt istället? Något 
boende kommer det inte 
att bli, det kan jag garantera 
eftersom vi inte har tillstånd 
för det.

Planen är att öppna ett 
aktivitetshus som bland 
annat ska rymma daglig 
verksamhet för maximalt 
fem personer med funktions-
hinder, konferenslokal och 
kontor. 

Det inryms i bygglovet 
som utfärdades 2005, då det 
är att betrakta som kontors-
verksamhet.

Den dagliga verksamhe-
ten ska drivas av det priva-
tägda företaget LSSGS Per-
sonlig assistans, som ska hyra 
lokalen för ändamålet. 

Det är alltså varken fråga 
om boende eller någon kom-
munal verksamhet och Jan 
Björk, personalchef, förtyd-
ligar syftet:

– Vi är inte på något sätt 
ute efter att konkurrera med 
kommunens verksamhet, 
vilket inte heller är möjligt 
eftersom Ale kommun inte 
har fri konkurrens på det 
området. Det ska vara en 
daglig verksamhet för per-
soner med funktionsnedsätt-
ning och dörren står öppen 
för alla.

Ännu återstår en hel del 

arbete innan lokalen är bruk-
lig och Jan Björk menar att 
man tar ett steg i taget. 

Kan skapa nya jobb
– Jag tror att detta kan bli 
jättebra och om det skulle 
saknas något tillstånd längs 
vägen så får vi ansöka om det. 
Sedan kommer vi även att 
titta på vilka målgrupper vi 
ska rikta oss till och så vidare.

Han menar också att verk-
samheten kan ge fler arbets-

tillfällen i Ale kommun.
– Det är en fördel om man 

kan rekrytera personal som 
bor nära, eftersom det här 
jobbet kräver flexibilitet. 

Att öppna en daglig verk-
samhet för funktionshin-
drade är en dröm som fastig-
hetsägaren Baha Khalil burit 
på länge. 

– Jag har själv två barn 
med funktionshinder och 
jag känner väldigt mycket 
för alla i samma situation. 

Tanken är att det ska bli ett 
aktivitetshus för hela Surte, 
för vårt samhälle. Det är en 
stor lokal som kan användas 
till mycket.

Bottenvåningen är tänkt 
till den dagliga verksamhe-
ten medan övervåningen blir 
konferenslokal. Den andra 
delen av huset blir troligtvis 
kontor som kan hyras ut till 
företag. 

När huset kan stå färdigt 
kan han ännu inte säga, utan 
menar att det får ta den tid 
det tar.

JOHANNA ROOS
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Vid köp av en vikarmsmarkis 
får du köpa en motor för 

endast 900:- Ord.pris 2.900
Erbjudandet gäller tom 15 okt

Sluta veva

Utmarksvägen 18  |  Tel. 0303-644 96 | Öppet: Mån-tors 14-18 | Fre 14-16

Förlängd kampanjtid!
Erbjudandet gäller tom 31 okt

Nytt aktivitetshus i Surte?
– Daglig verksamhet för funktionshindrade planeras

Samarbete. Jan Björk, personalchef på LSSGS Personlig assistans, tror att lokalen man ska 
hyra av Baha Khalil i Surte kommer att passa bra till daglig verksamhet för funktionshin-
drade. 

Kungälv, Kareby. Tel. 0303-22 20 01 
Öppet Mån-fred 10-18, Lörd 11-15
www.karebybil.se

Mitsubishi köper man hos

Stora ytor. Bottenvåningen 
planerar man ska användas 
till daglig verksamhet för 
funktionshindrade. 

Köksavdelning. Sammanlagt 
fi nns tre kök i lokalerna.

Välkommen in och provkör 
nya Golf Sportscombi.

Pris från 184 500 kr.
 VW/MÅN

 Fr 1 410  kr*

**

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62010 
www.bilab.se

VAKEN LEDARE 2013 - för osjälviska insatser 
utöver det vanliga i det lokala föreningslivet har 
Stödföreningen Vaken instiftat stipendiet Vaken 
Ledare som varje år delas ut till en eller flera 
ideella ungdomsledare.

Känner du någon som bör uppmärksammas? 
Eller är det kanske du?

Ansökan eller förslag skickas till:
thomas.berggren@ale.se
eller till Stödföreningen Vaken, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen.

Din ansökan vill vi ha senast 8 november.
Stipendiet delas ut i samband med julkonserten
i Ale gymnasium söndag 1 december.

DAGS ATT SÖKA 
LEDARSTIPENDIUM
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vad folk är rädda för. Varför 
kommer de inte och frågar 
mig direkt istället? Något 
boende kommer det inte 
att bli, det kan jag garantera 
eftersom vi inte har tillstånd 
för det.

Planen är att öppna ett 
aktivitetshus som bland 
annat ska rymma daglig 
verksamhet för maximalt 
fem personer med funktions-
hinder, konferenslokal och 
kontor. 

Det inryms i bygglovet 
som utfärdades 2005, då det 
är att betrakta som kontors-
verksamhet.

Den dagliga verksamhe-
ten ska drivas av det priva-
tägda företaget LSSGS Per-
sonlig assistans, som ska hyra 
lokalen för ändamålet. 

Det är alltså varken fråga 
om boende eller någon kom-
munal verksamhet och Jan 
Björk, personalchef, förtyd-
ligar syftet:

– Vi är inte på något sätt 
ute efter att konkurrera med 
kommunens verksamhet, 
vilket inte heller är möjligt 
eftersom Ale kommun inte 
har fri konkurrens på det 
området. Det ska vara en 
daglig verksamhet för per-
soner med funktionsnedsätt-
ning och dörren står öppen 
för alla.

Ännu återstår en hel del 

arbete innan lokalen är bruk-
lig och Jan Björk menar att 
man tar ett steg i taget. 

Kan skapa nya jobb
– Jag tror att detta kan bli 
jättebra och om det skulle 
saknas något tillstånd längs 
vägen så får vi ansöka om det. 
Sedan kommer vi även att 
titta på vilka målgrupper vi 
ska rikta oss till och så vidare.

Han menar också att verk-
samheten kan ge fler arbets-

tillfällen i Ale kommun.
– Det är en fördel om man 

kan rekrytera personal som 
bor nära, eftersom det här 
jobbet kräver flexibilitet. 

Att öppna en daglig verk-
samhet för funktionshin-
drade är en dröm som fastig-
hetsägaren Baha Khalil burit 
på länge. 

– Jag har själv två barn 
med funktionshinder och 
jag känner väldigt mycket 
för alla i samma situation. 

Tanken är att det ska bli ett 
aktivitetshus för hela Surte, 
för vårt samhälle. Det är en 
stor lokal som kan användas 
till mycket.

Bottenvåningen är tänkt 
till den dagliga verksamhe-
ten medan övervåningen blir 
konferenslokal. Den andra 
delen av huset blir troligtvis 
kontor som kan hyras ut till 
företag. 

När huset kan stå färdigt 
kan han ännu inte säga, utan 
menar att det får ta den tid 
det tar.

JOHANNA ROOS
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Vid köp av en vikarmsmarkis 
får du köpa en motor för 

endast 900:- Ord.pris 2.900
Erbjudandet gäller tom 15 okt

Sluta veva

Utmarksvägen 18  |  Tel. 0303-644 96 | Öppet: Mån-tors 14-18 | Fre 14-16

Förlängd kampanjtid!
Erbjudandet gäller tom 31 okt

Nytt aktivitetshus i Surte?
– Daglig verksamhet för funktionshindrade planeras

Samarbete. Jan Björk, personalchef på LSSGS Personlig assistans, tror att lokalen man ska 
hyra av Baha Khalil i Surte kommer att passa bra till daglig verksamhet för funktionshin-
drade. 

Kungälv, Kareby. Tel. 0303-22 20 01 
Öppet Mån-fred 10-18, Lörd 11-15
www.karebybil.se

Mitsubishi köper man hos

Stora ytor. Bottenvåningen 
planerar man ska användas 
till daglig verksamhet för 
funktionshindrade. 

Köksavdelning. Sammanlagt 
fi nns tre kök i lokalerna.

Välkommen in och provkör 
nya Golf Sportscombi.

Pris från 184 500 kr.
 VW/MÅN

 Fr 1 410  kr*

**

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62010 
www.bilab.se

VAKEN LEDARE 2013 - för osjälviska insatser 
utöver det vanliga i det lokala föreningslivet har 
Stödföreningen Vaken instiftat stipendiet Vaken 
Ledare som varje år delas ut till en eller flera 
ideella ungdomsledare.

Känner du någon som bör uppmärksammas? 
Eller är det kanske du?

Ansökan eller förslag skickas till:
thomas.berggren@ale.se
eller till Stödföreningen Vaken, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen.

Din ansökan vill vi ha senast 8 november.
Stipendiet delas ut i samband med julkonserten
i Ale gymnasium söndag 1 december.

DAGS ATT SÖKA 
LEDARSTIPENDIUM
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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

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

gick ner

1,3 kg
/veckan

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

Kungälv Rollsbo  14 oktober, kl 17.30
Nol  16 oktober, kl 17.30

Kursstart v. 42

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

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

USPASTORP. Vädret var 
inte på arrangörens 
sida.

Blött för publiken, 
lerigt värre för delta-
garna.

Ändå blev Stubbracet 
i Uspastorp en folkfest 
som lockade 1 000 
besökare.

Vid sidan av Kilanda Mark-
nad utgör Stubbracet det 
mest besökta arrangemanget 
i Ale kommun under året. 
Tyvärr gick det inte att 
matcha förra årets publikre-
kord på närmare 1 500 per-
soner då denna lördagsför-
middag bjöd på höstrusk av 
sällan skådat slag.

– Med tanke på det får vi 
ändå vara väldigt nöjda. Allt 
fungerade som det skulle 
och tävlingen blev raff-
lande, säger Erik Karlsson i 
arrangörskommittén.

– Vi har uppskattat att 
det var cirka 1 000 personer 
som trotsade det horisontella 
regnet och gav sig ut för att 
uppleva årets upplaga.

I herrklassen segrade 
Kent Mattsson före sil-

vermedaljören Michael 
Petersson och trean Claes 
Stjärnefjord. Dagen började 
emellertid eländigt för total-
segraren. Kent Mattssons 
nykonstruerade traktor hade 
sprungit läck under natten 
vilket inte gick att åtgärda 
före start. Kent tvingades då 
att använda sin gamla trak-
tor, den han kört tidigare 
Stubbrace med.

– Kanske var det just 
det som gav honom den 

extra kick han behövde för 
att korsa mållinjen först, spe-
kulerar Erik Karlsson.

I damklassen gick slutse-
gern till Malin Zackrisson. 
Tvåa var Marlén Magnus-
son och trea Ulla Grahn.

Traktorduellen mellan 
de båda kommunalråden 
Mikael Berglund (M) och 
Paula Örn (S) var helt i 
publikens smak. Det blev 
en knapp men klar seger för 
Berglund.

Sin vana trogen var Hasse 
Andersson från P4 Radio 
Göteborg speaker. Den här 
gången fick han nöja sig med 
att prata i mikrofonen, något 
race blev det inte för Hasses 
del. En knäskada satte stopp 
för det.

– Kent och 
Malin årets 
segrare

Stubbrace i höstrusk
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Malin Zackrisson tog hem segern i damklassen.

Inget kunde stoppa Kent Mattsson, som vann Stubbra-
cets sjunde upplaga.

Kommunalrådet Mikael Berglund var fokuserad bakom 
ratten på sin egen Grålle.

Hasse Andersson intervjuar oppositionsrådet Paula Örn (S), som regnet till trots stortrivdes 
i Uspastorp. Till höger, kommunalrådet Mikael Berglund (M).



BOHUS. Surte BK 
besegrade samtliga 
allsvenska lag i årets 
Kosa Cup.

Bara IFK Kungälv var 
klassen bättre.

– Killarna ska ha all 
heder av sin insats. Vi 
är där vi ska vara, nu 
ska vi slipa på detal-
jerna, säger Surteträ-
naren Johan Ekängen.

Elitserielaget IFK Kungälv 
gick som väntat obeseg-
rade genom Kosa Cup i Ale 
Arena. Att Surte BK skulle 
bli laget som bara förlorade 
en enda match var en större 
sensation. Förutom chock-
starten mot rivalerna från 
andra sidan lyckades Surte 
rädda oavgjort mot både 
Gripen BK och Blåsut BK. 
I de efterföljande straffav-
görandena visade Surte bäst 
kyla.

– Det är en positiv detalj 
som vi tar med oss. Vi har 
killar som kan fokusera på 
uppgiften. Att vi hämtar in 
två 3-0-underlägen mot både 
Gripen och Blåsut är också 

bevis på en bra inställning, 
säger Johan Ekängen när han 
mycket nöjd summerar Kosa 
Cup.

Vad tar du med dig från 
helgen?

– Att vi gör 15 riktigt bra 
minuter mot IFK Kungälv. 
De är superduktiga, men vi 
försöker bjuda upp och straf-
fas lite väl hårt. Tycker inte 
att 1-9 speglar matchen. Mot 
Blåsut har vi stort bollinne-
hav och till slut får vi utdel-
ning framåt. Defensiven 
är förutom mot Kungälv 
bra i hela turneringen. Vad 
vi måste jobba vidare med 
är noggrannheten i pass-
ningsspelet. Vi gör lite för 
många enkla misstag och det 
kommer vi inte ha råd med.

Precis som arrangören, 

IFK Kungälv, hoppats på 
blev det en avgörande "cup-
final" mellan värdklubben 
och storsatsande Gripen 
BK. Kexlaget vann med 4-1 
och Trollhättelagets enda 
mål gjordes av Surtebe-
kante Johan Grahn som för 
övrigt gjorde två av Gripens 
mål mot Surte. Det tredje 
sköt minst lika kände Lasse 
Karlsson... Släkten är värst! 
Nu hjälpte inte det eftersom 
Surte kom tillbaka, kvitte-
rade i slutminuten och vann 
sedan straffläggningen.

Allmänhetens åkning
Lokaltidningen bevittnade 
segermatchen mot Frillesås 
(4-2) som mest präglades av 
ett osedvanligt lågt tempo, 
typ som allmänhetens 

åkning. Samtidigt kunde 
konstateras att Henrik 
Jönsson har målsinnet kvar 
och när Martin Östling väl 

bestämmer sig för att åka 
skridskor – ja, då hänger 
ingen annan med och pro-
jektilen som betydde 4-2 var 
en ren njutning.

– Du hade otur, det var 
extremt lågt tempo i den 
sista matchen. Kom ihåg 
att killarna har spelat fyra 
matcher på två dagar, försva-
rar Ekängen. 

Genrep mot Blåsut
Surte som i år är tillbaka i 

bandyallsvenskan är nu spel-
lediga till helgen. Senare 
väntar Surte-Kareby-cup, 
där förutom värdklubbarna 
också Mölndal och två 
norska lag deltar.

– Sedan har vi ett genrep 
mot Blåsut inplanerat innan 
seriepremiären borta mot 
Åtvidaberg. Då ska vi vara 
i toppform och än så länge 
har vi inte förlorat en enda 
match mot allsvenskt mot-
stånd, hälsar Johan Ekängen.

Kosa Cup avgjordes i en 
rak serie med matcher över 
30 minuter.
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Martin Östling. En av fjolårets absolut bästa spelare i Surte BK, den bäste enligt supportrarnas omröstning, bjöd på en här-
lig projektil till 4-2 i segermatchen mot Frillesås.
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Kosa Cup
Surte BK – IFK Kungälv 1-9 (0-5)
Mål SBK: Magnus Karlsson. Mål IFK: 
Fredrik Brandin 2, Mikael Lindberg 
2, Mikko Lukkarila 2, Janne Hauska, 
Axel Ekholm, Ted Skoglund.

Surte BK – Blåsut 7-6 eft straffar
Mål SBK: Ante Grip, Carl-Oscar 
Bridholm, Magnus Karlsson, Henrik 
Jönsson. Straffmål: Henrik Jöns-
son, Magnus Karlsson, Carl-Oscar 
Bridholm.

Surte BK – Gripen 6-5 eft straffar
Mål SBK: Mattias Wenstedt 2, Ante 
Grip. Straffmål: Henrik Jönsson, 
Magnus Karlsson, Carl-Oscar Brid-
holm.

Surte BK – Frillesås 4-2
Mål SBK: Martin Östling, Henrik 
Jönsson, Magnus Karlsson, Tobias 
Magnusson Moteus.

Slutställning Kosa Cup 2013
IFK Kungälv  8 p
Gripen BK  5 p
Surte BK  4 p
Blåsut BK  3 p
Frillesås  0 p

Division 2 västsvenska västra dam
Alingsås HK – Nödinge SK 30-15 
(21-8)
Mål NSK: Jessica Edler 7, Michaela 
Sjöstrand 3, Jessica Petersson 3, 
Camilla Wellblad och Jenny Jensdot-
tir 1 vardera. Matchens kurrar: Jes-
sica Edler 2, Michelle Crosby 1.

Nödinge SK – Varberg 20-20 (10-8)
Mål NSK: Jessica Edler 6, Michael 
Sjöstrand 5, Jessica Petersson 4, 
Johanna Bengtsson 3, Michelle 
Crosby och Camilla Wellblad 1 
vardera. Matchens kurrar: Michaela 
Sjöstrand 2, Johanna Bengtsson 1.

Division 4 Göteborg damer
HP Kongelf – Ale HF 25-11 (14-7)
Mål Ale: Sandra Dahlqvist 3, Josefin 
Sjöholm 3, Johanna Sjöholm 2, Sara 
Johansson, Sofia Johansson och 
Jenny Eliasson 1 vardera. Matchens 
kurrar: Sandra Dahlqvist 2, Linda 
Päkkilä 1.

Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 8 par. Medel var 84 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Elsa Persson/Rikard Johansson 103
2. Rune Jansson/Ole J Jensen 95
3. Lilly Karlbom/Curt Nilsson 94
4. Ronny Andersson/Torsten Johans-
son 86

Basketsäsongen har rullat igång 
med följande resultat för Ale Basket.

HU18 
Ale Basket – Stenungsund  91-44
DU14 
Ale Basket – Kvarnby BBK  68-36
HU15 
Ale Basket –Partille Basket  73-60
H div3 
Ale Basket – Hybris Penguins 56-91

Henrik Jönsson visade att målsinnet från i fjol är bevarat. 
3-2-målet mot Frillesås var mästerligt.

Tränare Johan Ekängen 
var nöjd med vad Surte BK 
presterade i Kosa Cup. "Vi 
är där jag vill att vi ska vara 
just nu!"

INNEBANDY 
Torsdag 10 oktober kl 19

BOHUSHALLEN 

Lördag 12 oktober kl 12.30
BOHUSHALLEN 

DAMER DIV 2

HERRAR DIV 4

SURTE IS IBK 
vs

Pixbo Wallenstam

SURTE IS IBK
vsGöteborg City

Parkera på grus-
plan vid hallen

Optimism i Surte BK efter cupsuccé
– Har ännu 
inte förlorat 
mot allsvenskt 
motstånd

Lördag 12/10 
kl 14.30

Ale gymnasium
Div 4 damer

Ale IBF – Sportlife 
Kungälvs IBK

Börja spela 

innebandy!

www.aleibf.se



BOHUS. Surte BK 
besegrade samtliga 
allsvenska lag i årets 
Kosa Cup.

Bara IFK Kungälv var 
klassen bättre.

– Killarna ska ha all 
heder av sin insats. Vi 
är där vi ska vara, nu 
ska vi slipa på detal-
jerna, säger Surteträ-
naren Johan Ekängen.

Elitserielaget IFK Kungälv 
gick som väntat obeseg-
rade genom Kosa Cup i Ale 
Arena. Att Surte BK skulle 
bli laget som bara förlorade 
en enda match var en större 
sensation. Förutom chock-
starten mot rivalerna från 
andra sidan lyckades Surte 
rädda oavgjort mot både 
Gripen BK och Blåsut BK. 
I de efterföljande straffav-
görandena visade Surte bäst 
kyla.

– Det är en positiv detalj 
som vi tar med oss. Vi har 
killar som kan fokusera på 
uppgiften. Att vi hämtar in 
två 3-0-underlägen mot både 
Gripen och Blåsut är också 

bevis på en bra inställning, 
säger Johan Ekängen när han 
mycket nöjd summerar Kosa 
Cup.

Vad tar du med dig från 
helgen?

– Att vi gör 15 riktigt bra 
minuter mot IFK Kungälv. 
De är superduktiga, men vi 
försöker bjuda upp och straf-
fas lite väl hårt. Tycker inte 
att 1-9 speglar matchen. Mot 
Blåsut har vi stort bollinne-
hav och till slut får vi utdel-
ning framåt. Defensiven 
är förutom mot Kungälv 
bra i hela turneringen. Vad 
vi måste jobba vidare med 
är noggrannheten i pass-
ningsspelet. Vi gör lite för 
många enkla misstag och det 
kommer vi inte ha råd med.

Precis som arrangören, 

IFK Kungälv, hoppats på 
blev det en avgörande "cup-
final" mellan värdklubben 
och storsatsande Gripen 
BK. Kexlaget vann med 4-1 
och Trollhättelagets enda 
mål gjordes av Surtebe-
kante Johan Grahn som för 
övrigt gjorde två av Gripens 
mål mot Surte. Det tredje 
sköt minst lika kände Lasse 
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Allmänhetens åkning
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jektilen som betydde 4-2 var 
en ren njutning.
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GÖTEBORG. Surte 
IS Innebandydamer 
tvingades starta om i 
division fyra för två år 
sedan.

Nu är laget tillbaka i 
division två och vann 
direkt i premiären mot 
Frölunda IBK.

Jennie Hedberg, 
nyförvärv från Ale IBF, 
gjorde tre mål i debu-
ten.
Efter flera säsonger i näst 
högsta serien var spelarna i 
Surte IS IBK osäkra på fram-
tiden i klubben. Laget hade 
precis säkrat nytt kontrakt i 
ettan, men oron i truppen fick 

Surte att tacka nej till fortsatt 
spel. Till sist medförde detta 
att klubben fick börja om i divi-
sion fyra. Många tongivande 
spelare valde andra klubbar 
och Surte fick bygga nytt med 
egna unga talanger. Efter ett 
tag anslöt tidigare hörnstenar 
som Sandra Svensson, Caro-
lina Björkner och målvakten 
Lisa Persson. Vistelsen i divi-
sion fyra blev kortvarig. Laget 
sprang obesegrat igenom och 
trean vanns även den i över-
lägsen stil. På två år förlorade 
Surte bara en match. Återvän-

darna har med tiden blivit allt 
fler och när laget nu är till-
baka i division två är det med 
en trupp innehållande många 
bekanta ansikte, såväl gamla 
Surte- som 
Alespelare. Nu 
är det istäl-
let Ale IBF:s 
damlag som 
har fått starta 
om i division fyra...

Det finns all anledning att 
vara optimistisk inför årets 
seriespel. Lagets egna pro-
dukter Natalie Hjertberg, 

14, och Katja Kontio, 15, 
som redan har spelat två år i 
damlaget har nu fått sällskap 
av redan meriterade tjejer. 
En talangfull trupp har fått 

både spets och 
rutin. Surte 
är definitivt 
redo att redan 
i år utmana om 
seriesegern i 

divison två. Det visade laget i 
lördagens premiärseger borta 
mot IBK Göteborg, där en 
nervös inledning byttes mot 
total dominans.

– Vi växte in i matchen och 
inför tredje perioden hade vi 
6-2. Då kom vi överens om 
att vårda bollen och inte bjuda 
in Göteborg. Det fullföljde vi 
perfekt och det är jag nog mest 
nöjd med, förutom poängen, 
säger Surtetränaren Tommi 
Pasanen.

Redan på torsdag väntar 
seriefavoriterna Pixbo hemma 
i Bohushallen.

– Det ska bli kul att se om 
vi kan bjuda motstånd, tvek-
löst en värdemätare av rang. 
Under försäsongen förlorade 

vi bara en match och har fak-
tiskt besegrat division ett lag, 
så visst ser det bra ut, menar 
Pasanen.

Jämfört med truppen ni 
hade med Surte i ettan för 
ett antal år sedan, hur bra är 
ni då?

– Årets lag är väldigt intres-
sant och utvecklingsbart. Vi 
kan självklart inte mäta oss 
med laget vi hade i division 
ett – åtminstone inte än! Vi 
har mycket kvar att lära. Det 
som oroar är att återväxten 
är skral och därför försöker 
vi marknadsföra innebandyn 
i skolorna, berättar Tommi 
Pasanen.
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IBK Göteborg – Surte IS FK 2-7

Surtes innebandydamer premiärvann i tvåan

Uppdrag överleva för Ale IBF

Adam Rydén, 15, gjorde A-lagsde-
but på riktigt när Ale IBF premi-
ärspelade mot Frölunda IBK. Efter 
en stor spelarfl ykt från A-laget får 
ungdomarna ta chansen.

ALE. Spelarfl ykt har 
drabbat Ale IBF hårt.

Damlaget tvingas 
starta om i division fyra 
och herrarna får kämpa 
för att hänga kvar i 
tvåan.

– Vi har förlorat nio 
startspelare från i fjol, så 
i år är det uppdrag över-
leva som gäller, säger 
herrlagets matchcoach 
Martin Johansson.
Ale IBF premiärspelade i Ale 

gymnasium i 
lördags mot en 
av seriens för-
handsfavoriter, 
Frölunda IBK. 
H e m m a l a -

get hängde med bra i första 

perioden, mycket tack vare 
målvakten Christian Wes-
terlind. Niklas Karlsson och 
Hampus Sahlback Nilssons 
fullträffar gjorde att Ale var i 
ledningen med 2-1 inför mitt-
perioden. Efter halva matchen 
stod det 3-3 och hemmalaget 
var allt annat än slaget, men så 
hände något?

– Vi orkade helt enkelt inte. 
De höjde tempot samtidigt 
som vi tröttnade. Det är ingen 
bra kombination, suckar 
Martin Johansson.

Att förlora mot Frölunda 
IBK är dock ingen katastrof.

– Tillsammans med Mar-
strand, Zenith och Backada-
len lär de tampas om serie-
segern. Vi får kämpa för att 
få ihop ett lag och inte åka 

ur, säger Martin Johansson 
besviket.

Vad hände?
– Jag vet faktiskt inte. 

Oscar Frii, Emil Rydén 
och Christian Rönkkö valde 
spel i Skår och division fyra. 
Jimmy Gustavsson, Johan 
Olsson, Alexander Sören-
sen och Mattias Hansson 
har gått till Marstrand som 
spelar i samma serie som oss. 
Fråga mig inte varför. Det är 
hur som helst väldigt tråkigt, 
säger Martin Johansson.

I premiären visade Ale IBF 
hur man tänkt lösa krisen. 
Med ung och egen talang. 
Tvåmålsskytten Niklas Karls-
son är bara 17 år och Adam 
Rydén blott 15. Båda visade 
att de blir att räkna med. 

–Spelarfl ykt i både herr- och damlaget

INNEBANDY
Division 2 Göteborg
Ale IBF – Frölunda IBK 3-8
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ALAFORS. Stenungsund 
kämpade om seriese-
gern och Ahlafors för 
sin heder.

Lagen delade rättvist 
på poängen och AIF 
gav därmed avgående 
tränaren Lars-Gunnar 
Hermansson en snygg 
avskedsföreställning.

- Det var känslomäs-
sigt idag. En fantastisk 
förening med mycket 
hjärta gör det ont att 
lämna, summerade 
Hermansson.

Ahlafors IF startade utan 
tunga profiler som Jonatan 
Lindström, Niclas Elving, 
Jihad Nashabat och Jonat-
han Henriksson. Istället fick 
hemmapubliken bland annat 
stifta bekantskap med en 
ny mittback. 
Oscar Olofs-
son, 18, gjorde 
debut från start 
och som han 
gjorde det!

– Ungdomssatsningen som 
Ahlafors, Nol och Nödinge 
driver gemensamt börjar nu 
bära frukt. Ale J United ska de 
vara rädda om, där finns fram-
tidens spelare och det visade 
Oscar Olofsson idag med all 
tydlighet, säger Lars-Gunnar 
Hermansson.

Gästande Stenungsund var 
på jakt efter tre poäng för att 
på allvar utmana Grebbestad 
om seriesegern. AIF visade 
dock bestämt att man inga-
lunda var slagna på förhand. 
SIF hade märkbara problem 
att ta sig fram till några klarare 
målchanser. Edwin Pearson 

och Johan Elving vann fler-
talet kamper på mittfältet och 
bakom dem visade Henrik 
Andersson och nämnde 
Oscar Olofsson beslutsamhet.

Efter en första mållös halv-
lek hettade det till i den andra. 
Hemmalaget fick ta till allt 
bryskare metoder för att hålla 
emot. Inom loppet av ett par 
minuter fick AIF tre gula kort 
och ett rött hängde i luften. 
Med 20 minuter kvar vann 
Stenungsund kampen i luft-
rummet och 0-1 seglade in 
bakom Andreas Skånberg. 
Målet gav energi åt båda lagen 
och avslutningen blev raff-
lande. Med någon minut kvar 
att spela svepte Ali El-Refaei 
ett inlägg mot bortre stolpen 
där Moha Abdulrazek träf-
fade stolpen, returen gick rakt 
ut till inbytte Jonatan Lind-

ström. 1-1 och 
en välförtjänt 
poäng till hem-
malaget. Efter-
som Grebbe-
stad hade tagit 

ledningen mot Skoftebyn 
påverkade inte målet Stenung-
sund som istället får rikta in sig 
på kvalspel.

Behöver inte skämmas
– Killarna gör en stabil insats 
och släpper inte till något 
nämnvärt. Poängen behöver vi 
inte skämmas över, anser Her-
mansson i efterhand.

Tre år som huvudtränare 
i Ahlafors IF, vad har du sett?

– För det första en fören-
ing med stort och brett enga-
gemang. Alla vill klubben väl. 
Sportsligt har jag imponerats 
av den moral som killarna har 

visat. Den är ett adelsmärke 
för AIF och den ska de värna. 
Jag har också sett många spe-
lare utvecklas på ett impone-
rande sätt. Henrik Andersson 
har växt från ordinarie start-
spelare till en stöttepelare för 
hela laget. Johan Elving har 
gått från talang till ett riktigt 
fullblod, är ett stort föredöme. 
Anders Andersson hade inte 
varit självklar från start innan 
jag kom, men tog chansen när 
han fick den. Det finns fler 
exempel. Ali El-Refaei tog 
årets konkurrens på rätt sätt

Ahlafors IF:s ordförande 
Claes Berglund och fotbolls-
utskottets Fredrik Olofs-
son uppvaktade Lars-Gunnar 
Hermansson före avspark med 
en stor blomma. Tveklöst en 
bukett han förtjänat!
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FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Stenungsund 1-1 (0-0)

ALAFORS. I torsdags 
fi rade Ahlafors IF sin 
bemärkelsedag.

Det bjöds kaffe, saft 
och bakelse i klubbhu-
set.

Närmare 200 per-
soner kom till födelse-
dagskalaset på Sjöval-
len.

Ahlafors fabriker byggdes 
1856 och utgjorde under 
drygt ett sekel det tongi-
vande för samhället. Vid en 
brand 1905 ödelades större 
delen av fabriksbyggnaden. 
Ett återbyggande startade 
genast och 1907 anlände ett 
antal skottar för att instal-
lera maskinparken. Med sig 
i bagaget hade de några fot-
bollar och ganska snart fick 
de tänt de inhemska männen 
på spelet fotboll.

Detta är upptakten till 
det som idag är Ahlafors 
IF. Under de närmaste åren 
spelades improviserades 

matcher och träningar hölls 
på de gräsplättar man kom 
över. Jorden skulle brukas 
maximalt och våra föregång-
are hade det inte lätt i sin 
strävan att få spela fotboll.

Efter några år fick fot-
bollsutövarna tillgång till 
en plan, belägen mitt i sam-
hället. Den 3 oktober 1913 
samlades ett 30-tal personer 
under ledning av August 
Hansson för att undersöka 
intresset för bildandet av en 
fotbollsförening.

I torsdags firade Ahla-
fors IF sitt 100-årskalas. 
Jubileumskommittén hade 
ordnat med öppet hus på 
Sjövallen dit alla medlemmar 
var välkomna. Närmare 200 
personer anammade inbju-
dan.

– Det var folk i alla åldrar 
och en väldigt gemytlig 
stämning runt fikaborden. 
Fotoutställningen som 
Raggen Otter hade fixat var 
mycket uppskattad. Det var 

gamla AIF-bilder och foton 
från samhället som visades 
upp, berättar klubbmästare 
Harald Axberg.

Gästerna fick lyssna till 
vacker sång signerad Stina 
Johansson, som i egenskap 
av representant i luciakom-
mittén, hade sällskap av årets 
nyligen utnämnda kandida-
ter.

– Ett ypperligt tillfälle 
att få träffa AIF-vänner 
från förr, men samtidigt en 
bra möjlighet att få stifta 

närmare bekantskap med 
dagens ledare och spelare, 
konstaterade hedersmedlem 
Kennert Larsson som kom 
till klubbhuset med en kasse 
fylld av minnen i form av 
skrivelser och bilder.

Mer högtidligt blir det 
lördagen den 23 november 
då Ahlafors IF arrangerar sin 
jubileumsfest i Medborgar-
huset. 

Harald Axberg och Lena Rhodén Andersson i jubileumskom-
mittén dukar upp med bakelse i samband med Ahlafors IF:s 
100-årskalas på Sjövallen i torsdags.

Torsten Ask och Roland Sjöqvist pratade gamla minnen på 
Ahlafors IF:s födelsedagskalas.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

100-årskalas
hos Ahlafors IF på Sjövallen

Avtackades. AIF-tränaren Lars-Gunnar Hermansson uppvak-
tades med en bukett före avspark. Föreningen representera-
des av ordförande Claes Berglund (th) och fotbollsutskottets 
Fredrik Olofsson.
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AIF avslutade med en höjdare!
– Och LG Hermansson 
avtackades

Oscar Olofssons riktiga 
A-lagsdebut från start i AIF 
som mittback kan han vara 
mycket stolt över.

Ahlafors IF och Ali El-Refaei avslutade 
säsongen på hög höjd. 1-1 mot serietvå-
an Stenungsund satt fi nt.
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på poängen och AIF 
gav därmed avgående 
tränaren Lars-Gunnar 
Hermansson en snygg 
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sigt idag. En fantastisk 
förening med mycket 
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hemmapubliken bland annat 
stifta bekantskap med en 
ny mittback. 
Oscar Olofs-
son, 18, gjorde 
debut från start 
och som han 
gjorde det!

– Ungdomssatsningen som 
Ahlafors, Nol och Nödinge 
driver gemensamt börjar nu 
bära frukt. Ale J United ska de 
vara rädda om, där finns fram-
tidens spelare och det visade 
Oscar Olofsson idag med all 
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Hermansson.

Gästande Stenungsund var 
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bakom Andreas Skånberg. 
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och avslutningen blev raff-
lande. Med någon minut kvar 
att spela svepte Ali El-Refaei 
ett inlägg mot bortre stolpen 
där Moha Abdulrazek träf-
fade stolpen, returen gick rakt 
ut till inbytte Jonatan Lind-

ström. 1-1 och 
en välförtjänt 
poäng till hem-
malaget. Efter-
som Grebbe-
stad hade tagit 

ledningen mot Skoftebyn 
påverkade inte målet Stenung-
sund som istället får rikta in sig 
på kvalspel.

Behöver inte skämmas
– Killarna gör en stabil insats 
och släpper inte till något 
nämnvärt. Poängen behöver vi 
inte skämmas över, anser Her-
mansson i efterhand.

Tre år som huvudtränare 
i Ahlafors IF, vad har du sett?

– För det första en fören-
ing med stort och brett enga-
gemang. Alla vill klubben väl. 
Sportsligt har jag imponerats 
av den moral som killarna har 

visat. Den är ett adelsmärke 
för AIF och den ska de värna. 
Jag har också sett många spe-
lare utvecklas på ett impone-
rande sätt. Henrik Andersson 
har växt från ordinarie start-
spelare till en stöttepelare för 
hela laget. Johan Elving har 
gått från talang till ett riktigt 
fullblod, är ett stort föredöme. 
Anders Andersson hade inte 
varit självklar från start innan 
jag kom, men tog chansen när 
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AIF avslutade med en höjdare!
– Och LG Hermansson 
avtackades

Oscar Olofssons riktiga 
A-lagsdebut från start i AIF 
som mittback kan han vara 
mycket stolt över.

Ahlafors IF och Ali El-Refaei avslutade 
säsongen på hög höjd. 1-1 mot serietvå-
an Stenungsund satt fi nt.

BACKA. Ale J United 
har spelat i tre olika se-
rier den här säsongen.

I två av dem kommer 
laget sannolikt serie-
segra.

I den tredje, division 
2A, förlorade Ale J 
United seriefi nalen mot 
Hisingsbacka med 3-1.

Ale J United, ett samarbete 
för juniorer mellan Nol IK, 
Nödinge SK och Ahlafors 
IF, har slagit väl ut. I år har 
resultaten imponerat. Det 
var till och med nära att bli 
full pott med seger i samtliga 
serier. I den tuffaste serien, 
division 2A, stod det till sist 
mellan Hisingsbacka och 
Ale J United på Backaval-
len. Serien avslutades med 

en äkta seriefinal i torsdags-
kväll. Michael Hintze gav 
gästerna ledningen med ett 
präktigt skott i krysset efter 
bara åtta minuter. Förarbetet 
svarade Bojan Ilic, för.

– Sen var det egentligen 
inget snack. De var verkli-
gen bättre än oss. Ett väldigt 
duktigt lag med många killar 
som är ordinarie i seniorlag i 
division fem. Vi måste ändå 
vara nöjda med säsongen. Vi 
har spelat i tre olika serier 
och bara förlorat en enda 
match. Det tyder på att vi 
har en bra verksamhet, säger 
en av Ale J Uniteds eldsjälar, 
Vesko Jovicevic. 

Även i Ale J Uniteds lag 
finns det flera spelare som 
är ordinarie i sina respektive 
moderklubbars seniorlag. 

Det gör att det krävs plane-
ring för att inte bli för tufft 
matchande.

– Vi har en jättebra dialog 
med Ahlafors IF:s, Nol IK:s 
och Nödinge SK:s tränare. 
Vi är överens om att kil-
larna inte ska spela mer än 
två matcher i veckan. I år 
har 35-40 juniorer medver-
kat i våra tre lag, säger Vesko 
som är mån om satsningen av 
flera skäl.

– Det finns en risk med 
att unga killar går för tidigt 
till storklubbarna. Får de en 
motgång lägger många av. 
Med Ale J United har vi ett 
attraktivt alternativ på hem-
maplan. Inte minst är det 
bra att föräldrar ser att de 
inte behöver köra barnen till 
Göteborg för att de ska få bra 

träning. Konstgräset gör att 
vi också kan erbjuda riktigt 
bra förutsättningar, avslutar 
Vesko Jovicevic.

ALE. Älvängens IK 
och Surte IS stal båda 
poäng mot topplagen 
Säve SK och IK Zentih.

Det gör att både Nol 
IK och Nödinge SK 
fortfarande har chan-
sen att vinna (!) divi-
sion 6 D Göteborg.

Ett gemensamt pro-
blem är dock att de ska 
möta just Älvängen...

Avslutningen i Alesexan, där 
hela fyra klubbar från kom-
munen försöker ta sig upp, 
blir minst sagt rafflande. 
Både Nol IK och Nödinge 
SK kan i händelse av segrar 
och rätt resultat ta någon 
av de översta placering-
arna.  Säve SK, som förvisso 

haft det tungt på slutet, har 
det överlägset lättaste spel-
programmet och bör vinna 
resterande matcher. Serie-
ledande Zenith ska möta 
Hälsö borta som bekant hade 
lekstuga med Nol IK för ett 
par omgångar sedan. Där 
finns ett möj-
ligt poäng-
tapp och det 
kan bana väg 
för antingen 
Nödinge eller 
Nol. Dess-
värre får väl 
sägas sett med 
dessa klubbars ögon vankas 
tuffa derbyn mot rivalerna 
från Älvängen. Först ut är 
Nödinge SK som tar emot 
ÄIK på Vimmervi nu på 

söndag.
– Vi har allt att vinna och 

ska försöka njuta av att serien 
fortfarande lever, trots att det 
bara återstår två omgångar. 
Det är ju sådana här 
matcher man tränar för att 
få spela, säger NSK-träna-

ren Magnus 
Olofsson.

N ö d i n g e 
vann freda-
gens möte 
med Bosna 
IF med udda-
målet. Spel-
motorn Kalle 

Hamfeldt som har varit 
lagets nyttigaste spelare 2013 
gjorde psykologiskt viktiga 
1-0 precis före pausvilan. Tio 
minuter in på andra halv-
lek satte Rahel Faraj tvåan. 
Bosna reducerade i slutmi-
nuterna, men hotade aldrig 
poängskörden.

Processen kort
Nol IK gjorde processen 
kort med Hålta i lördags. 
På bortaplan dominerade 
laget fullständigt och hade 
fyra mål att gå på redan efter 
spelade 45. Michael Hintze 
inledde målskyttet som en 
notorisk målgörare ska göra 
efter 20 minuter.

– Vi var helt överlägsna 
och killarna svarade för en 
strålande insats. Det är väl-
digt kul att serien lever in i 
det sista, säger Noltränaren 
Peter Karlsson.

Nol har till skillnad mot 
övriga topplag en häng-
match mot Lundby 06 som 
ska spelas på tisdag. Seger 
där och NIK är trea i serien, 
en poäng efter Säve och två 
poäng bakom Zenith.

– Det är ett getingbo och 
slår vi Lundby är vi mitt i 
det. Programmet är tufft, 

Bosna hemma och Älvängen 
i sista matchen betyder att vi 
måste spela på topp. Gör vi 
det finns det möjlighet att 
knipa en av de två främsta 
placeringarna, säger Peter 
Karlsson.

Älvängens IK har hamnat 
i en nyckelroll efter att ha 
besegrat både serieledande 
Zenith och i lördags kvitte-
rade laget sent mot serietvåan 
Säve SK. Nu kan ÄIK spela 
bort både Nol och Nödinge 
från division fem drömmar.

– Ja, så är det. Tillsammans 
med Nol och Hälsö är vi hös-
tens lag. Det är en trend vi 
gärna vill behålla även efter 
de avslutande matcherna. 
Det känns som att killarna 
tycker det är roligt att spela 
när det gäller lite. Vår insats 
har en avgörande betydelse 
för serien och vi går för seger 
både mot Nödinge och Nol, 
säger ÄIK-tränaren Peter 

Eriksson.
ÄIK hamnade i underläge 

mot Säve och när duktige 
Magnus Lindgren visades 
ut med kvarten kvar såg det 
mörkt ut, men i slutminuten 
lyckades Samuel Ingvars-
son trycka in kvitteringsmå-
let.

– Det var inget att skäm-
mas för. Vi skapade flest heta 
målchanser och var värda 
poängen, summerar Peter 
Eriksson.

Seriens upplösning blir 
dramatisk och med två lad-
dade derbymatcher är tre 
av fyra Alelag definitivt 
inblandade i hur toppstri-
den avgörs. Det fjärde laget, 
Surte IS FK, kämpar för 
sin existens i serien. I nästa 
omgång sker ett avgörande 
möte mellan Backatorp och 
Surte. 
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FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Hålta IK – Nol IK 0-7 (0-4)
Bosna IF - Nödinge SK 1-2 (0-1)
Älvängens IK – Säve SK 1-1 (0-1)
Surte IS FK – Zenith 2-2 (0-1)

FOTBOLL

INNEBANDY

Division 3 Nv Götaland
Ahlafors IF – Stenungsund 1-1 (0-0)
Mål AIF: Jonathan Lindström. Match-
ens kurrar: Edwin Pearson 3, Peter 
Antonsson 2, Moha Abdulrazek 1.

Edet FK – Melleruds IF 4-3 (3-2)
Mål EFK: Andreas Ramm 2, Filip Kan-
nerholt, Nerkez Berisa.

Grebbestads IF 22 34 49
Stenungsund 22 20 45
Skoftebyn 22 22 39
Stångenäs 22 29 38
Gunnilse IS 22 1 33
Västra Frölunda 22 12 32
Vänersborgs IF 22 -8 31
Kärra KIF 22 -10 31
Ahlafors IF 22 0 28
Älvsborgs FF 22 -12 21
Edet FK 22 -41 15
Melleruds IF 22 -47 10

Division 5 Västergötland västra
Skepplanda – Bollebygd 2-2 (0-1)
Mål SBTK: Patrik Skånberg, Christian 
Rönkkö. Matchens kurrar: Christian 
Rönkkö 3, Nicholas Lines 2, Niklas 
Antonsson 1.

Division 6 Trollhättan
Alvhem – Hjärtum 1-4 (0-1)
Mål AIK: Jimmy Lidén.

Upphärad – Lödöse/Nygård 
3-5 (0-2)
Mål LNIK: Amir Shaat 3, Allar Piirsoo, 
Tobias Johansson.

Division 6 D Göteborg
Hålta IK - Nol IK 0-7 (0-4)
Mål NIK: Jonny Stenström 2, Marcus 
Hansson 2, Bojan Ilic, Michael Hintze, 
Per Åsén. Matchens kurrar: Patrik 
Åsen 3, Jonny Stenström 2, Charlie 
Nielsen 1.

Älvängen – Säve SK 1-1 (0-1)
Mål ÄIK: Samuel Ingvarsson. 
Matchens kurrar: Filiph Jonemark 
3, Samuel Ingvarsson 2, Magnus 
Lindgren 1.

Bosna – Nödinge SK (0-1)
Mål NSK: Kalle Hamfeldt, Rahel Faraj. 
Matchens kurrar NSK: Kalle Hamfeldt 
3, Hanef Ahmed 2, Hedy Mustafa 1.

Surte – Zenith 2-2
Mål SIS: Michel Antonio Alfaro Pardo, 
Erik Borg. Matchens kurrar: Ingen 
uppgift.
IK Zenith 20 36 40
Säve SK 20 21 39
Nödinge SK 20 34 37
Nol IK 19 15 35
Hälsö BK 20 12 33
Hyppelns IK 20 -3 33
Bosna IF 20 21 31
Älvängens IK 20 14 30
Lundby 06 19 -26 16
Hålta IK 20 -37 15
Surte IS FK 20 -40 13
Backatorps IF 20 -47 12

Division 3B Göteborg, dam
Sandarna – Ahlafors 0-1 (0-0)
Mål: Ann-Sofi  Johannesson (straff).

Division 2 Göteborg
Ale IBF – Frölunda IBK 3-8 
(2-1,1-3,0-4)
Mål Ale: Niklas Karlsson 2, Hampus 
Sahlback Nilsson. Matchens kurrar: 
Martin Eriksson 3, Niklas Karlsson 2, 
Daniel Blomqvist 1. 
Division 2 Göteborg damer
IBK Göteborg – Surte IS FK 2-7 
(1-3,1-3,0-1)
Mål SIS: Jennie Hedberg 3, Natalie 
Hjertberg, Cecilia Isberg, Carolina 
Björkner, Emmelie Södergren. Match-
ens kurrar: Jennie Hedberg 3, Jonna 
Leek 2, Carolina Björkner 1.

Derbyn avgör Alesexans utgång
– ÄIK kan spela bort både Nol och Nödinge från drömmen om femman

Bojan Ilic har kombinerat spel i Ale J United och Nol IK:s 
A-lag under hela året. I höst har han varit en av Nols absolut 
bästa spelare och målskytt i de fyra senaste matcherna.

Arkivbild: Per-Anders Klöversjö

SÅ AVGÖRS ALESEXAN
NÖDINGE SK
Älvängens IK (h)
Lundby 06 (b)

NOL IK
Lundby 06 (h)
Bosna IF (h)
Älvängens IK (b)

ÄLVÄNGENS IK
Nödinge SK (b)
Nol IK (h)

SÄVE SK
Lundby 06 (h)
Hålta IK (b)

IK ZENITH
Hälsö BK (b)
Backatorp (h)

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Samuel Ingvarsson såg till att ÄIK fi ck 1-1 mot Säve. En kvit-
tering som var mest viktig för rivalerna i Nol och Nödinge... 

Arkivbild: Jonas Andersson

Stark säsong av hela Ale J United

Ale J United förlorade seriefi nalen mot Hisingsbacka, men 
har svarat för en mycket stark säsong. 

Foto: Lasse Albinsson

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.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 i Div 6D

Söndag 13 okt kl 16:00
Nödinge SK – Älvängens IK
Säsongens sista hemmamatch

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

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

Bohus centrum
Tel: 031 – 98 22 98 Mobil 0739-16 88 53

Salong Beauty Glamour

Friskvård, Fotvård, 
Hudvård & Nagelvård

i Bohus Centrum

Frans & Bryn färgning

Fotvård 295:-

Ansiktsbehandling 495:-

Rygg- och
nackmassage

295:-

fr.

Ord pris 345:-

Cafeterian är öppen

Välkomna
NÖDINGE 

– SÅ KLART
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Tvärstopp för NSK:s damer
– Har redan siktet inställt på nästa säsong
ALINGSÅS. Det blev 
bara en pinne i förra 
veckans två matcher 
för Nödinges handbolls-
damer.

Trots att bara fyra 
matcher har spelats 
har NSK redan tagit 
sikte på nästa år.

– Vi får använda den 
här säsongen åt att 
lägga en ny grund, 
säger tränare Tony 
Lindskog.
En redan tunn trupp fick 
det extra kämpigt när lagets 
hörnpelare Elina Mathias-
son och Catrine Aronsson 
ådrog sig svåra knäskador 
som tvingar dem att avstå spel 
större delen av säsongen. Det 
handlar nu om att med alla 
tillgängliga resurser försöka 
rädda nytt kontrakt i dam-
tvåan – och komma stärkta 
till nästa säsong.

– Vi vet vilka matcher vi 

kan vinna och mot bättre 
motstånd där vi inte kan 
kräva poäng försöker vi istäl-
let ha inställningen att lära 
något. Mot Alingsås var det 
uppenbart att vi var fysiskt 
underlägsna. 
De var snab-
bare och star-
kare, dess-
utom hade 
de en bättre 
i n s t ä l l n i n g 
och ville verkligen vinna. Det 
kommer du långt på i hand-
boll, menar Tony Lindskog.

AHK körde över Nödinge 
i första halvlek. 21-8 på 30 
minuter var en lektion som 
hette duga.

– I andra halvlek matchar 
de inte sin förstauppställning 
och då såg det bättre ut. Sam-
tidigt gläds jag åt att Jessica 
Edler, som i Sara André-
assons frånvaro fick dra ett 
extra tungt lass som skytt på 

nio meter, tog stort ansvar 
och försökte visa vägen, 
berömmer Lindskog.

Tidigare i förra veckan 
stod Varberg med tidigare 
landslagsspelaren, Tina 

F l o g n m a n , 
för motstån-
det.

N ö d i n g e 
jagade länge 
och fick till sist 
en poäng för 

mödan. I slutminuten kvitte-
rade Jessica Edler. Hemma-
laget hade sedan dessutom 
ett skott i ribban.

Närmast väntar ÖHK 95 
och en ny lektion.

– Ja, det är inget lag vi ska 
förvänta oss att slå, inte i år i 
alla fall, avslutar Tony Lind-
skog.

Körde fast. Nödinge SK:s handbollsdamer räddade en poäng hemma mot Varberg, men fi ck 
storstryk av Alingsås i söndags. Jessica Petersson symboliserar tvärniten. 

Arkivbild: Allan Karlson

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

www.laget.se/nodingesk

Söndag 13 oktober

POJKAR A
NÖDINGE SK vs KÄRRA 
13.30 Ale gymnasium

DAM DIV 2
NÖDINGE SK vs ÖHK GÖTEBORG
15.00 Ale gymnasium

VECKANS 
MATCHER 
I ALE GYMNASIUM

Ale Torg

- Älska handboll

För mer info:
www.laget.se/alehf

Flickor och Pojkar
4-6 år  09.00-10.30
2-4 år  10.30-12.00

i Skepplanda Hallen

Nu har vi 
startat!

Boll-lekis

SKEPPLANDA. En 
match som saknade 
betydelse.

Det märktes tydligt 
såväl på spelet som på 
inramningen.

Krysset i serieepilo-
gen innebär att Skepp-
landa BTK slutade 
femma i tabellen.

Det var egentligen bäddat för 
lite dramatik i den avslutande 
omgången i division 5 Väs-
tergötland Västra. Gästerna 
kunde i hän-
delse av seger 
mot Skepp-
landa undvika 
degrader ing 
och nå en kval-
plats. Det var innan det upp-
dagades att Bollebygd tidi-
gare under säsongen använt 
sig av en obehörig spelare 
i matcherna mot Göta och 
Skepplanda. Plötsligt blev 
Bollebygd av med fyra poäng 
och all dramatik i botten och 
toppen försvann.

Tabelljumbon Bollebygd 
bjöd ändå Skepplanda en 
tuff avslutningsdrabbning 
på söndagseftermiddagen. 
Det var 0-1 i paus sedan 
Tim Andersson hittat rätt 
bakom Markus Samuels-
son i SBTK-kassen efter 25 
minuters spel.

– Vi gör en riktigt dålig 
första halvlek. Det var på 
gränsen till pinsamt faktiskt. 
Som tur är tar killarna sig 
samman och gör en bättre 
avslutning på matchen. Atti-
tyden är betydligt bättre i 
den andra halvleken, kon-
staterade tränaren Robert 
Bävermalm efter slutsigna-
len.

Patric Skånberg kvit-
terade till 1-1 på passning 
av Linus Carlsson i minut 

59. Gästerna återtog led-
ningen tio minuter senare, 
men Christian Rönkkö fick 
sista ordet när han kvitterade 
till 2-2 med kvarten kvar att 
spela.

Efter tre säsonger med 
tätkänning fick Skepplanda 
BTK i år finna sig att bli ett 
mittenlag. Förberedelserna 
inför 2014 är dock redan i full 
gång och träningen kommer 
att fortgå på Forsvallens 
konstgräsplan fram till jul.

– Jag tror att alla spelare 
och ledare 
känner en 
r e v a n s c h -
lust och nu 
gör vi en 
omstart. För-

hoppningsvis kan det leda 
till något positivt, avslutar 
Robert Bävermalm.

Ale boxningsklubb i Bohus har under en månad haft en 
svensk mästare som gästtränare, Clarence Goyeram från 
Göteborg. Han tävlar i 64 kilosklassen. Clarence kommer 
att boxas i VM i Kazakstan under oktober. Han tränar just 
nu 2-3 pass per dag för att nå framgång. Ale boxnings-
klubbs ordförande, Jean Altun, önskar Clarence lycka till i 
kommande VM. Verksamheten kommer att fortsätta som 
vanligt under hösten med träningar tisdagar och torsdagar 
i Bohus centrum.

Patric Skånberg nätade för Skepplanda BTK i 2-2-matchen 
mot Bollebygd i söndags.
Arkivbild: Jonas Andersson

FOTBOLL
Division 5 Västergötland västra
Skepplanda – Bollebygd 2-2 (0-1)

HANDBOLL
Division 2 västsvenska västra
Alingsås HK – Nödinge SK 30-15
Nödinge SK - Varberg 20-20

SBTK kryssade i epilogen

FOTBOLL I ALE
Div 6 D Göteborg
Lör 12 okt kl 15.00
Nolängen

Nol IK – Bosna

Div 6 D Göteborg
Sön 13 okt kl 16.00
Vimmervi

Nödinge – ÄlK

Välkomna!TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Påtaglig revanschlust efter 
medioker säsong

En svensk mästare på besök

Tack alla som sponsrade
Stubbracet i 
Uspastorp!
Ahlafors Bryggerier, 
Ahlsell, Ale El,
Andrèsen Maskin, 

Väst, Bergendals Blommor, Berlex Kungälv, Bertil 
Andersson, Boberg Olje, Borgströms Lantbrukstjänst, 
CH Eltjänst,  Devello, Däck Lasse, Everts Bil, Flem-
ming Olesen, Gillholm Maskin, Grålleklubben, Grön-
näs Autoservice, Gulf Gråbo, Hardesjö Bil, Hålans 
Transport, KB Rör, Kollanda Grus, KM Plåt, Kärnede 
Lyft & Transport, Lantmännen Maskin Kungälv, LP 
Entreprenad, LRF Ale Södra, Manufakturen Älvängen, 
Mias Catering, Olssons Ellös, Roger Holgersson, Staf-
fans Maskin, Teddytassen, Tudor Nol och Uspastorps 
Konferenscenter.

Ej uthämtade vinster i lotterier: Serie A, Lila Lott, 3:e vinst, nr 

www.stubbrace.se
Traktorfolket i Uspastorp

Tack alla funktionärer, tävlande och publik!



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 i Div 6D

Söndag 13 okt kl 16:00
Nödinge SK – Älvängens IK
Säsongens sista hemmamatch

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

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

Bohus centrum
Tel: 031 – 98 22 98 Mobil 0739-16 88 53

Salong Beauty Glamour

Friskvård, Fotvård, 
Hudvård & Nagelvård

i Bohus Centrum

Frans & Bryn färgning

Fotvård 295:-

Ansiktsbehandling 495:-

Rygg- och
nackmassage

295:-

fr.

Ord pris 345:-

Cafeterian är öppen

Välkomna
NÖDINGE 

– SÅ KLART
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Tvärstopp för NSK:s damer
– Har redan siktet inställt på nästa säsong
ALINGSÅS. Det blev 
bara en pinne i förra 
veckans två matcher 
för Nödinges handbolls-
damer.

Trots att bara fyra 
matcher har spelats 
har NSK redan tagit 
sikte på nästa år.

– Vi får använda den 
här säsongen åt att 
lägga en ny grund, 
säger tränare Tony 
Lindskog.
En redan tunn trupp fick 
det extra kämpigt när lagets 
hörnpelare Elina Mathias-
son och Catrine Aronsson 
ådrog sig svåra knäskador 
som tvingar dem att avstå spel 
större delen av säsongen. Det 
handlar nu om att med alla 
tillgängliga resurser försöka 
rädda nytt kontrakt i dam-
tvåan – och komma stärkta 
till nästa säsong.

– Vi vet vilka matcher vi 

kan vinna och mot bättre 
motstånd där vi inte kan 
kräva poäng försöker vi istäl-
let ha inställningen att lära 
något. Mot Alingsås var det 
uppenbart att vi var fysiskt 
underlägsna. 
De var snab-
bare och star-
kare, dess-
utom hade 
de en bättre 
i n s t ä l l n i n g 
och ville verkligen vinna. Det 
kommer du långt på i hand-
boll, menar Tony Lindskog.

AHK körde över Nödinge 
i första halvlek. 21-8 på 30 
minuter var en lektion som 
hette duga.

– I andra halvlek matchar 
de inte sin förstauppställning 
och då såg det bättre ut. Sam-
tidigt gläds jag åt att Jessica 
Edler, som i Sara André-
assons frånvaro fick dra ett 
extra tungt lass som skytt på 

nio meter, tog stort ansvar 
och försökte visa vägen, 
berömmer Lindskog.

Tidigare i förra veckan 
stod Varberg med tidigare 
landslagsspelaren, Tina 

F l o g n m a n , 
för motstån-
det.

N ö d i n g e 
jagade länge 
och fick till sist 
en poäng för 

mödan. I slutminuten kvitte-
rade Jessica Edler. Hemma-
laget hade sedan dessutom 
ett skott i ribban.

Närmast väntar ÖHK 95 
och en ny lektion.

– Ja, det är inget lag vi ska 
förvänta oss att slå, inte i år i 
alla fall, avslutar Tony Lind-
skog.

Körde fast. Nödinge SK:s handbollsdamer räddade en poäng hemma mot Varberg, men fi ck 
storstryk av Alingsås i söndags. Jessica Petersson symboliserar tvärniten. 

Arkivbild: Allan Karlson

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

www.laget.se/nodingesk

Söndag 13 oktober

POJKAR A
NÖDINGE SK vs KÄRRA 
13.30 Ale gymnasium

DAM DIV 2
NÖDINGE SK vs ÖHK GÖTEBORG
15.00 Ale gymnasium

VECKANS 
MATCHER 
I ALE GYMNASIUM

Ale Torg

- Älska handboll

För mer info:
www.laget.se/alehf

Flickor och Pojkar
4-6 år  09.00-10.30
2-4 år  10.30-12.00

i Skepplanda Hallen

Nu har vi 
startat!

Boll-lekis

SKEPPLANDA. En 
match som saknade 
betydelse.

Det märktes tydligt 
såväl på spelet som på 
inramningen.

Krysset i serieepilo-
gen innebär att Skepp-
landa BTK slutade 
femma i tabellen.

Det var egentligen bäddat för 
lite dramatik i den avslutande 
omgången i division 5 Väs-
tergötland Västra. Gästerna 
kunde i hän-
delse av seger 
mot Skepp-
landa undvika 
degrader ing 
och nå en kval-
plats. Det var innan det upp-
dagades att Bollebygd tidi-
gare under säsongen använt 
sig av en obehörig spelare 
i matcherna mot Göta och 
Skepplanda. Plötsligt blev 
Bollebygd av med fyra poäng 
och all dramatik i botten och 
toppen försvann.

Tabelljumbon Bollebygd 
bjöd ändå Skepplanda en 
tuff avslutningsdrabbning 
på söndagseftermiddagen. 
Det var 0-1 i paus sedan 
Tim Andersson hittat rätt 
bakom Markus Samuels-
son i SBTK-kassen efter 25 
minuters spel.

– Vi gör en riktigt dålig 
första halvlek. Det var på 
gränsen till pinsamt faktiskt. 
Som tur är tar killarna sig 
samman och gör en bättre 
avslutning på matchen. Atti-
tyden är betydligt bättre i 
den andra halvleken, kon-
staterade tränaren Robert 
Bävermalm efter slutsigna-
len.

Patric Skånberg kvit-
terade till 1-1 på passning 
av Linus Carlsson i minut 

59. Gästerna återtog led-
ningen tio minuter senare, 
men Christian Rönkkö fick 
sista ordet när han kvitterade 
till 2-2 med kvarten kvar att 
spela.

Efter tre säsonger med 
tätkänning fick Skepplanda 
BTK i år finna sig att bli ett 
mittenlag. Förberedelserna 
inför 2014 är dock redan i full 
gång och träningen kommer 
att fortgå på Forsvallens 
konstgräsplan fram till jul.

– Jag tror att alla spelare 
och ledare 
känner en 
r e v a n s c h -
lust och nu 
gör vi en 
omstart. För-

hoppningsvis kan det leda 
till något positivt, avslutar 
Robert Bävermalm.

Ale boxningsklubb i Bohus har under en månad haft en 
svensk mästare som gästtränare, Clarence Goyeram från 
Göteborg. Han tävlar i 64 kilosklassen. Clarence kommer 
att boxas i VM i Kazakstan under oktober. Han tränar just 
nu 2-3 pass per dag för att nå framgång. Ale boxnings-
klubbs ordförande, Jean Altun, önskar Clarence lycka till i 
kommande VM. Verksamheten kommer att fortsätta som 
vanligt under hösten med träningar tisdagar och torsdagar 
i Bohus centrum.

Patric Skånberg nätade för Skepplanda BTK i 2-2-matchen 
mot Bollebygd i söndags.
Arkivbild: Jonas Andersson

FOTBOLL
Division 5 Västergötland västra
Skepplanda – Bollebygd 2-2 (0-1)

HANDBOLL
Division 2 västsvenska västra
Alingsås HK – Nödinge SK 30-15
Nödinge SK - Varberg 20-20

SBTK kryssade i epilogen

FOTBOLL I ALE
Div 6 D Göteborg
Lör 12 okt kl 15.00
Nolängen

Nol IK – Bosna

Div 6 D Göteborg
Sön 13 okt kl 16.00
Vimmervi

Nödinge – ÄlK

Välkomna!TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Påtaglig revanschlust efter 
medioker säsong

En svensk mästare på besök

Tack alla som sponsrade
Stubbracet i 
Uspastorp!
Ahlafors Bryggerier, 
Ahlsell, Ale El,
Andrèsen Maskin, 

Väst, Bergendals Blommor, Berlex Kungälv, Bertil 
Andersson, Boberg Olje, Borgströms Lantbrukstjänst, 
CH Eltjänst,  Devello, Däck Lasse, Everts Bil, Flem-
ming Olesen, Gillholm Maskin, Grålleklubben, Grön-
näs Autoservice, Gulf Gråbo, Hardesjö Bil, Hålans 
Transport, KB Rör, Kollanda Grus, KM Plåt, Kärnede 
Lyft & Transport, Lantmännen Maskin Kungälv, LP 
Entreprenad, LRF Ale Södra, Manufakturen Älvängen, 
Mias Catering, Olssons Ellös, Roger Holgersson, Staf-
fans Maskin, Teddytassen, Tudor Nol och Uspastorps 
Konferenscenter.

Ej uthämtade vinster i lotterier: Serie A, Lila Lott, 3:e vinst, nr 

www.stubbrace.se
Traktorfolket i Uspastorp

Tack alla funktionärer, tävlande och publik!
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NÖDINGE. Den uppdate-
rade uppsättningen av 
Molières Misantropen 
är ute på stor turné. 

Totalt ska 70 spel-
platser besökas runt 
om i landet.

Söndagen den 20 
oktober visas den klas-
siska komedin i Ale 
gymnasium.

Uppsättningen är ett samar-
bete mellan Kullehusteatern 
och Riksteatern. Höstpre-
miären ägde rum i Storuman 
den 16 september. 

I Kullehusteaterns och 
Riksteaterns version av Mis-
antropen har regissören 
Linda Kulle uppdaterat 
Molières klassiker från 1666. 
Tillsammans med regikol-
legan Anita Ekström har 
hon tagit sig an utmaningen 
att göra pjäsen relevant för 
nutidsmänniskan.

– Genom att se möjlighe-
terna i karaktärerna och låta 
dem få utvecklas blir rollpor-
trätten mer komplexa och 
trovärdiga. Och det gör att 
helheten blir fräschare, men 

med samma fantastiska bas 
att stå på. Allt det maffiga är 
kvar – fantastiska kostymer, 
peruk och dans, säger Linda 
Kulle.

Det är Riksteaterfören-
ingen och Teaterföreningen 
i Ale som arrangerar före-
ställningen söndagen den 20 
oktober.

– Kullehusteatern är 
kända för sina sprakande 
uppsättningar och i år har 
de överträffat sig själva i 
fråga om praktfulla kläder 
och peruker. Uppsättningen 
utlovar tänkvärdheter med 
många skratt, berättar Mar-
gareta Nilsson, ordförande i 
Teaterföreningen i Ale.

För översättningen 
står komedinestorn Hans 
Alfredsson, allt på rim och 
klingande vers. Det blir en 
afton rik på färg, lust och 
dramatik!

SURTE. Trivsamt och 
berikande.

Bruksongars tisdags-
träff på Glasbruksmu-
seet hade bildvisning 
på programmet.

Pelle Dalberg visade 
en samling fi na fotogra-
fi er för besökarna.

65 personer kom till Bruks-
ongars veckoträff. Alla 
beundrades av det vackra 
bildspel som Pelle Dalberg 
ordnat med, fotografier över 
Surte som sedan följdes av 
motiv hämtade från djur- och 
naturlivet.

– Fantastiskt vackra bilder, 
säger Nisse Svensson.

– Efteråt kunde vi njuta av 
en god fika som våra under-
bara damer i kökskommittén 
hade dukat upp.

Dagen därpå åkte Bruks-

ongar på hemlig resa, som 
Lisbeth Hirsch låtit arrang-
era. Färden gick till Stenung-
sund och ett gammalt berg-
rum där en konstutställning 
bevittnades. Senare på efter-
middagen intogs lunch.

– Efter avslutad måltid 
åkte vi vidare till Orust och 

tog del av en fascinerande 
biodling, berättar Nisse 
Svensson.

Vid halv åtta-tiden på 
kvällen var bussen åter i 
Surte.

Pelle Dalberg visade bilder på Bruksongars tisdagsträff på 
Glasbruksmuseet.    Foto: Rolf Gustavsson

Bildvisning på Glasbruksmuseet

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Söndagen den 22 septem-
ber hade Lödösetraktens 
Hembygdsförening en 
kulturvandring under led-
ning av Birgitta och Sture 
Johansson. 

Vandring utgick från 
värdparets hemman i 
Svalered och gick delvis 
på Pilgrimsleden Lödöse 
– Skara. Hela 22 personer 
deltog i vandringen trots 
det något dystra vädret. 
Genom värdparets gedigna 
kunskap om torpen i områ-
det, dess invånare och deras 

liv under 1600-talet fram 
till 1920-talet så var det en 
uppskattad vandring som till 
stor del gick utefter gamla 
tiders vägar, i några fall till 
och med medeltida hålvä-
gar. Bland annat passerade 
vi torpen Skogslyckan och 
Svanelund. Till detta kom 
också att vi under vår tre 
timmars vandring passerade 
hela fyra socknar; St Peder, 
Skepplanda, Hålanda och 
Ale-Skövde.

Marlene Wikström

SKEPPLANDA. Medlemmar 
i Skepplanda Akvarellgrupp 
kommer under ett år fram-
över vara representerade 
med konst på Skepplanda 
bibliotek, i det så kallade 
vernissagerummet. Hans-
Olof Thorbjörnsson, Kjell 
Claesson och Elin Björe-
sen var först ut och under 
oktober kommer besökarna 
få njuta av vackra verk sig-
nerade Ronny Eriksson och 
Barbro Sundh.

– Vi byter ut alstren 
månadsvis. Det innebär en 
kontinuerlig omväxling av 
motiv och konstarter, avslu-
tar Ronny Eriksson.

JONAS ANDERSSON

Omväxlande konst i Skepplanda

Ronny Eriksson och Barbro Sundh visar vacker konst på 
Skepplanda bibliotek under hela oktober månad.

Kulturvandring i fyra socknar
Lödösetraktens Hembygdsförening arrangerade nyligen en 
kulturvandring under ledning av Birgitta och Sture Johansson.
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Carl Jacobson som Orante och Anne Kulle som Arsinoe i Misantropen som visas i Ale gym-
nasium söndagen den 20 oktober.                Foto: Anna Huerta

– Misantropen 
är ute på turné

Klassisk komedi visas i Ale gymnasium

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, Ale Tips & Tobak, Allans bokhandel, 

Nols Folkets Hus 0702-65 66 70, 0706-83 66 71

Medborgarhusets kassa 1 tim innan.

Tages 60 tal live
med Ole Moe samt Dan Nerenius

Lördag 12 oktober kl 18
Medborgarhuset, Alafors. 100 kr

Förboka gärna räksmörgås till pausen.

Phantom of the Opera
Repris av 25-årsjubileumet

Fredag 8 november kl 19
Medborgarhuset, Alafors. 150 kr

Förboka gärna något att äta.

Tages 60-tal I sitt nya program möter 
den erfarne musikern Ole Moe den 
gamle statsministern Tage Erlander, 
gestaltad av Dan Nerenius. Via Tage 

Danielssons folkkära texter i kombina-
tion med välkända 60-talsmusik, bjuder 

Dan och Ole på en föreställning med 
mycket humor och värme.

Skumtimmen

Diana

Onsdag 9 oktober kl 19

Söndag 13 oktober kl 18
Onsdag 16 oktober kl 19

Entré 80 kr

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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NÖDINGE. Den uppdate-
rade uppsättningen av 
Molières Misantropen 
är ute på stor turné. 

Totalt ska 70 spel-
platser besökas runt 
om i landet.

Söndagen den 20 
oktober visas den klas-
siska komedin i Ale 
gymnasium.

Uppsättningen är ett samar-
bete mellan Kullehusteatern 
och Riksteatern. Höstpre-
miären ägde rum i Storuman 
den 16 september. 

I Kullehusteaterns och 
Riksteaterns version av Mis-
antropen har regissören 
Linda Kulle uppdaterat 
Molières klassiker från 1666. 
Tillsammans med regikol-
legan Anita Ekström har 
hon tagit sig an utmaningen 
att göra pjäsen relevant för 
nutidsmänniskan.

– Genom att se möjlighe-
terna i karaktärerna och låta 
dem få utvecklas blir rollpor-
trätten mer komplexa och 
trovärdiga. Och det gör att 
helheten blir fräschare, men 

med samma fantastiska bas 
att stå på. Allt det maffiga är 
kvar – fantastiska kostymer, 
peruk och dans, säger Linda 
Kulle.

Det är Riksteaterfören-
ingen och Teaterföreningen 
i Ale som arrangerar före-
ställningen söndagen den 20 
oktober.

– Kullehusteatern är 
kända för sina sprakande 
uppsättningar och i år har 
de överträffat sig själva i 
fråga om praktfulla kläder 
och peruker. Uppsättningen 
utlovar tänkvärdheter med 
många skratt, berättar Mar-
gareta Nilsson, ordförande i 
Teaterföreningen i Ale.

För översättningen 
står komedinestorn Hans 
Alfredsson, allt på rim och 
klingande vers. Det blir en 
afton rik på färg, lust och 
dramatik!

SURTE. Trivsamt och 
berikande.

Bruksongars tisdags-
träff på Glasbruksmu-
seet hade bildvisning 
på programmet.

Pelle Dalberg visade 
en samling fi na fotogra-
fi er för besökarna.

65 personer kom till Bruks-
ongars veckoträff. Alla 
beundrades av det vackra 
bildspel som Pelle Dalberg 
ordnat med, fotografier över 
Surte som sedan följdes av 
motiv hämtade från djur- och 
naturlivet.

– Fantastiskt vackra bilder, 
säger Nisse Svensson.

– Efteråt kunde vi njuta av 
en god fika som våra under-
bara damer i kökskommittén 
hade dukat upp.

Dagen därpå åkte Bruks-

ongar på hemlig resa, som 
Lisbeth Hirsch låtit arrang-
era. Färden gick till Stenung-
sund och ett gammalt berg-
rum där en konstutställning 
bevittnades. Senare på efter-
middagen intogs lunch.

– Efter avslutad måltid 
åkte vi vidare till Orust och 

tog del av en fascinerande 
biodling, berättar Nisse 
Svensson.

Vid halv åtta-tiden på 
kvällen var bussen åter i 
Surte.

Pelle Dalberg visade bilder på Bruksongars tisdagsträff på 
Glasbruksmuseet.    Foto: Rolf Gustavsson

Bildvisning på Glasbruksmuseet

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Söndagen den 22 septem-
ber hade Lödösetraktens 
Hembygdsförening en 
kulturvandring under led-
ning av Birgitta och Sture 
Johansson. 

Vandring utgick från 
värdparets hemman i 
Svalered och gick delvis 
på Pilgrimsleden Lödöse 
– Skara. Hela 22 personer 
deltog i vandringen trots 
det något dystra vädret. 
Genom värdparets gedigna 
kunskap om torpen i områ-
det, dess invånare och deras 

liv under 1600-talet fram 
till 1920-talet så var det en 
uppskattad vandring som till 
stor del gick utefter gamla 
tiders vägar, i några fall till 
och med medeltida hålvä-
gar. Bland annat passerade 
vi torpen Skogslyckan och 
Svanelund. Till detta kom 
också att vi under vår tre 
timmars vandring passerade 
hela fyra socknar; St Peder, 
Skepplanda, Hålanda och 
Ale-Skövde.

Marlene Wikström

SKEPPLANDA. Medlemmar 
i Skepplanda Akvarellgrupp 
kommer under ett år fram-
över vara representerade 
med konst på Skepplanda 
bibliotek, i det så kallade 
vernissagerummet. Hans-
Olof Thorbjörnsson, Kjell 
Claesson och Elin Björe-
sen var först ut och under 
oktober kommer besökarna 
få njuta av vackra verk sig-
nerade Ronny Eriksson och 
Barbro Sundh.

– Vi byter ut alstren 
månadsvis. Det innebär en 
kontinuerlig omväxling av 
motiv och konstarter, avslu-
tar Ronny Eriksson.

JONAS ANDERSSON

Omväxlande konst i Skepplanda

Ronny Eriksson och Barbro Sundh visar vacker konst på 
Skepplanda bibliotek under hela oktober månad.

Kulturvandring i fyra socknar
Lödösetraktens Hembygdsförening arrangerade nyligen en 
kulturvandring under ledning av Birgitta och Sture Johansson.
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Carl Jacobson som Orante och Anne Kulle som Arsinoe i Misantropen som visas i Ale gym-
nasium söndagen den 20 oktober.                Foto: Anna Huerta

– Misantropen 
är ute på turné

Klassisk komedi visas i Ale gymnasium

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, Ale Tips & Tobak, Allans bokhandel, 

Nols Folkets Hus 0702-65 66 70, 0706-83 66 71

Medborgarhusets kassa 1 tim innan.

Tages 60 tal live
med Ole Moe samt Dan Nerenius

Lördag 12 oktober kl 18
Medborgarhuset, Alafors. 100 kr

Förboka gärna räksmörgås till pausen.

Phantom of the Opera
Repris av 25-årsjubileumet

Fredag 8 november kl 19
Medborgarhuset, Alafors. 150 kr

Förboka gärna något att äta.

Tages 60-tal I sitt nya program möter 
den erfarne musikern Ole Moe den 
gamle statsministern Tage Erlander, 
gestaltad av Dan Nerenius. Via Tage 

Danielssons folkkära texter i kombina-
tion med välkända 60-talsmusik, bjuder 

Dan och Ole på en föreställning med 
mycket humor och värme.

Skumtimmen

Diana

Onsdag 9 oktober kl 19

Söndag 13 oktober kl 18
Onsdag 16 oktober kl 19

Entré 80 kr

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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ALAFORS. Den irländska 
pubaftonen i Medborgarhu-
set i september blev en succé 
med drygt 70 besökare. Nu 
kallar Folkets Hus-fören-
ingen i Ale på uppmärksam-
heten igen. Nu på lördag 
arrangeras Tages 60-tal i 
Ledet. 

Musikern Ole Moe möter 
den gamle statsministern 
Tage Erlander, gestaltad 
av Dan Nerenius. Via Tage 
Danielssons folkkära texter, 
i kombination med välkänd 

60-talsmusik, bjuder Dan 
och Ole på en föreställning 
med mycket humor och 
värme.

– Den här duon har besökt 
Ale tidigare, men då var 
temat Björn Afzelius och 
Kent Andersson, berättar 
Marita Holmgren.

Biljettpriset är på 100 
kronor och inkluderar räk-
macka och tillhörande dryck.

LÖDÖSE. På lördag 
arrangeras årets myntdag 
på Lödöse museum – en 
dag om förfalskningar och 
plåtmynt, men också en 
historisk föreläsning om 
nazisternas angrepp på 
det engelska pundet under 
andra världskriget. 

Årets myntdag kommer 
att handla om plåtmynt, 
nödmynt och förfalskning. 
Plåtmynt gavs ut i Sverige 
mellan 1644 och 1776 
och kunde väga 19,7 kilo. 
Sven Ljunglöf kommer 
att berätta om dessa stora 
kopparmynt. 

Plåtmynten ska inte 
förväxlas med Karl XII:s 
nödmynt som gavs ut 
mellan 1715-1719 som 
Birgit Eriksson kommer 
att prata om. Det blir 
också underhållning av 
Bo Gustavsson – Om jag 
hade en plåt att dricka. 

Dagen avslutas med 
Sune Perssons föredrag 
”Nazisternas operation 
Bernhard”. Operation 
Bernhard var kodnamnet 
på nazisternas försök att 
fördärva värdet på det eng-
elska pundet under andra 
världskriget.

❐❐❐

Stockholms skärgård
3 dagars weekend

Skepparholmen ★★★★ 
Hotellet är fullt med rekreation, konst och miljö, 
ligger på en halvö i skärgården med havsutsikt 
och nära till naturen. Besök Stockholm!

Ankomst: Fredagar t.o.m. 13/12 2013 samt 10/1-6/6 2014. 

Pris per person i dubbelrum

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:-

 

 
endast 499:- 

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

Skidsemester i Österrike
8 dagar i Fusch am Grossglockner

★★★

Hotellet ligger mitt i alpidyllen Fusch 
nedanför Österrikes högsta bergs-
topp Grossglockner och här finns 
massor av aktiviteter och afterski. 

Pris per person i dubbelrum

från3.499:-

Swarowski Kristallwelten
 
Ankomst: Lördagar i perioden 
4/1-22/3 2014.  
OBS: Kuravgift 1 EUR per person/dygn. 

2 barn
4-12 år 

½ priset 

Familienhotel 

Kühlungsborn
4 dagar i Nordtyskland
Hotel Polar-Stern ★★★  
Besök den gamla badorten 
Kühlungsborn vid Mecklenburg-
Vorpommerns östersjökust med 
den klassiska badbryggan som 
är öppen året runt. Hotellet är 
byggt i jugendstil vid stadens 
storhetstid runt år 1900 då ett 
flertal sommarpalats uppfördes. 
Hotellet ligger med utsikt över 
havet och endast 50 meter från 
strandpromenaden. Er värd har 
specialiserat sig på skotsk kul-
tur och historia och har hela 50 
märken skotsk whisky i hotellets 
bar. Besök historiska Wismar 
eller Schwerin med sitt törnro-
saslott vid sjön.

Pris per person i dubbelrum 

1.549:-
Pris utan reskod 1.699:- 

Ankomst: Valfri i perioden 
3/10-17/12 2013 samt 2/1, 
24/1-28/4 2014. 

Julmarknad 

Rostock: 28/11-22/12 2013 

Wismar: 25/11-22/12 2013

             Hotel Polar-Ster
n

OBS: Kuravgift på 1 EUR per vuxen/dygn.

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Myntdag på 
Lödöse museum

Tages 60-tal i Medborgarhuset

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

MYCKET
NÖJE
OMBORD!

Tis 15/10  Bingo med vår gästvärd.

Ons 16/10 Dansa till populära Chiquita. 

Tors 17/10 MoreThanJazz tolkar schlagerlåtar 
 i en skön jazzfeeling. 

Fre 18/10 Duon Exposed bjuder på gamla 
 och nya låtar.

Lör 19/10 Barnsligt kul med Nicke Nyfi ken.
 Trubadur Martin Carlberg.

Sön 20/10 Barnsligt kul med Nicke Nyfi ken.
 Trubadur Per Wockatz.

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*

AVGÅNG 09.15
HEM 14.00 ELLER 20.00**

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Dan Nerenius (bilden) och 
Ole Moe kommer till Med-
borgarhuset på lördag.

ÄLVÄNGEN. I fredags var det 
premiär för Café GiveAn-
deForgive i Smyrnakyrkans 
lokaler. Många ungdomar 
hade hörsammat inbjudan 
och invigningskvällens stora 
dragplåster var världsmäs-
taren i dataspelet Dota 2, 
Jonathan ”Loda” Berg.

– Vi vänder oss i första 
hand till ungdomar i gym-
nasieåldern. Caféet kommer 
att hålla öppet ytterligare 
tre fredagskvällar i höst, 18 
oktober, 1 november och 15 
november, förklarar ung-
domspastor Elias Berg.

– Vi kommer att ha olika 
teman och planerar bland 
annat för en konsertkväll och 
öppen scen, avslutar Elias 
Berg.

Café GiveAndeForgive hade premiärfest i Smyrnakyrkan i fredags kväll. Elisabeth Forsberg 
serverar här kaffe till världsmästaren i dataspelet Dota2, Jonathan ”Loda” Berg. På bilden 
ses också Elias Berg och Markus Adolfsson.

Premiär för ungdomscafé

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Välkommen till Tacksägelsedagen söndag 13 oktober
Nödinge Kyrka 11.00 Gudstjänst

 

Surte kyrka 13.00 Finsk gudstjänst S Rekola
 
Onsdagsträff 16 oktober

Surte Ekumeniska kör 
Börjar höstterminen torsdagen den 10 oktober kl. 19.oo.
Plats

Information:

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Höstfest
Tacksägelsedagen 

söndagen den 13 oktober

Mässa kl. 11.00 i Kilanda kyrka.

Kammarkören VocAle
Efteråt är alla välkomna till  

församlingshemmet på extra  
gott kyrkfika och underhållning.

Mats Sandberg
031-355 40 18

www.gillisedman.se

Vår roll är att med erfarenhet och
lyhördhet ge råd och inspiration för
att göra varje begravningshögtid till  
en personlig och minnesrik ceremoni.

ALAFORS. Alkottens 
förskola bjöd i tisdags 
in till traditionell höst-
fest.

Det serverades saft 
och tårta ute på gårds-
planen.

Höjdpunkten för 
många barn var annars 
turen på hästryggen.

Alkotten har för vana att varje 
höst ordna med en festdag. 
När lokaltidningen kommer 
på besök står barnen i kö för 
att få sitta upp på hästryggen. 
Ett samarbete med Öster-
gårds Ridklubb möjliggör 
denna populära aktivitet.

Lite längre bort håller 
förskollärare Anna-Carin 
Larsson, med barnens hjälp, 
på att plantera lökar.

– Barnen har med sig lökar 
hemifrån som vi nu sätter i 
jorden. När våren kommer 
ska det förhoppningsvis växa 
blommor här, säger Anna-
Carin.

Eftersom höstsolen lyser 
från en klarblå himmel går 
det också att rigga fikat 
utomhus. En tårta dekore-
rad med vackra höstlöv och 
svampar ställs på bordet till 
barnens stora förtjusning.

– Då vi har naturen precis 
inpå husknuten försöker vi 
vara ute så mycket det bara 
går. Till våren ska vi dess-
utom ha klart med en cykels-
linga, som förhoppningsvis 
också ska asfalteras. Det ser 
vi fram emot, säger Anna-
Carin.

Alkottens förskola bedrivs 
som ett föräldrakooperativ. 
Efter sommarlovet var det 
en del barn som gick över i 
6-årsverksamhet varför det 
nu finns några fåtal vakanser.

– Är man intresserad av 
att ha sitt barn hos oss är det 
bara att höra av sig, avslutar 
Anna-Carin Larsson.

JONAS ANDERSSON

Nyss hemkomna från 
Färöarna besökte Nils 
Zanders och Lennart Tor-
stensson Aktiva Seniorer. 
På ett alldeles magnifikt 
sätt knöt de, genom ord och 
toner, ihop kända personer 
och historiska händelser i vår 
närhet. Vad passade bättre 
att inleda med än Kungälvs-
visan där både Fontin, Kvar-
nen och många andra platser 
är omnämnda. Vi fick ta del 
av våra tre kungars historia 

innan Inbjudan till Bohuslän 
framfördes med stor bravur.

Karl Johansson i Stenlia 
i Torsby var en man som 
skänkt sin kvarlåtenskap 
till Nordiskas norska del. 
Han blev ihågkommen dels 
genom en dikt av bohus-
skalden Ebba Lindkvist och 
visan om Fattig bonddräng 
framförd med stor inlevelse.

Inbjudna av krögarparet 
Olsson på Stadskällaren, 
påbörjade Evert och Astrid 

Taube sin 
bröllops-
resa i ”vår 
lilla stad”. 
Då tillkom 
Älskliga 
blommor 
små och Jag 
sjunger om 
den sköna 
sommaren. 
Selma 
Lagerlöf, 
Birger Sjö-
berg, Pär 
Lagerkvist 
och Dan 
Andersson 
är andra 
personer, 
som haft 

betydelse för vår stad. Berät-
telserna om dessa personer 
beledsagades av välkända 
melodier som Frida i vår-
städning, Kärleken kommer 
och kärleken går och natur-
ligtvis Jag väntar vid min 
mila.

Efter en fantastisk under-
hållning avslutade ”dessa 
underbara gamla gubbar” 
med Jussi Björlings parad-
nummer Havsörnsvals, där 
Nils både sjöng, deklame-
rade och dansade.

Insamlingen till Barn-
cancerfonden gav i augusti 
3 405 kronor. Denna gång 
riktades insamlingen till 
Världens Barn. Dålig upp-
slutning kring besöket på 
Konsumentrådgivningen 
och Chansen påpekade 
Bengt M och Barbro L. 
Det finns plats för många 
fler. Marita O påminde om 
kommande månads aktivite-
ter och Bengt B om resor. 
Ulf L rapporterade från 
KPR.

Nästa månadsmöte gästas 
vi av årets ”Kal å Ada”.

Inga Isaksson

När friskvårdsgruppen 
planerade årets vandringar 
noterade Margareta 
Boge att en vandring 
inföll på Kanelbullens 
dag. Man förlade därför 
den till Dammekärr. Vi 24 
deltagare fick reda på att 
det vankades en överrask-
ning och spekulationerna 
var många.

Under Arne Boges 
ledning gick vi först en tur 
till Bönabo och tog Vätt-
lefjällsledens avslutning 
tillbaka. I stugan möttes 
vi av kaffe och kanelbul-
lar som Berit, Elvy och 
Anna-Greta hade ordnat.

Claes-Hugo var där 
för att i ett bildspel visa 
utdrag från årets vand-
ringar. Bilderna hade 
tagits av Gösta Mård-
borg som också informe-
rade om var de var tagna.

Deltagarna framförde 
ett varmt tack till arrangö-
rerna för ett lyckat arrang-
emang. Nästa vandring är 
i Tuve i Göteborgs största 
parkområde.

Lennart Mattsson

Kungälvsprofi ler hos Aktiva Seniorer

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkommen till en 
spännande musikgudstjänst 
med afrikanska trumrytmer 

och sånger

HÅLANDA KYRKA 
SÖNDAG 13 OKTOBER KL 17.00

Präst: Johannes Imberg
Medverkande:

Syskonen Imberg
Hålanda kyrkokör

Kyrkfikaa

SPF Alebygden 
fi rade Kanel-
bullens dag

Höstfest på Alkotten

Dags att hugga in på den 
vackert dekorerade tårtan.

Barnen på Alkottens förskola i Alafors har tagit med sig 
blomsterlökar som nu ska ner under jord.

Tillsammans med
FANTASTISKA SOLISTER

bjuder in till en svängig

JUBILEUMSKONSERT
Med bl.a.

QUEEN, CHESS, JESUS CHRIST, 
A CHORUS LINE...

SÖN20 OKT  KL 17.00 
MIMERS HUS TEATER

Entré 200:-   Biljettförsäljning fr.o.m. 23 sept. 
på Mimers Hus tel. 0303-23 82 02  samt 

www.opus83.se

DAN LINDEN • RICHARD HAUER
HELENE JONSSON • OLLE PETTERSSON 
JENNIE ELONSSON • INGELA FRIBERG 

DIRIGENT: JACK SVANTESSON



LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39
Inte blir det enklare 

om man börjar höra lite 
dåligt. Ring Hörsellinjen 

0771-888 000.
www.horsellinjen.se

Tycker du 
att din chef
är otydlig?

Hörselskadades Riksförbund

Predikoturer
Surte missionsförsamling
Onsd 9/10 kl 18:30, Ton-
år; En fruktad afton. Onsd 
9/10 kl 19, Ekumenisk bön 
i Surte kyrka. Onsd 9/10 kl 
21, Innebandy i Surtesko-
lan. Sönd 13/10 från kl 9:00, 
Kyrkfrukost (50:-). Sönd 
13/10 kl 11, Gudstjänst i 
festsalen. Per Kjellberg. 
Tore Alexandersson m fl . 
Enkelt fi ka. Månd 14/10 kl 
19, Musikkåren, Lerum Sur-
te Symphonic Band, övar. 
Onsd 16/10 kl 15, Onsdags-
träff: Sångskatten - Marga-
reta Herngren med ett 20-
tal sångare. Onsd 16/10 kl 
18:30, Tonår: Pyssel. Onsd 
16/10 kl 21, Innebandy i 
Surteskolan. Det kan bli 
ändringar i detta program.
www.surtemissionskyrka.se
har alltid ett aktuellt pro-
gram.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Onsd 9/10 Älvängens kyr-
ka kl 19, Taizémässa, Nord-
blom. Starrkärrs kyrka kl 19, 
Bön för församlingen. Väl-
kommen till en stunds still-
het och bön. Sönd 13/10 
Kilanda kyrka kl 11, Mäss-
sa med Höstfest (se annons), 
Nilsson. Älvängens kyrka kl 
11, Mässa, Else Blomgren. 
Starrkärrs kyrka kl 14, Dop-
fest, Nilsson. Nols kyrka kl 
17, Sånggudstjänst medver-
kan av Magnoliakören och 
Kyrkokören, Else Blom-
gren.

Nödinge församling
13/10 Tacksägelsedagen kl 
11, Nödinge kyrka Guds-
tjänst R Bäck  medverkan 
Blue’n Joy. Kl 11, Surte kyr-
ka Mässa  H Hultén Kyrk-
fi ka. Kl 13, Surte kyrka 

Finsk gudstjänst S Rekola. 
Tisd 15/10 kl 11, Backavik 
Gudstjänst H Hultén. Onsd 
16/10 kl 10, Nödinge kyrka 
Vardagsgudstjänst för stora 
och små R Bäck.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 8/10 kl 8-9, Bön. 
Kl 14, Bibelsamtalsgrup-
pen. Kl 19, Höstkvällar in-
för Ordet i Guntorps mis-
sionskyrka, Pär Alfredsson. 
Onsd 9/10 kl 18-19, Bön. 
Kl 19, Höstkvällar inför Or-
det i Guntorps missionskyr-
ka, Pär Alfredsson. Torsd 
10/10 kl 10-12.30, Smyr-
naCaféet. Kl 15, Andakt på 
Vikadamm. Kl 15, RPG, 
Samen Johannes Marai-
nen – ”Att leva i två kultu-
rer – min samiska uppväxt”. 
Kl 18.15, Hobby (7-12 år). 
Fred 11/10 Greenhouse (åk 
7 och uppåt). Lörd 12/10 kl 
8-12, Arbetsdag i kyrkan. 
Kl 10-13, Second Hand & 
Café. Kl 12-14, Projektkö-
ren övar. Kl 18.30, Konsert 
för Världens barn, mingelfi -
ka. Sönd 13/10 kl 11, Guds-
tjänst, Marie Nordvall. Pro-
jektkören. Äventyret 3-12 
år. Kyrkkaffe. Månd 14/10 
kl 10, Stavgång med RPG. 
Tisd 15/10 kl 8-9, Bön. Kl 
19, Församlingslednings-
möte.

Skepplanda pastorat
Skepplanda kyrka sönd 
13/10 kl 10, Mässa J Imberg. 
Onsd 16/10 kl 18.30, Veck-
omässa. Hålanda kyrka sönd 
13/10 kl 17, Musikgtj J Im-
berg, syskonen Imberg och 
Hålanda kyrkokör. S:t Peder 
kyrka sönd 13/10 kl 10, Fa-
miljegtj L Ingvarsson. Ale-
Skövde kyrka sönd 13/10 kl 

12, Mässa J Imberg. Tunge, 
se övriga.

Fuxerna-Åsbräcka för-
samling
Sönd kl 10, Högmäs-
sa, Nordblom. Tisd kl 09, 
Mässa i församlingshem-
met. Onsd kl 18.30, Mässa, 
Nordblom. Torsd kl 14, Ge-
menskapsträff.

Guntorps missionskyrka
Lörd-Sönd 13-14/10 Höst-
hajk för Spårar & Upptäck-
arScouter. Sönd 14/10 kl 15, 
SCOUTGUDSTJÄNST. 
OBS! Tiden! Lars Gunther 
och Scouterna. Onsd 16/10 
kl 18.30, Spårar & Upptäck-
arScout.

Älvängens Missionskyrka
Torsd 10/10 kl 19, För-
samlingsmöte. Lörd 12/10  
Städdag i kyrkan. Sönd 
13/10 kl 11, Gudstjänst för 
alla åldrar på Tacksägelseda-
gen. Vi tar med något av vad 
hösten har gett - sylt, saft, 
grönsaker el dyl, så får det 
pryda kyrkan. Nattvard, ser-
vering och enkel auktion av 
alstren. Leif Jöngren, ung-
domarna m fl . Månd 14/10 
kl 18, Spårarscout, kl 18.15 
Upptäckarscout. Tisd 15/10 
kl 10, Samtal och bön. Kl 
10-13, Stickcafé, kl 11 fi ka 
för alla. Onsd 16/10 kl 19, 
Församlingsforum.

Filadelfi aförsamlingen - 
Bohus pingstkyrka
Onsd 9/10 kl 19, Sång bi-
belläsning och bön. Sönd 
13/10 kl 11, Gudstjänst Leif 
Karlsson och sång. Onsd 
16/10 kl 19, Sång bibelläs-
ning och bön.

Döda

Vår Kära

Astrid Johansson
* 14 juni 1925

i Hålanda

har idag stilla insomnat 
och fått möta sin Frälsare.

Saknad av oss alla,
i tacksamt minne bevarad.

Björkliden
29 september 2013

SYSKON
Svåger, Svägerskor

Syskonbarn med familjer

  Se, Jesus är ett tröstrikt      
     namn,
   och i all nöd vår säkra 
     hamn.
  Vi genom Jesus får Guds 
  nåd och finner på det bästa 
    råd.

  Dig vare pris för livets 
     ord,
  för dopets bad och nådens 
     bord.
  Din frid oss här i tiden giv
     och efter döden evigt liv.

Sv.ps.42:1,4

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen

23 oktober kl. 11.00 i
Hålanda kyrka. Efter

gravsättningen inbjudes
till minnesstund i Skepp-
landa församlingshem.
Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå,

tel. 0303-33 33 99 senast
måndagen 21 oktober.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Ljus i Öster,

pg. 90 03 62-5.

Ett varmt tack till
Björkliden, avd. Rosen
för fin och kärleksfull

omvårdnad.

Jordfästningar
Ella Weirell. I Missionskyr-
kan, Älvängen hölls torsda-
gen 3 oktober begravnings-
gudstjänst för Ella Weirell, 
Älvängen. Offi ciant var Leif 
Jöngren.

Lars-Erik Thorsson. I 
Starrkärrs kapell hölls freda-
gen 4 oktober begravnings-
gudstjänst för Lars-Erik 
Thorsson, Nol. Offi ciant 
var komminister Mikael 
Nordblom.

Thomas Jacobsen. I Nö-
dinge kyrka hölls fredagen 
4 oktober begravningsguds-
tjänst för Thomas Jacobsen, 
Nödinge. Offi ciant var 
kyrkoherde Harry Hultén.

Gaby Grundberg, Skepp-
landa har avlidit. Född 1945 
och efterlämnar maken Lars 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Astrid Johansson, Björkli-
den har avlidit. Född 1925 
och efterlämnar syskon 
med familjer som närmast 
sörjande.

Dödsfall

Tack

Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi fi nns här för dig
Etabl. 1932

Dygnet runt   

www.alebegravning.se

031-98 32 50 0303-33 33 99 0520-66 12 33
 SURTE  LÖDÖSEÄLVÄNGEN
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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

Bil köpes, även husvagn.
-98/11. Allt av intresse. Mindre 
defekt ej hinder.
tel. 0728-76 29 09

Vykort köpes.
Postade och opostade.
tel. 031-24 99 29

SÄLJES

Nols billigaste etta. Hyra 1634 / 
mån. Ledig 1/11. Pris 370 00 kr.
tel. 0763-15 99 90

Ved säljes. Björk och blandved.
Event. transport kan ordnas.
tel. 0706-61 05 49

Kattungar svarta söker nya 
goda hem. 
tel. 0303-33 82 49

Nybesiktigad släpkärra.
Ht. Verken. Jättefin. 4500 kr
tel. 0303-74 50 13
el. 0707-89 14 95

UTHYRES

Möblerad stuga uthyres. 20 
kvm, 3km norr om Skepplanda. 

För mer info:
tel. 0704-15 55 33

ÖVRIGT

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

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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Hus- och lägenhets-
renoveringar. Använd 
rotavdraget, 50% på 
arbetskostnaden. Vi utför bla. 
golvbyten, ombyggnationer 
inomhus, fönster och dörrbyten 
mm. Gå in på vår hemsida för att 
läsa en del av vad vi utför.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44
Momsregistrerad, F-skatt sedel 
och försäkringar finns.

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

Fönsterputs!
Tillfällig eller återkommande 
puts. Använd RUT-avdraget, 50% 
på priset. Innehar F-skatt.
Unos Fastighetsservice
tel. 0735-83 09 53

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

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

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

Naturfotografier från Ale
Till konferensrummet, 
väntrummet eller 
vardagsrummet. Visa gäster och 
besökare hur vackert vi bor.
www.alaforsfoto.com

Ales hemstäd. Tack till alla gamla 
och nya kunder som gör det 
möjligt för oss att kunna erbjuda 
er hemstädning. Vi expanderar 
och kan ta emot fler kunder med 
önskad frekvens. vi kommer 
alltid ut på ett kostnadsfritt 
besök innan start. Flyttstäd, 
storstäd och fönsterputs erbjudas 
också. RUT-avdrag tar halva 
arbetskostnaden.
Kollektivavtal finnes.
tel. 0709-66 19 59    Salli
tel. 0735-57 77 50    Helene
www.alehemstad.com
aleshemstad@telia.com

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

Service el hushållsmaskiner, 
spis, alla fabrikat. Jour, lång vana, 
lågpris, fri resa, reservdelar. 
Spara annonsen. Ring för råd 
eller rep. 
tel. 070-658 20 29

Hundrastning i Ale & Kungälv. 
Ring Stina på 0709-56 26 56. Jag 
kommer hem till er och rastar 
hunden.
För priser & tjänster:
www.doggiedog.n.nu

Wiba städstervice utför alla 
typer av städ bl.a. flytt-stor-
veckostäd, fönster puts. RUT-
avdrag direkt.
tel. 0736-97 80 28
mail.wiba2012@hotmail.com

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

Våran lilla älskling
Alicia

fyller 1 år den 11/10
Grattis på födelsedagen önskar

Mamma & Pappa
Alexandra & Emilia
Mormor & Morfar
Farmor & Farfar

Grattis till vår älskade
Inez

på 1-årsdagen den 10/10
önskar

mormor Jaana och
morfar Kenneth

Övrigt

Försvunnen
Svart 10-årig kastrerad 
hankatt försvann från sitt 
hem i Nol 22/9.
Id-märkt i örat E2755
Ring: Jan 0705-205030

Veckans ros 
...till alla underbara vänner 
som hjälpte mig med reno-
veringen av min nya butik 
på Ale Torg. Dessutom ett 
stort tack för alla gåvor och 
lyckönskningar i samband 
med invigningen av Pfagers 
Ljuva Hem.

Pernilla Fagerholm

Ett stort tack till vår vän 
Börjesson som organiserade 
den lyckade träffen på Jen-
nylund för oss gamla spelare 
i Bohus IF. En stor lyckade 
träff med mycket minnen. 
Tack Verner vi glömmer dig 
aldrig. 

Hälsningar från oss alla

Tack

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
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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

Bil köpes, även husvagn.
-98/11. Allt av intresse. Mindre 
defekt ej hinder.
tel. 0728-76 29 09

Vykort köpes.
Postade och opostade.
tel. 031-24 99 29

SÄLJES

Nols billigaste etta. Hyra 1634 / 
mån. Ledig 1/11. Pris 370 00 kr.
tel. 0763-15 99 90

Ved säljes. Björk och blandved.
Event. transport kan ordnas.
tel. 0706-61 05 49

Kattungar svarta söker nya 
goda hem. 
tel. 0303-33 82 49

Nybesiktigad släpkärra.
Ht. Verken. Jättefin. 4500 kr
tel. 0303-74 50 13
el. 0707-89 14 95

UTHYRES

Möblerad stuga uthyres. 20 
kvm, 3km norr om Skepplanda. 

För mer info:
tel. 0704-15 55 33

ÖVRIGT

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

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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Hus- och lägenhets-
renoveringar. Använd 
rotavdraget, 50% på 
arbetskostnaden. Vi utför bla. 
golvbyten, ombyggnationer 
inomhus, fönster och dörrbyten 
mm. Gå in på vår hemsida för att 
läsa en del av vad vi utför.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44
Momsregistrerad, F-skatt sedel 
och försäkringar finns.

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

Fönsterputs!
Tillfällig eller återkommande 
puts. Använd RUT-avdraget, 50% 
på priset. Innehar F-skatt.
Unos Fastighetsservice
tel. 0735-83 09 53

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

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

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

Naturfotografier från Ale
Till konferensrummet, 
väntrummet eller 
vardagsrummet. Visa gäster och 
besökare hur vackert vi bor.
www.alaforsfoto.com

Ales hemstäd. Tack till alla gamla 
och nya kunder som gör det 
möjligt för oss att kunna erbjuda 
er hemstädning. Vi expanderar 
och kan ta emot fler kunder med 
önskad frekvens. vi kommer 
alltid ut på ett kostnadsfritt 
besök innan start. Flyttstäd, 
storstäd och fönsterputs erbjudas 
också. RUT-avdrag tar halva 
arbetskostnaden.
Kollektivavtal finnes.
tel. 0709-66 19 59    Salli
tel. 0735-57 77 50    Helene
www.alehemstad.com
aleshemstad@telia.com

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

Service el hushållsmaskiner, 
spis, alla fabrikat. Jour, lång vana, 
lågpris, fri resa, reservdelar. 
Spara annonsen. Ring för råd 
eller rep. 
tel. 070-658 20 29

Hundrastning i Ale & Kungälv. 
Ring Stina på 0709-56 26 56. Jag 
kommer hem till er och rastar 
hunden.
För priser & tjänster:
www.doggiedog.n.nu

Wiba städstervice utför alla 
typer av städ bl.a. flytt-stor-
veckostäd, fönster puts. RUT-
avdrag direkt.
tel. 0736-97 80 28
mail.wiba2012@hotmail.com

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

Våran lilla älskling
Alicia

fyller 1 år den 11/10
Grattis på födelsedagen önskar

Mamma & Pappa
Alexandra & Emilia
Mormor & Morfar
Farmor & Farfar

Grattis till vår älskade
Inez

på 1-årsdagen den 10/10
önskar

mormor Jaana och
morfar Kenneth

Övrigt

Försvunnen
Svart 10-årig kastrerad 
hankatt försvann från sitt 
hem i Nol 22/9.
Id-märkt i örat E2755
Ring: Jan 0705-205030

Veckans ros 
...till alla underbara vänner 
som hjälpte mig med reno-
veringen av min nya butik 
på Ale Torg. Dessutom ett 
stort tack för alla gåvor och 
lyckönskningar i samband 
med invigningen av Pfagers 
Ljuva Hem.

Pernilla Fagerholm

Ett stort tack till vår vän 
Börjesson som organiserade 
den lyckade träffen på Jen-
nylund för oss gamla spelare 
i Bohus IF. En stor lyckade 
träff med mycket minnen. 
Tack Verner vi glömmer dig 
aldrig. 

Hälsningar från oss alla

Tack

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
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

1 4 8 3 6 2
8 6 5 1

2 1 6 4

6 2 5 9
9 8 6

7 6 5

8 1 2
2 6 7

4 2 5 6 3

2 9 5 7
6 7 2
1 2 8 5

4 9 1 5 6
5

7 1 6

6 9 8
2 8 7
7 5 4 9

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! Lo

ka
la

 a
vv

ik
el

se
r k

an
 fö

re
ko

m
m

a.

299
ALLA AKTIVITETER

KR/MÅN
12 MÅN AG

TRÄNA PÅ TRE KLUBBAR I ALE

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. 

BONUSPAKET OCH PT INGÅR!
TVÅ PT-TILLFÄLLEN, PT SMALL GROUP, väska, 
vattenfl aska, respass, sol- och massagekort samt 
fem give-away-cards. Värde 2448 kr.

Utokade oppett ider 

i Alvangen! 

. .
. .. .

TR
ÄN

A 
PÅ 140 KLUBBAR I SVERIGE! ALLA MÄNNISKOR, ALLA

 Å
LD

RA
R! RESPASS

INGÅR!


