
ÄIK:s Johan Parinder i du-
ell med NSK:s Rahel Faraj.

ÄIK derbyvann
NÖDINGE. Älvängens 
IK vann derbyt och 
satte därmed stopp för 
Nödinges drömmar om 
spel i division 5.
Nol hade liksom Nödinge chansen 
att knipa en av de översta platserna 
i division 6. Båda hade dock ÄIK kvar 
att möta. Nödinge tog inte chansen. 
ÄIK vann och på söndag kan det bli 
Nols tur att få drömmen spräckt. 
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Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla dagar 7-23 Ale Torg

På fredag 11-19 
är du välkommen att 
provsmaka då en av 

i butiken. Välkomna!

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

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

Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

KVALITÉ I 
SKOG & MARK
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HAGLÖFS VANDRA JACKET
Skaljacka med GORE-TEX
Dam och Herrstorlekar
ORD.PRIS 2999 KR

MEINDL KANSAS
Skinnkänga med GORE-TEX
Dam och Herrstorlekar
ORD.PRIS 2499 KR

NU 1999 KR

NU 1499 KR
HAGLÖFS SOLO FLEECE

Dam och Herrstorlekar
Av återanvändbart material

ORD.PRIS 799 KR

NU 499 KROBS! Begränsat antal

  

Lödöse 0520-66 00 10
Gäller t o m 20/10-2013

Finsk vecka i Lödöse

D

– Sussi har köpt in flera finska  
delikatesser och fixat bra priser, 
kom in och fynda. Moi Moi!

Nollvision för arbetslösheten

paula.orn@ale.sePaula Örn (S)

Vad tycker du?

Vardag 10-19 | Lördag 10-15 | Söndag 11-15 
ICA Kvantum 7-23 alla dagar | www.aletorg.se
Varddag 1100 119 | Lördagg 1

Tårtkalas & 
godisregn 
på torget!Lördag

26 oktober

kl 10 – 14



Ortsutvecklingsmöten 
har alltid engagerat 
och intresserat mig. 

Det var ett initiativ som 
togs redan 1995, om jag inte 
minns helt fel, av den då so-
cialdemokratiska ledningen 
i Ale. Det skedde på försök 
i Surte och Hålanda, men 
utvecklades sedan till att 
omfatta Ales tio orter. Syftet 
att stärka den lokala demo-
kratin och öka infl ytandet 
samt chansen att påverka de 
mindre ortsnära frågorna 
är briljant. På många sätt 
har det också varit mycket 
lyckosamt – och är fortfa-
rande vill jag understryka. 
Dock är det viktigt att fram-
häva roten till framgången. 
Nyckelorden är nära och 
superlokalt. Nära är det 
kommunledningen (både 
tjänstemän och politiker) 
som ska vara och superlo-
kalt gäller programmet och 
presidiet för mötet. Här har 
det hänt något. I Alvhem 
satt Elena Fridfelt från 
Älvängen som ordförande 
och i Hålanda svingade Boel 
Holgersson från Nol klub-
ban. Eftersom mötet inte är 
politiskt på något sätt borde 
i princip vem som helst 
kunna vara ordförande, det 
viktigaste är ju att personen 
är från bygden. Det är tack 
vare den lokala förank-
ringen som rätt frågor väcks. 
Inspirationen ska komma 
från ortsborna i det dagliga 
mötet på orten. Det är då 

det blir superlokalt. Ingen 
skam ska falla över varken 
Boel Holgersson eller Elena 
Fridfelt. De har skött upp-
draget med bravur, men för 
att bevara ortsmötet som ett 
intressant forum får vi inte 
glömma vad som lagt grun-
den. Om de politiska parti-
erna saknar representanter 
på den aktuella platsen 
bör en ordförande kunna 
rekryteras direkt från orten. 
Härkomsten har i detta fall 
en avgörande betydelse. En 
ordförande som lever på 
orten behöver aldrig ställa 
frågan om vad som ska upp 
på nästa möte, det vet han 
eller hon redan… Det hörs 
nämligen på bygden.

I Hålanda kom återigen 
vägbelysningen upp. Den 
monteras delvis ned i 
samband med att Vat-
tenfall markförlägger 
ledningen. Självklart 
kan vi inte ha belys-
ning överallt. Det 
vore inte ekonomiskt 
försvarbart i tider 
där både omsorg och 
skola skriker efter mer 
resurser. Det handlar 
om att prioritera och i 
detta fall finns det en 
politisk samsyn om att 
förse busshållplatser, 
vägsträckor vid samlad 
bebyggelse och utsatta 
vägkorsningar med 
belysning. 
På vägen 

upp till bygdegården mötte 
jag en gående som inte bar 
reflex och dessutom valt en 
svart jacka. Det var i grevens 
berömda sekund som jag 
hann se vederbörande. Jag 
reagerade och gapade idiot, 
men när jag väl kom fram 
och upptäckte att min egen 
jacka naturligtvis inte heller 
hade reflex lugnade jag mig. 
Nu är jag vuxen och vet hur 
jag ska agera, men tankarna 
gick direkt till alla skolbarn. 
De kanske inte är så med-
vetna själva om riskerna att 
vandra längs skolvägen utan 
reflex. Om det nu inte är 
obligatoriskt att få reflex i 
skolan hoppas jag att kom-
munen som en kompensa-
tion till den nedmonterade 
belysningen i Hålanda förser 
skolbarnen med reflexer. Jag 
vet, numera, var man köper 
sådana!

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Bevara det superlokala
alekuriren  |   nummer 37  |   vecka 42  |   2013LEDARE2

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

Dränering • Enskilda avlopp  
Grundisolering • Dikning • Marksten

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

Verksamheten 
är miljödiplomerad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Annonsmottagning 
Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 
Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 
Lödöse och Nygård varje vecka, 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. 

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Inne & utebelysning
Ale Lampan

LED-EXPERTEN
Vi hjälper dig hitta 

rätt belysning!

Öppet: Månd-fred 10-18, lörd 10-14

SURTE SISU
Förberedande Årsmöte
Alustava Vuosikokous

Lördag 26 okt kl 14.00
TERVETULOA!

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

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

TYGLADAN

Höstens Nyheter är här!

600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

PÄLS Teddy, Varg, Björn m.fl  120-195:-/m

Inredning för hela hemmet
- LÖPARE 69:-
- KUDDFODRAL 39:-

ÖLJETTKAPPOR  50x250cm 139:-/st
THERMOLEGGINGS 

Dam, Barn 49:-

Höst ns Nyyhe

Ledetvägen 40, 449 51 Alafors 
Tel: 0303-74 02 60

Godisbana

WWW.GODISBANA.SE

Ännu en hemsida 
producerad av 

Alekuriren

LIVSMEDELSBUTIK, 
GATUKÖK & PIZZERIA

Tel: 0303-74 02 60 
Öppettider: MÅN-LÖR: 10-20 SÖN: 11-20 

Pizzerian öppnar en timma efter ordinarie öppettider

Det händer i
GUNTORPS MISSIONKYRKA

Jubileum
120 år

Söndag 20 okt kl 16.00

Predikan av Lars Gunther

Sång av kören Paus

Kyrkkaffe med tårta

Bildvisning

Välkommen!

MER ÄN
BARA TIDNING

– en komplett
reklamleverantör
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 PREMIÄR
 onsdag 23/10 kl 10:00.  

VECKANS ERBJUDANDEN 21/10–27/10

Extra mycket för pengarna

UPP TILL 

5% 
ÅTERBÄRING.

ÄLVÄNGEN • ÖPPET ALLA DAGAR 6:00-23:00

Äntligen slår vi upp dörrarna till 
din bästa matbutik.

23/10 kl 10.00 klipper vi bandet med hjälp 
av barn från Alvhems förskola.

STOR 
DELIKATESS-
AVDELNING 

MED PERSONLIG 
SERVICE.

NYGRÄDDAT 
BRÖD OCH 

FANTASTISKA 
BAKVERK FRÅN 

EGET BAGERI.

ALLTID BÄST 
PÅ FRUKT & 

GRÖNSAKER.

I VÅR FISK-
AVDELNING 
HITTAR DU 

MASSOR AV 
LÄCKERHETER.
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LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 23 oktober 2013 har Lilla 
Edets kommunfullmäktige sammanträde 
i Stora Salongen, Kulturhuset Eden/ 
Folkets hus kl. 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a. 
följande ärenden:
•  Tertialrapport 2, januari – augusti 2013, 

Lilla Edets kommun
•  Fastställande av Policy mot korruption
•  Svar på motion om ny avfart från E45 

mot Lödöse

Bert Åkesson Maria Olegård
ordförande sekreterare

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

Förra veckan kom Lärarförbundets rapport 
där Sveriges bästa skolkommun koras. I 
rapporten listas alla landets kommuner 

utifrån ett antal olika kriterier. Sämsta place-
ringen är 290. Ale hamnar på plats 251, vilket 
är ett fall från förra årets plats 240. Detta sätter 
onekligen fokus på hur det står till med vår 

skola. Uppenbarligen går utvecklingen åt fel håll 
i Ale, men även sett till 

landet som helhet sjunker skolresultaten. 
Från regeringshåll låter det tyvärr likadant 

hela tiden. Utbildningsminister Jan Björklund 
(FP) brukar nämligen som ett mantra upprepa 
att de sjunkande skolresultaten inte beror på den 
moderatledda regeringens sju år vid makten. 

Han vill gärna hävda att det är socialdemokra-
tiska regeringars fel att 

skolresultaten sjunker. Men om man ska vara 
noggrann, och det ska man när det gäller skolan, 
är det intressant att se vem som egentligen bär 
ansvaret. 

De senaste 33 årens läroplaner är framtagna 
av borgerliga regeringar. 1980 genomförde 
regeringen Fälldin, med skolminister Britt 
Mogård (M) Lgr 80. Nästa gång vi fick nya 
styrdokument, 1994, hette statsministern Carl 
Bildt och skolministern Beatrice Ask (M). Nu 

senast hette statsministern Fredrik Reinfeldt och 
utbildningsministern Jan Björklund. Då är det 
inte så svårt att räkna ut att huvudansvaret för 
de senaste 33 årens dystra skolresultat ligger hos 
borgerliga regeringar. 

För att frånsäga sig detta ansvar brukar 
Björklund ständigt upprepa att det är kommu-
naliseringen av skolan, vilken Göran Persson 
genomförde, som är boven i dramat. Björklunds 
problemformulering handlar då om huruvida det 
är stat eller kommun som ska ansvara för skolan. 
Det kan man naturligtvis ha olika synpunkter 
på, men detta är ett märkligt resonemang för 
att komma från borgerligt håll eftersom det där 
brukar heta att det viktiga inte är vem som utför 
verksamhet, utan det viktiga är att kvalitetsmålen 
uppfylls. I så fall borde det inte spela någon roll 
om det är stat eller kommun som ansvarar för 
utbildningen. I varje fall inte om skolan styrs av 
bra skollagar och läroplaner.

Med den läxan för Björklund att plugga in, 
vänder vi blicken framåt. Socialdemokraterna 
satsar i sin budgetmotion 4,5 miljarder på skolan, 
varav 2 

miljarder tydligt riktas mot att minska klass-
storlekarna i årskurs 1-3. Det ger eleverna mer 
tid med sin lärare ? och lärarna bättre förut-
sättningar att kunna se varje elev. Det ger våra 
barn en bättre start på sin skolgång och det ger 
oss i Ale bättre möjligheter att lyckas vända den 
negativa trenden. Men då behöver vi en regering 
som är beredd att satsa på skolan och inte bara på 
skattesänkningar för lånade pengar. Vi vill ha en 
skola med mindre klasser och mer kunskap! 

Stefan Hagman (S)
Lärare och ordf. för Socialdemokraterna i Nödinge  

Dennis Ljunggren (S)
V ordf. Utbildningsnämnden

33 år av borgerlig skola men utbildningsministern skyller ifrån sig

Måste få observera Surtebor med fl era 
om att Älvängen är mitt i Ale kom-
mun. Tyvärr bortses det ofta ifrån 

då det gäller Ales utveckling.
S-partiet har ju haft som sin slogan 

“utveckla Nödinge”. Faktum är ju att 
Nödinge under många år varit det enda som 
utvecklats i hela Ale! 

När nu därför Pressfeldt storsatsar på Älv-
ängen borde inte detta förarga någon, men de 
södra orterna tycker tydligen detta är så svår-
smält att de önskar sig en avknoppning.  

Surte-Bohus är kanske de orter som inte 
passar in i den långsmala kommun som Ale 
utgör?

Och för Pressfeldt väntar kanske nya utma-
ningar, till exempel att införliva Lödöse och 
pendelstationen med Ale?

F d Alebo, uppväxt i gamla Skepplanda kommun

Älvängen – Mitt i riket

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

MEDLEMSMÖTEN 
Nödinge S-förening

Onsdag 23 oktober kl 18.30  
i sal 125, Komvux lokaler på  

Ale gymnasium.
- Nomineringar till riksdag och region

- Aktuellt i Nödinge
- Valrörelsen

Varmt välkomna!
Nol – Alafors S- förening

Onsdag den 23/10 kl. 18.00
Folkets hus i Nol

- Vice ordf. i utbildningsnämnden
Dennis Ljunggren kommer hit.

- Nomineringar till riksdag och region
- Övriga frågor

Alla är välkomna!
Bankerna har ökat utlåningen 
till företag. Samtidigt spår 
en övervägande majoritet av 
bankernas kontorschefer att 
konjunkturen stärkt det när-
maste året. Så positiva har inte 
bankcheferna varit på två år.

– Det här är goda nyheter 
för företag i Ale, säger Sara 
Wallin, VD för Almi Företags-
partner Väst.

Almi Företagspartner 
genomför kontinuerligt 
underökningar bland 150 bank-
kontorschefer.

Åtta av tio bankkontor tror 
att konjunkturen kommer att 
stärkas på ett års sikt. Den posi-
tiva attityd som växt fram under 
året stärks därmed ytterligare. 
Den positiva nivån hos bank-
kontorscheferna har inte varit 
så hög på två år som nu.

Det är en positiv trend som 
spelar stor roll för företagen 
i Ale.

– Om bankerna har fram-
tidstro, då vågar de vara med på 
företagens framtidssatsningar. 
Det påverkar definitivt företag i 
Ale, säger Sara Wallin.

– Känner man att konjunk-
turen vänder vågar man finan-
siera nya satsningar.

Den stärkta framtidstron 
gör det inte bara lättare att låna 
pengar för företagen. Även 
företagen påverkas och vill 
investera.

– Det här ger framtidstro. 
Känner företag att ”nu börjar 
det ta fart” då vågar man satsa, 
säger Sara Wallin.

Och bankerna finansierar 
just nu i nya satsningar, för 
bankernas utlåning ökar. Var 
tredje bankkontor uppgav att 
utlåningen till företag ökade 
under årets tredje kvartal. Man 
är också mycket positiv till den 
framtida utlåningen, tre av 
fyra kontor tror att utlåningen 
kommer att öka på ett års sikt.

❐❐❐

Bankerna ökar
utlåningen till företag i Ale

Du vet väl att du 
kan kolla ditt nya 
elpris på aleel.se?

www.vgregion.se

Regionfullmäktige 
sammanträder

Måndag och tisdag den 21 – 22 oktober  sammanträder region- 
fullmäktige i  Vänersborg. Under sammanträdet kommer handikapp 
-idrottsstipendier att delas ut. Måndagen kommer att vara en 
informationsdag där eftermiddagen ägnas åt Regionen 15 år.

Tid:   21–22 oktober med start måndag kl. 10.00.  
Information om Regionen 15 år sker  måndag kl. 13.00 – 17.00. 
Utdelning av handikappidrottsstipendier sker tisdag kl. 13.00

Plats: Sessionssalen, kommunhuset i Vänersborg.

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

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

Kjell Nordström 
Ordförande

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

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

Lördagsfika 
med sossarna!

Träffa kommunalråd 
och riksdagsledamot 
på Café Tant Rut, 
Ale Torg i Nödinge.

Säg vad du tycker  
om (S) politik. Alla 
frågor och funderingar  
är varmt välkomna!
 
Lördag 19 oktober kl 10.30-12.30 
Vi bjuder på fika!

Nollvision för arbetslösheten - vad tycker du?

Paula Örn Christina 
Oscarsson

Tel: 0303-742113
E-post: sap.ale@telia.com
www.socialdemokraterna.se/ale

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

Oktober

Älvängen  Tisdag 22 oktober kl 19.00 Aroseniusskolan i Älvängen
 
Teman för kvällens möte:

 •  Elena Fridfelt ordförande i utbildningsnämnden berättar om skolan.

 •  Anders Nordgren utvecklingsledare för skolan talar om projektet Star for life.

 •  Magnus Blombergsson verksamhetschef plan och bygg ger sin vision om framtiden för 
Älvängen.

 •  Lars-Ove Hellman från Alebyggen informerar om Kronogården.

Fika serveras under kvällen.
Möjlighet att ta upp nya frågor och diskutera svaren på frågor från tidigare möte kommer att ges.
Om ni har ni har några frågor mejla till kommunstyrelsen@ale.se.

Välkomna hälsar
Anitha Kristiansson, Lars-Gunnar Wallin och Ingvar Arvidsson

Nödinge  Torsdag 24 oktober kl 19.00 Ale gymnasium
 
Teman för kvällens möte:

 •  Trygghetsvandring, ett säkert ställe. Brotts- och säkerhetshandläggare Lottie Klug.

 •  Näridrottsplats i Nödinge. Verksamhetschef Michael Svensson och enhetschef Klas Arvidsson 
från kultur och fritid.

 •  Kaffe och bulle.

 •  Hur utvecklar vi Nödinge steg för steg? Ordf. samhällsbyggnadsnämnden Jan A Pressfeldt och 
stadsarkitekt Magnus Blombergsson.

 •  Övriga frågor.

Om ni har ni har några frågor mejla till kommunstyrelsen@ale.se.
Välkomna hälsar
Lennarth Nilsson, Sven Pettersson och Maj Holmström

Surte Tisdag 23 oktober kl 19.00  församlingshemmet i Surte
 
Teman för kvällens möte:

 •  Jan A Pressfeldt ordf. samhällsbyggnadsnämnden berättar om byggen och planeringar som ska 
ske och är på gång. Pressfeldt kommer även att besvara frågor som uppkommer under mötet.

 •  Kommunalråd Mikael Berglund och oppositionsråd Paula Örn närvarar för att svara på frågor 
från ortsutvecklingsmötets besökare.

 •  Representant från Västtrafik informerar.

Fika serveras i paus. Om ni har ni har några frågor så går det bra att ringa till Börje Ohlsson, tel. 
0707-710464 eller mejla till borje.ohlsson@ale.se 
 
Välkomna önskar 
Börje Ohlsson, Stina-Kajsa Melin och Chatarina Engstrand

Välkommen på 
ortsutvecklingsmöte

Kom till kommunfullmäktige
Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen den 28 oktober 2013 kl 18.00 i 
Medborgarhuset, Alafors.

Under sammanträdet planeras kommunfullmäktige bland annat att fatta beslut om följande:

 •  Uppföljningsrapport 4 med delårsbokslut per 2013-08-31 och årsprognos för Ale kommun 
och dess bolag.

 • Svar motion om sänkt bygglovstaxa när man bygger energieffektivt.

 • Svar på medborgarförslag om att ansluta Ale kommun till förvaltningsområde för finska.
 
En fullständig föredragningslista kommer framöver att finnas tillgänglig hos Ale kommun, 
0303-33 00 00 och på ale.se. Ale-Kungälvs närradioförening direktsänder på frekvensen  
95,4 MHz.  
Mötet är öppet för allmänheten.  

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

Temakväll
kring Neuropsykiatriska Diagnoser
Föräldrar från Lerum berättar om hur de har format ett nätverk genom sociala medier. 
Ett forum där kan man träffas för att ställa frågor och kunna stötta varandra i olika 
sammanhang utan att behöva vara fysiskt närvarande.

>> Onsdag 30 oktober kl. 18.30 – 20.30
Aktivitetshuset, Älvängen Carlmarks väg 4

Ingen kostnad. Ingen föranmälan. Frågor: Ann-Mari Thunberg 0303-371254

Välkommen!

DUKNINGSTÄVLING
Torsdag 24 oktober
MÅLTIDENS DAG
Måltidens dag är ett tillfälle att njuta av
god och bra mat i en trivsam miljö.

I Ale anordnar vi för andra året i rad en 
dukningstävling i kategorierna förskola, skola, 
äldreomsorg och funktionshinder.

Fina priser utlovas!
Fotografera era dukningar samt skriv ner några 
rader om dukningen  och måltiden. Hänger 
dukningen och måltiden ihop? Har ni dukat  
efter säsong? Har ni dukat med finporslinet? 
Har ni något tema?

Maila ert bidrag senast 1 november till 
kommundietist  Kristine Arhage:  
kristine.arhage@ale.se

Smaklig måltid!

Författarfika  med Bodil Jönsson
Fysikprofessorn och författaren Bodil Jönsson 
succébok Tio tankar om tid fick plötsligt alla 
att tala om begreppet ställtid, om behovet av 
att identifiera tidstjuvar och få en bättre rytm 
i livet. Boken såldes i över 650 000 exemplar. 
2009 kom Bodil Jönssons uppföljare Tio år 
senare – tio tankar om tid, en bok som handlar 
om vad som hänt under det här decenniet med 
vår inställning till tiden och till stressen, i en 
alltmer teknikfylld värld. Sedan dess har hon 
också släppt böckerna När horisonten flyttar 
sig – att bli gammal i en ny tid samt Tid för det 
meningsfulla. 

>> Lördag 19 okt kl. 13.00
Ale bibliotek, Nödinge
Läsesalen, Ale bibliotek, Nödinge.  
 
Entré inkl. fika 80 kr. Förköp Ale bibliotek, 
Nödinge.  
Samarr: Studieförbundet Vuxenskolan.

foto: Susanne Sjöland
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Tisdag 8 oktober

Rutor sönderslagna
Ett vittne ser hur en person 
uppehåller sig vid två bilar på 
parkeringen vid Älvängens sta-
tion. När vittnet åker fram till 
platsen ser hon att det är kros-
sade rutor på båda bilarna.

Torsdag 10 oktober

Ofredande
En kvinna anmäler ett ofre-
dande till polisen. Händelsen 
utspelar sig i Nol på eftermid-
dagen när målsägande är ute 
och cyklar. Mannen förföljer 
kvinnan, som känner obehag. 
Den mustaschprydde mannen 
beskrivs vara i 35-40-årsåldern 
och cirka 170 centimeter lång.

Inbrott rapporteras från ett 
antal källarförråd på Södra 
Klöverstigen i Nödinge. Diverse 
gods tillgrips.

Bostadsinbrott i Surte. 
Okända gärningsmän tar sin in 
i målsägandes bostad via ett 
badrumsfönster. Två datorer 
och en resväska tillgrips. 
Spårsäkring sker på platsen.

Söndag 13 oktober

Krossad butiksruta
Inbrott på Netto i Älvängen. 
Gärningsmännen krossar en 
ruta till butiken, men lyckas 
inte ta sig in innanför entrédör-
ren. En anställd hör att larmet 
ljuder och kallar på väktare.

15 18
M E L L A N
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och intresserad av teater?
Nu är det dags Att skapa 2014 

års vaknaföreställning!

Å

VI TRÄFFAS PÅ
ALE GYMNASIUM ONSDAGAR KL 18

I förra veckans nummer 
berättade vi om höstfes-
ten på Alkottens förskola i 
Alafors. I artikeln framgick 
det att ponnyridningen 
skedde i samarbete med 
Östergårds Ridklubb. Det 
var fel. Det var ett privat 
initiativ signerat Jennifer 
Sand.

Rättelse

HÅLANDA. Det blir mörkare i 
Hålanda.

Belysningsstolpar längs 
Hålandavägen byts ut och på 
alla platser ersätts de inte 
med nya.

– Det är ett beslut som 
vi har tagit gemensamt 
och som vi är politiskt helt 
överens om, underströk 
Samhällsbyggnadsnämn-
dens vice ordförande, Tyrone 
Hansson (S).
Höstens ortsutvecklingsmöte i 
Hålanda kom främst att handla om 
infrastruktur i form av gång- och 
cykelbanor samt inte minst vägbe-
lysning. Det var den senare punk-
ten som flest mötesdeltagare ville 
diskutera. Ale kommun tog redan 
förra året beslut om att de 40 år 
gamla trästolparna inte kommer att 
ersättas med nya på samtliga platser 
längs Hålandavägen. De är sedan 
en tid utdömda och när Vattenfall 
nu markförlägger elledningen var 
det dags att ta bort delar av belys-
ningen.

– På vissa platser har vi belyst 
åkermark och det kan inte anses 
vara rätt prioritering. Nu prövar vi 
varje enskilt fall och ser om det är 
motiverat med nya belysningsstol-
par. Vid sammanhängande bebyg-
gelse, flertalet busshållplatser och 
vältrafikerade korsningar sätter 
vi ofta upp belysning. Helt mörkt 
blir det inte, förklarade Torbjörn 

Andersson, teknisk verksamhets-
chef i Ale, som också informerade 
om att de två mindre ”broarna” på 
Hålandavägen kommer att förses 
med rörelsestyrd belysning.

Ortsborna uttryckte sin stora oro 
för barnen på väg till och från buss-
hållplatsen.

– Ni tar bort belysningen, men 
barnen går kvar. Det känns inte alls 
bra!

Att förse barnen med reflexer 
alternativt reflexvästar var en 
rekommendation från presidiet där 
Boel Holgersson (C) höll i klub-
ban och Linda Karlsson skötte 
protokollet. 

Efter fikapausen väntade en 
genomgång av Ale kommuns funk-
tionshinderspolitiska program. 
Rose-Marie Fihn (FP) redogjorde 
i egenskap av ordförande i funk-
tionshinderrådet.

– Det är ett livaktigt forum med 
representanter från både kommu-
nens politiska nämnder och vårt 
aktiva föreningsliv. Framför allt 
är det tillgänglighetsfrågor som 
diskuteras och då handlar det inte 
enbart om lokaler, utan väldigt 
mycket annat. Kommunens hem-
sida är ett exempel. Den ska vara 
tillgänglig för alla, även synskadade 
och döva. Där är vi inte framme 
än, men vi bevakar frågan. Vi följer 
upp och stämmer av. Mycket har 
gjorts, men mycket återstår också, 
sa Rose-Marie Fihn.

Begränsad belysning i Hålanda

Endast ett 30-tal personer hade i 
onsdags kväll tagit sig till bygdegår-
den. Ett skäl var säkert att program-
met inte var optimalt lokalt och i 
brist på ortsbor var det därför svårt 
att spika agendan för nästa möte. 

Någon önskade en hundrastgård 
centralt i Hålanda. Det blir kanske 
en fråga för vårens möte, om inte 
annat så är den ytterst lokal.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ 

Linda Karlsson, sekreterare, och 
Boel Holgersson, ordförande för 
ortsmötet i Hålanda.

BOHUS. Snart sätter 
arbetet igång på allvar 
med att sanera den 
förorenade marken vid 
Akzo Nobels fabriker.

Bohusborna fi ck veta 
mer om projektet på 
torsdagens ortsmöte 
där även Alebyggens 
vd, Lars-Ove Hellman, 
fanns på plats för att 
berätta om vad som är 
på gång. 

Ortsmötet i Bohus var som 
vanligt välbesökt.

Många ville höra om vad 
som är på gång, inte minst 
eftersom man står i startgro-
parna att påbörja saneringen 
av förorenad mark vid Akzo 
Nobels fabriker.

Företagets informations-
chef Anne-Cathrine Hart-
mann fanns på plats och 
redogjorde sakligt för vad 
som komma skall inom sane-
ringsprojektet Terra. 

– 90 års produktion av 
kemikalier har satt sina spår 
och nu har vi kunskaper som 
man inte hade då. 

70 000 kvadratmeter, lika 
stort som nio fotbollsplaner, 
kommer att saneras från för-
oreningar och sammanlagt 
rör det sig om 400 000 ton 
jordmassor. 

Den största utmaningen 
blir att utföra arbetet under 
pågående verksamhet. 

– Vi har dock inte varit 
overksamma under tiden, 
men hittills har man främst 
fokuserat på att kapsla in 
föroreningarna för att för-
hindra att de sprids. Under 
de senaste 15 åren har Akzo 
Nobel investerat 450 miljo-
ner i mark- och saneringsåt-
gärder. 

Det är två markområden 
som ska saneras och först ut 
är det södra där det sedan 
planeras bli ett grönområde. 

– Först i juni nästa år 
räknar vi med att allmänhe-
ten kommer att börja märka 
något. Just nu pågår upp-
handling och förberedelser, 
berättade Anne-Cathrine 
Hartmann

Nya tider
Lars-Ove Hellman, Alebyg-
gens vd, fick många frågor 
från bohusborna, som länge 
efterlyst fler butiker och mer 
liv i Bohus Centrum-galle-
rian. 

Budskapet var emellertid 
tydligt: 

– Bohus Centrum kan inte 
bli ett lokalt köpcentrum. 
Det ligger för nära både 
Kungälv och Ale Torg för 
att stå sig i konkurrensen. 
Det kommer att finnas en 
livsmedels- och servicebutik 
i någon form, men det finns 
inte tillräckligt med underlag 
för kommersiell handel här. 

Den tiden är förbi.
Istället fortsätter man att 

rikta sig mot kropp och själ 
samt hälsa och friskvård. 
Nyligen öppnades en famil-
jecentral för unga familjer på 
övervåningen och vårdcen-
tralen har utökat sitt utbud 
ytterligare. 

Samtidigt som man söker 
nya hyresgäster har man 
blivit tvungen att tacka 
nej till verksamheter som 
antingen inte passar i kon-
ceptet eller som riskerar att 
inte bli långvariga. 

Osäker korsning
Inte heller när det gäller 
underhållet av fastigheten 
var informationen särskilt 
upplyftande.

– Planerna fick abrupt 
avbrytas efter branden på 
Netto förra året, som kos-
tade oss mycket pengar 
eftersom ingen gärningsman 
kunde gripas. Vi har nyli-
gen bytt ventilationen och 
årets intäkter beräknas precis 
täcka årets underhåll och 
driftskostnader.

Ett återkommande ämne 
på ortsmötena i Bohus är den 
blåa färgen på husen. Även 
där var svaret tydligt:

– De kommer att förbli 
blå, åtminstone under hela 
min livstid, vilket enligt sta-
tistiken innebär minst 21 år 
till, skojade Lars-Ove Hell-
man, som berättade att man 
försökt få till en ommålning 
för många år sedan, men man 
fick avslag på bygglovet.

En annan fråga som debat-
terades flitigt var säkerheten 
för skolbarn i korsningen 
Skårdalvägen och Sandli-
den, där man efterfrågade ett 
övergångsställe. 

Pernilla Johnsson, leda-
mot i Bohus-Surte vägfören-
ing, menade dock att det kan 
vara en falsk säkerhet.  

– Det blir ett huvud-
stråk för barn som går till 
Bohusskolan och bilisterna 
kommer körande nedför en 
brant backe. Jag tror nog 
mer på en stopplikt, men vi 
får se vad som blir bestämt. 
Vi jobbar på en lösning. 

JOHANNA ROOS

Nu ska marken saneras
– Men höghusen förblir 
blå i Bohus

Alebyggens vd Lars-Ove 
Hellman.

Anne-Cathrine Hartmann, 
informationschef på Akzo 
Nobel.

Delar av 
belysningen på 
Hålandavägen 
kommer att 
försvinna.
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Tisdag 8 oktober

Rutor sönderslagna
Ett vittne ser hur en person 
uppehåller sig vid två bilar på 
parkeringen vid Älvängens sta-
tion. När vittnet åker fram till 
platsen ser hon att det är kros-
sade rutor på båda bilarna.

Torsdag 10 oktober

Ofredande
En kvinna anmäler ett ofre-
dande till polisen. Händelsen 
utspelar sig i Nol på eftermid-
dagen när målsägande är ute 
och cyklar. Mannen förföljer 
kvinnan, som känner obehag. 
Den mustaschprydde mannen 
beskrivs vara i 35-40-årsåldern 
och cirka 170 centimeter lång.

Inbrott rapporteras från ett 
antal källarförråd på Södra 
Klöverstigen i Nödinge. Diverse 
gods tillgrips.

Bostadsinbrott i Surte. 
Okända gärningsmän tar sin in 
i målsägandes bostad via ett 
badrumsfönster. Två datorer 
och en resväska tillgrips. 
Spårsäkring sker på platsen.

Söndag 13 oktober

Krossad butiksruta
Inbrott på Netto i Älvängen. 
Gärningsmännen krossar en 
ruta till butiken, men lyckas 
inte ta sig in innanför entrédör-
ren. En anställd hör att larmet 
ljuder och kallar på väktare.
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I förra veckans nummer 
berättade vi om höstfes-
ten på Alkottens förskola i 
Alafors. I artikeln framgick 
det att ponnyridningen 
skedde i samarbete med 
Östergårds Ridklubb. Det 
var fel. Det var ett privat 
initiativ signerat Jennifer 
Sand.

Rättelse

HÅLANDA. Det blir mörkare i 
Hålanda.

Belysningsstolpar längs 
Hålandavägen byts ut och på 
alla platser ersätts de inte 
med nya.

– Det är ett beslut som 
vi har tagit gemensamt 
och som vi är politiskt helt 
överens om, underströk 
Samhällsbyggnadsnämn-
dens vice ordförande, Tyrone 
Hansson (S).
Höstens ortsutvecklingsmöte i 
Hålanda kom främst att handla om 
infrastruktur i form av gång- och 
cykelbanor samt inte minst vägbe-
lysning. Det var den senare punk-
ten som flest mötesdeltagare ville 
diskutera. Ale kommun tog redan 
förra året beslut om att de 40 år 
gamla trästolparna inte kommer att 
ersättas med nya på samtliga platser 
längs Hålandavägen. De är sedan 
en tid utdömda och när Vattenfall 
nu markförlägger elledningen var 
det dags att ta bort delar av belys-
ningen.

– På vissa platser har vi belyst 
åkermark och det kan inte anses 
vara rätt prioritering. Nu prövar vi 
varje enskilt fall och ser om det är 
motiverat med nya belysningsstol-
par. Vid sammanhängande bebyg-
gelse, flertalet busshållplatser och 
vältrafikerade korsningar sätter 
vi ofta upp belysning. Helt mörkt 
blir det inte, förklarade Torbjörn 

Andersson, teknisk verksamhets-
chef i Ale, som också informerade 
om att de två mindre ”broarna” på 
Hålandavägen kommer att förses 
med rörelsestyrd belysning.

Ortsborna uttryckte sin stora oro 
för barnen på väg till och från buss-
hållplatsen.

– Ni tar bort belysningen, men 
barnen går kvar. Det känns inte alls 
bra!

Att förse barnen med reflexer 
alternativt reflexvästar var en 
rekommendation från presidiet där 
Boel Holgersson (C) höll i klub-
ban och Linda Karlsson skötte 
protokollet. 

Efter fikapausen väntade en 
genomgång av Ale kommuns funk-
tionshinderspolitiska program. 
Rose-Marie Fihn (FP) redogjorde 
i egenskap av ordförande i funk-
tionshinderrådet.

– Det är ett livaktigt forum med 
representanter från både kommu-
nens politiska nämnder och vårt 
aktiva föreningsliv. Framför allt 
är det tillgänglighetsfrågor som 
diskuteras och då handlar det inte 
enbart om lokaler, utan väldigt 
mycket annat. Kommunens hem-
sida är ett exempel. Den ska vara 
tillgänglig för alla, även synskadade 
och döva. Där är vi inte framme 
än, men vi bevakar frågan. Vi följer 
upp och stämmer av. Mycket har 
gjorts, men mycket återstår också, 
sa Rose-Marie Fihn.

Begränsad belysning i Hålanda

Endast ett 30-tal personer hade i 
onsdags kväll tagit sig till bygdegår-
den. Ett skäl var säkert att program-
met inte var optimalt lokalt och i 
brist på ortsbor var det därför svårt 
att spika agendan för nästa möte. 

Någon önskade en hundrastgård 
centralt i Hålanda. Det blir kanske 
en fråga för vårens möte, om inte 
annat så är den ytterst lokal.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ 

Linda Karlsson, sekreterare, och 
Boel Holgersson, ordförande för 
ortsmötet i Hålanda.

BOHUS. Snart sätter 
arbetet igång på allvar 
med att sanera den 
förorenade marken vid 
Akzo Nobels fabriker.

Bohusborna fi ck veta 
mer om projektet på 
torsdagens ortsmöte 
där även Alebyggens 
vd, Lars-Ove Hellman, 
fanns på plats för att 
berätta om vad som är 
på gång. 

Ortsmötet i Bohus var som 
vanligt välbesökt.

Många ville höra om vad 
som är på gång, inte minst 
eftersom man står i startgro-
parna att påbörja saneringen 
av förorenad mark vid Akzo 
Nobels fabriker.

Företagets informations-
chef Anne-Cathrine Hart-
mann fanns på plats och 
redogjorde sakligt för vad 
som komma skall inom sane-
ringsprojektet Terra. 

– 90 års produktion av 
kemikalier har satt sina spår 
och nu har vi kunskaper som 
man inte hade då. 

70 000 kvadratmeter, lika 
stort som nio fotbollsplaner, 
kommer att saneras från för-
oreningar och sammanlagt 
rör det sig om 400 000 ton 
jordmassor. 

Den största utmaningen 
blir att utföra arbetet under 
pågående verksamhet. 

– Vi har dock inte varit 
overksamma under tiden, 
men hittills har man främst 
fokuserat på att kapsla in 
föroreningarna för att för-
hindra att de sprids. Under 
de senaste 15 åren har Akzo 
Nobel investerat 450 miljo-
ner i mark- och saneringsåt-
gärder. 

Det är två markområden 
som ska saneras och först ut 
är det södra där det sedan 
planeras bli ett grönområde. 

– Först i juni nästa år 
räknar vi med att allmänhe-
ten kommer att börja märka 
något. Just nu pågår upp-
handling och förberedelser, 
berättade Anne-Cathrine 
Hartmann

Nya tider
Lars-Ove Hellman, Alebyg-
gens vd, fick många frågor 
från bohusborna, som länge 
efterlyst fler butiker och mer 
liv i Bohus Centrum-galle-
rian. 

Budskapet var emellertid 
tydligt: 

– Bohus Centrum kan inte 
bli ett lokalt köpcentrum. 
Det ligger för nära både 
Kungälv och Ale Torg för 
att stå sig i konkurrensen. 
Det kommer att finnas en 
livsmedels- och servicebutik 
i någon form, men det finns 
inte tillräckligt med underlag 
för kommersiell handel här. 

Den tiden är förbi.
Istället fortsätter man att 

rikta sig mot kropp och själ 
samt hälsa och friskvård. 
Nyligen öppnades en famil-
jecentral för unga familjer på 
övervåningen och vårdcen-
tralen har utökat sitt utbud 
ytterligare. 

Samtidigt som man söker 
nya hyresgäster har man 
blivit tvungen att tacka 
nej till verksamheter som 
antingen inte passar i kon-
ceptet eller som riskerar att 
inte bli långvariga. 

Osäker korsning
Inte heller när det gäller 
underhållet av fastigheten 
var informationen särskilt 
upplyftande.

– Planerna fick abrupt 
avbrytas efter branden på 
Netto förra året, som kos-
tade oss mycket pengar 
eftersom ingen gärningsman 
kunde gripas. Vi har nyli-
gen bytt ventilationen och 
årets intäkter beräknas precis 
täcka årets underhåll och 
driftskostnader.

Ett återkommande ämne 
på ortsmötena i Bohus är den 
blåa färgen på husen. Även 
där var svaret tydligt:

– De kommer att förbli 
blå, åtminstone under hela 
min livstid, vilket enligt sta-
tistiken innebär minst 21 år 
till, skojade Lars-Ove Hell-
man, som berättade att man 
försökt få till en ommålning 
för många år sedan, men man 
fick avslag på bygglovet.

En annan fråga som debat-
terades flitigt var säkerheten 
för skolbarn i korsningen 
Skårdalvägen och Sandli-
den, där man efterfrågade ett 
övergångsställe. 

Pernilla Johnsson, leda-
mot i Bohus-Surte vägfören-
ing, menade dock att det kan 
vara en falsk säkerhet.  

– Det blir ett huvud-
stråk för barn som går till 
Bohusskolan och bilisterna 
kommer körande nedför en 
brant backe. Jag tror nog 
mer på en stopplikt, men vi 
får se vad som blir bestämt. 
Vi jobbar på en lösning. 

JOHANNA ROOS

Nu ska marken saneras
– Men höghusen förblir 
blå i Bohus

Alebyggens vd Lars-Ove 
Hellman.

Anne-Cathrine Hartmann, 
informationschef på Akzo 
Nobel.

Delar av 
belysningen på 
Hålandavägen 
kommer att 
försvinna.

Öppet alla dagar 7-23
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2 för

2 för

 BLÖJOR 
Pampers/Libero. 

Pampers Megapack 179kr/st

Max 2 per kund

/st

GEVALIA
500g (ej ekologiskt) Jfr. pris 30kr/kg

Max 2 per kund

SKÖLJMEDEL SOFTLAN
750ml. Jfr. pris 10kr/l

Max 2 per kund

– Den självklara biten till nötstek,

allra saftigast och godast blir den  

när du steker den långsamt i ugn till 

en innertemperatur på 70–75°c. 

Läs mer om hur du lyckas med 

ditt kött på ica.se/kottskola.

Bli din egen
köttmästare!

GLASS
 Jfr.pris 22,22 kr/l

/st

4 för

matglädje 
varje dag

TVÄTTMEDEL VIA
 1,9kg. Jfr. pris 13,16kr/kg 

Max 2 per kund

FRANSYSKA/HÖGREV I BIT
Zemo ca 800-1000g. 
Urspr. land Tyskland 
Max 2 per kund

/st

PROVSMAKA!
På fredag 11-19 är du välkommen 

att smaka potatisbakelser, 
sås och kött från vår manuella 
delikatess då en av våra kockar 

Välkomna!

FINISH ALL IN ONE 
DISKTABLETTER 

52-pack. (ord. pris 84,95)
Jfr. pris 0,77/st

/st

Fransyska är ett magert, lätt fylligt kött. 
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ALAFORS. Skola och 
fritid var ämnena som 
dominerade tisdags-
kvällens ortsmöte i 
Alafors.

Trygghet fanns också 
med som en program-
punkt på dagordningen.

Tyvärr var det glest i 
salen, enbart ett 20-tal 
besökare.

Erik Karlsson svingade 
ordförandeklubban för allra 
första gången när Medbor-
garhuset stod som värd för 
höstens ortsutvecklingsmöte 
i Alafors. Erik klarade upp-
giften med bravur, men hade 
också två rutinerade herrar 
vid sin sida i Thor Eliasson 
och Åke Niklasson.

Av de inbjudna gästerna var 
fritidsledare Thomas Her-
mansson först ut att berätta 
om den gårdsverksamhet som 
bedrivs för unga i Ale.

– Vi har ingen fritidsgård 

i Alafors på kvällstid utan har 
valt att koncentrera verksam-
heten till tre orter; Bohus, 
Nödinge och Älvängen. Vi 
har färre mötesplatser som 
håller öppet fler kvällar, 
informerade Thomas.

Vidare berättade Thomas 
Hermansson om KEKS – 
ett närverk för kommuner 
och andra som driver öppen 
kultur- och fritidsverksamhet 
för unga. 

– Vi får verktyg att följa 
upp vår verksamhet med, det 
omfattas också av handled-
ning kring delaktighet och 
inflytande.

Tvärballa bankomaten
Hermansson avrundade sitt 
anförande med att upplysa 
om Tvärballa Bankomaten.

– Vi har avsatt 100 000 
kronor i vår verksamhet, 
pengar som är sökbara för 
ungdomar i Ale mellan 13-19 
år. Hittills har beviljats bidrag 
på 60 000 kronor till spän-
nande verksamheter runtom 
i kommunen, aktiviteter som 
ungdomarna själva har önskat 
genomföra.

Kommunalrådet Mikael 
Berglund (M) fick prata 
skolfrågor då Utbildnings-
nämndens ordförande Elena 
Fridfelt (C) fått lämna åter-
bud till mötet på grund av 
sjukdom.

– Skolan berör oss alla. 
Jag vill visa vad vi gör för att 
förbättra resultaten i skolan, 
sade Mikael och redogjorde 

för diverse insatser som nu 
genomförs från förskola upp 
till årskurs nio.

– Thorbjörn Jordansson 
är ny tillförordnad chef för 
utbildningssektorn. Han har 
i uppgift att analysera resul-
taten och föreslå åtgärder för 
att komma till rätta med pro-
blemen. Det finns inga ömma 
tår. Thorbjörn är ingen för-
synt man utan kommer att 
sätta fingret på det han ser, 
konstaterade Berglund som 
också namngav Himlaskolans 
nya rektorer, Eva Eriksson 
(F-3) och Andreas Sjunnes-
son (4-9) samt redogjorde 
för de utmaningar som deras 
respektive verksamheter står 
inför.

Mycket av skoldiskussio-
nen kom också att handla om 
den en-till-en-satsning som 
kommunen genomfört och 
som innebär att varje elev nu 
har tillgång till en egen dator.

– Nu handlar det om att 
utbilda pedagogerna så att 
de kan använda verktyget på 
rätt sätt i klassrummen, sade 
Mikael Berglund.

Vill se resultat
På Ahlafors Fria Skola har 
man inte gått hela vägen med 
en dator per elev. Rektor 
Ingvald Lindström fanns på 
plats i salongen och förkla-
rade friskolans ställningsta-
gande.

– Jag är en försiktig man. 
Jag vill ta del av resultaten 
först och sedan se om det är 

något för vår skola och våra 
pedagoger att anamma.

Efter fikapausen tog kom-
munens brotts- och säker-
hetshandläggare, Lotti Klug, 
plats vid podiet för att prata 
om trygghetsskapande åtgär-
der i kommunen.

– Alafors är ett tryggt litet 
samhälle. För att göra det 
ännu tryggare vill jag slå ett 
slag för Grannsamverkan. 
Min paroll lyder nämligen: 
Det ska vara svårt att vara tjuv 
i Ale!

Mötet avrundades med att 
Anni Niklasson berättade 
om det samverkansarbete 
som sker mellan socialtjänst, 
skola, polis och fritid.

– Med gemensamma kraf-
ter hjälper vi till att förebygga 

så att barn inte hamnar i risk-
situationer och i riskmiljöer.

Om Ledetvägen, som 
ständigt är uppe på agendan, 
fanns också en nyhet att pre-
sentera. Västtrafik förbereder 
en omläggning av kollektiv-

trafiken från och med den 9 
december varför busstrafiken 
kommer att reduceras åt ena 
hållet genom samhället.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Thomas Hermansson från Ale Fritid gästade ortsutveck-
lingsmötet i Alafors. Till vänster ses presidiets ordförande, 
Erik Karlsson.

Föreningslivet fanns representerade på mötet i form av Alebackens ordförande John Hans-
son och Ahlafors IF:s dito Claes Berglund.

Anni Niklasson redogjorde 
för samverkansarbetet inom 
SSPF.

Skola och fritid diskuterades i Alafors

Flytta med Länsförsäkringar

Nödinge, Ale Torg 14, 0303-33 16 40lansfast.se/ale
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Här erbjuder vi ett vackert 1½-planshus byggt 2004.
Trevligt och omtyckt villaområde nära centrum, skolor och
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LANTLIG VILLA - SKEPPLANDA
Vill ni bo lantligt kan vi nu erbjuda er ett fint hus i
Drängedalen, cirka tio kilometer utanför Skepplanda.
Smakfullt renoverat på senare år.
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ALAFORS. Skola och 
fritid var ämnena som 
dominerade tisdags-
kvällens ortsmöte i 
Alafors.

Trygghet fanns också 
med som en program-
punkt på dagordningen.

Tyvärr var det glest i 
salen, enbart ett 20-tal 
besökare.

Erik Karlsson svingade 
ordförandeklubban för allra 
första gången när Medbor-
garhuset stod som värd för 
höstens ortsutvecklingsmöte 
i Alafors. Erik klarade upp-
giften med bravur, men hade 
också två rutinerade herrar 
vid sin sida i Thor Eliasson 
och Åke Niklasson.

Av de inbjudna gästerna var 
fritidsledare Thomas Her-
mansson först ut att berätta 
om den gårdsverksamhet som 
bedrivs för unga i Ale.

– Vi har ingen fritidsgård 

i Alafors på kvällstid utan har 
valt att koncentrera verksam-
heten till tre orter; Bohus, 
Nödinge och Älvängen. Vi 
har färre mötesplatser som 
håller öppet fler kvällar, 
informerade Thomas.

Vidare berättade Thomas 
Hermansson om KEKS – 
ett närverk för kommuner 
och andra som driver öppen 
kultur- och fritidsverksamhet 
för unga. 

– Vi får verktyg att följa 
upp vår verksamhet med, det 
omfattas också av handled-
ning kring delaktighet och 
inflytande.

Tvärballa bankomaten
Hermansson avrundade sitt 
anförande med att upplysa 
om Tvärballa Bankomaten.

– Vi har avsatt 100 000 
kronor i vår verksamhet, 
pengar som är sökbara för 
ungdomar i Ale mellan 13-19 
år. Hittills har beviljats bidrag 
på 60 000 kronor till spän-
nande verksamheter runtom 
i kommunen, aktiviteter som 
ungdomarna själva har önskat 
genomföra.

Kommunalrådet Mikael 
Berglund (M) fick prata 
skolfrågor då Utbildnings-
nämndens ordförande Elena 
Fridfelt (C) fått lämna åter-
bud till mötet på grund av 
sjukdom.

– Skolan berör oss alla. 
Jag vill visa vad vi gör för att 
förbättra resultaten i skolan, 
sade Mikael och redogjorde 

för diverse insatser som nu 
genomförs från förskola upp 
till årskurs nio.

– Thorbjörn Jordansson 
är ny tillförordnad chef för 
utbildningssektorn. Han har 
i uppgift att analysera resul-
taten och föreslå åtgärder för 
att komma till rätta med pro-
blemen. Det finns inga ömma 
tår. Thorbjörn är ingen för-
synt man utan kommer att 
sätta fingret på det han ser, 
konstaterade Berglund som 
också namngav Himlaskolans 
nya rektorer, Eva Eriksson 
(F-3) och Andreas Sjunnes-
son (4-9) samt redogjorde 
för de utmaningar som deras 
respektive verksamheter står 
inför.

Mycket av skoldiskussio-
nen kom också att handla om 
den en-till-en-satsning som 
kommunen genomfört och 
som innebär att varje elev nu 
har tillgång till en egen dator.

– Nu handlar det om att 
utbilda pedagogerna så att 
de kan använda verktyget på 
rätt sätt i klassrummen, sade 
Mikael Berglund.

Vill se resultat
På Ahlafors Fria Skola har 
man inte gått hela vägen med 
en dator per elev. Rektor 
Ingvald Lindström fanns på 
plats i salongen och förkla-
rade friskolans ställningsta-
gande.

– Jag är en försiktig man. 
Jag vill ta del av resultaten 
först och sedan se om det är 

något för vår skola och våra 
pedagoger att anamma.

Efter fikapausen tog kom-
munens brotts- och säker-
hetshandläggare, Lotti Klug, 
plats vid podiet för att prata 
om trygghetsskapande åtgär-
der i kommunen.

– Alafors är ett tryggt litet 
samhälle. För att göra det 
ännu tryggare vill jag slå ett 
slag för Grannsamverkan. 
Min paroll lyder nämligen: 
Det ska vara svårt att vara tjuv 
i Ale!

Mötet avrundades med att 
Anni Niklasson berättade 
om det samverkansarbete 
som sker mellan socialtjänst, 
skola, polis och fritid.

– Med gemensamma kraf-
ter hjälper vi till att förebygga 

så att barn inte hamnar i risk-
situationer och i riskmiljöer.

Om Ledetvägen, som 
ständigt är uppe på agendan, 
fanns också en nyhet att pre-
sentera. Västtrafik förbereder 
en omläggning av kollektiv-

trafiken från och med den 9 
december varför busstrafiken 
kommer att reduceras åt ena 
hållet genom samhället.
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Thomas Hermansson från Ale Fritid gästade ortsutveck-
lingsmötet i Alafors. Till vänster ses presidiets ordförande, 
Erik Karlsson.

Föreningslivet fanns representerade på mötet i form av Alebackens ordförande John Hans-
son och Ahlafors IF:s dito Claes Berglund.

Anni Niklasson redogjorde 
för samverkansarbetet inom 
SSPF.

Skola och fritid diskuterades i Alafors
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NÖDINGE. Present- 
och inredningsbutiken 
Ljuva Hem på Ale Torg 
har bytt ägare – och 
förnyat konceptet.

Pernilla Fagerholms 
mål är en livsstilsbutik 
där skönhet och mode 
blir heta ingredienser.

– Nu förverkligar jag 
min dröm och jag hop-
pas alla gillar den lika 
mycket, säger hon.

Tankarna på en egen butik 
har Pernilla Fagerholm från 
Alafors haft länge, men av 
olika skäl har det inte blivit 
av. Istället har hon kombine-
rat kläddesign, nagelvård och 
massage i sin salong på Göte-
borgsvägen i Älvängen. Efter 
nio år har längtan efter något 
nytt vuxit sig allt starkare.

– Jag har för mycket energi 
och behöver ständiga utma-
ningar. Nu kände jag att det 
verkligen var dags att anta en 
ny inspirerande utmaning. 
Jag känner familjen Boberg 
som tog över Ljuva Hem 

efter Jeanette (Olofsson) 
som jag också är bekant med 
och fick höra att det stundade 
mammaledighet. De funde-
rade därför över sin situation 
och när frågan kom om jag 
var intresserad av att ta över 
butiken kunde jag omöjligt 
tacka nej. Det här är min 
chans tänkte jag.

För snart två veckor sedan 
var det således nyinvigning 
av Pfagers Ljuva Hem på Ale 
Torg. En livsstilsbutik med 
både skönhet och inredning. 
Helt nytt är att Pernilla nu 
utför sina behandlingar i ett 
specialinrett utrymme längst 
in i butiken.

– Det här konceptet är jag 
nog tämligen ensam om och 
det gäller ju att nischa sig. Att 
jag kan behålla mina nagel- 
och behandlingskunder har 
varit en förutsättning. Likaså 
har jag bestämt mig för att 
fortsätta med mitt eget kläd-
märke, Pam & Pfager. Det 
kommer att finnas en prov-
kollektion i butiken och sedan 
syr jag upp efter måttbeställ-

ning. Det är många som inte 
hittar kläder som sitter helt 
perfekt och det försöker vi 
råda bot på, säger Pernilla 
som menar att de egendesig-
nade kläderna nu får ett per-
fekt skyltfönster.

Andra nyheter i butiken är 
go’sakerna från Belgiska Pral-
inboden.

– Det ligger i tiden nu. Jag 
hoppas kunna arrangera ett 
antal event i butiken såsom 
till exempel vin- och choklad-
provning.

I grunden vill hon inte 
ändra alltför mycket. Ljuva 
Hem är en etablerad butik 
efter mer än tio år. Sortimen-
tet är till stora delar bra, men 
behöver som allt förnyas och 
kompletteras.

– Min ambition är att alla 
ska kunna hitta en present här. 
Det ska finnas något oavsett 
plånbok. Det är absolut ingen 
”tjejbutik”. Även killar gillar 

inredning och framför allt så 
vill de gärna hitta något att 
skämma bort sin flickvän med 
och det ska vi vara duktiga på, 
skrattar Pernilla Fagerholm 
mitt i sin drömbutik.

SURTE. Bedas Café i 
Surte har återigen sla-
git upp dörrarna. 

Som ny ägare står 
kungälvsbon Helen 
Stag, som tillsammans 
med dottern Julia dri-
ver fi ket.

I veckan fi ck den 
klassiska bullfi kan säll-
skap av en värmande 
soppbuffé.

Efter några månaders uppe-
håll har Surte nu fått tillbaka 
sitt fik. 

Familjen Stag tror att sur-
teborna uppskattar ett klas-
siskt café med bullar, bröd, 
smörgåsar, kakor och tårtor, 
samt en lättare lunchbuffé 
med värmande soppa på 
hösten och fräscha sallader 
fram mot vårkanten. 

På borden ligger rödvitru-
tiga dukar och kaffet doftar 
långt ut på Göteborgsvägen. 

– Vi har redan fått lite 
stammisar och det är roligt. 
Själv tycker jag mest om att 
vara i köket och baka och 
laga mat, säger Julia 19, som 
jobbar i mammas nyöppnade 
café.

Det är hon som kommer 
att stå för soppbuffén i höst 
och på menyn finns allt från 
purjolökssoppa till skaldjurs-
soppa. 

Helen har sina rötter i 
Surte och båda hennes för-
äldrar jobbade tidigare i 
Konsumbutiken. Efter att ha 
letat länge efter en caféverk-
samhet att ta över har hon nu 
hittat rätt.

– Så fort jag kom in här 
kände jag att det skulle bli 
helt perfekt. Det är mysigt 

med småskaligheten här 
i Surte samtidigt som det 
ligger nära stan. 

Namntävling
Både Helen och Julia har 
utbildat sig inom restaurang 
och ser nu många möjlighe-
ter med sin nya verksamhet.

– Vi får känna in lite vad 
kunderna vill ha. Tanken är 
att erbjuda lättare lunch till 
företagen här i närheten och 
kanske samverka på något 
sätt med glasbruksmuseet. 

Än så länge heter fiket 
fortfarande Bedas Café, men 
tanken är att byta.

Nu utlyser Helen en 
namntävling där kunderna 
får komma med förslag. 

– Det vinnande bidraget 
får en tårta!

JOHANNA ROOS

Bland tårtor och rutiga dukar
– Klassiskt fi k åter öppet i Surte

Hög mysfaktor. Helen Stag är ny ägare till Bedas Café. Tillsammans med dottern Julia driver 
hon nu fi ket i hjärtat av Surte. 

Ale Torg har fått en livsstilsbutik:

Pfagers Ljuva Hem

Pernilla Fagerholm är ny 
ägare till den tidigare pre-
sent- och inredningsbutiken 
Ljuva Hem på Ale Torg som 
passande nog har bytt namn 
till Pfagers Ljuva Hem…

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Mingelfest när Pfagers Ljuva Hem smyginvigdes.

Vigerne Invest
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ALE. Det gråa höst-
mörkret till trots går 
oktober månad alltid i 
rosa.

Cancerfondens 
världsomfattande 
Rosa Bandet-kampanj 
pågår i ytterligare två 
veckor och alla kan 
vara med och bidra för 
att uppmärksamma och 
bekämpa bröstcancer.

Varje dag får 20 kvinnor i 
Sverige veta att de har bröst-
cancer, vilket betyder att var 
nionde kvinna drabbas någon 

gång i livet. 
Annica Lager från Älv-

ängen, som för snart två år 
sedan fick diagnosen bröst-
cancer, har startat insam-
lingen ”För framtiden” hos 
Cancerfonden.

På sin insamling skriver 
hon:

”Cancer är inte längre något 
som bara drabbar andra. Det 
drabbar oss alla förr eller senare. 
Kanske inte du personligen, men 
troligtvis någon i din familj. 
Alla är berörda. Alla känner 
någon.” 

Antalet bröstcancerdiag-

Den livsviktiga färgen
– Rosa Bandet-kampanjen pågår för fullt

noser i Sverige ökar, samtidigt 
som allt fler överlever. Det är 
tack vare forskningen, som är 
direkt beroende av insamlade 
pengar från privatpersoner, 
företag och föreningar.

Det hela började 2003 med 
en klassisk brosch i form av ett 
rosa band, sedan blev det rosa 
plastkassar i mataffären. Nu 
har Rosa Bandet-kampanjen 
tagit allt större proportio-
ner och numera finns en hel 
uppsjö av ”rosa” varor i buti-
kernas sortiment. Allt från 
handdukar, disktrasor, blom-
mor och lypsyl till kanelbul-

lar, frukostflingor och ägg har 
under oktober månad fått en 
ny rosa design som talar om 
att en del av intäkten går till 
bröstcancerforskningen. 

Det gör det lätt för den 
enskilda konsumenten att 
bidra till cancerforskningen 
– det gäller bara att välja rätt 
färg och betala några kronor 
extra. 

BRÖSTCANCER
•  Bröstcancer är den vanligaste 

cancersjukdomen bland kvinnor.
•  I Sverige får drygt 7 000 kvinnor 

diagnosen bröstcancer varje år.
•  Varje dag får 20 kvinnor i Sverige 

diagnosen bröstcancer.
•  Var nionde kvinna i Sverige får 

någon gång i livet diagnosen 
bröstcancer.

•  Även män kan få bröstcancer. 
Cirka 40 män får sjukdomen 
varje år.

•  I dag överlever drygt 80 procent 
av dem som får bröstcancer.

•  Medianåldern vid bröstcancer är 
64 år.

•  I Sverige erbjuds alla kvinnor i 
åldern 40 till 74 år mammogra-
fi screening vilket leder till tidig 
upptäckt och därmed större 
möjlighet till bot.

Källa: Cancerfonden

•  Sedan starten 2003 har Rosa-

Bandet-kampanjen samlat in 

närmare 404 miljoner kronor till 

cancerforskningen.
•  Under samma tid (2003-2012) har 

Cancerfonden sammanlagt delat 

ut frygt 448 miljoner kronor till 

bröstcancerrelaterad forskning. 

•  Dessa pengar har fi nansierat 164 

forskningsprojekt eller forskar-

tjänster. 
•  Under 2012 års Rosa-Bandet-kam-

panj samlades närmare 50 miljoner 

kronor in.
•  Rosa bandets huvudsponsorer är 

Ica, Lindex, Apoteket och Supreme 

Card
Källa: Cancerfonden

INSAMLAT & UTDELAT

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

När livet sattes på paus
– På väg tillbaka efter att ha besegrat bröstcancern
ÄLVÄNGEN. Endast 38 
år gammal fi ck Annica 
Lager från Älvängen 
ett chockbesked.

Knölen hon hade 
hittat i sitt ena bröst 
visade sig vara cancer.

Efter två års kamp 
mot den ovanliga 
sjukdomen metaplas-
tisk bröstcancer har 
hon vunnit kriget, men 
priset blev högt.

Det fick bara inte vara sant. 
Det var tanken som gick 

genom Annica Lagers huvud 
när hon den 7 september 
2011 plötsligt kände en knöl 
stor som en clementin i sitt 
ena bröst.

– Jag fick fullständig panik 
och kände och kände och 
kände. 

Hon förstod direkt att 
något inte stod rätt till och 
slängde sig på telefonen 
för att försöka få en tid för 
undersökning. 

Året innan hade hennes 
make Marcus behandlats för 
cancer och att familjen skulle 
utsättas för ännu en svår 
prövning kändes bara för 
osannolikt. 

Efter mammografi, ultra-
ljud och biopsi var läkarna 
först säkra på att det var en 
ofarlig cysta och att Annica 
inte behövde oroa sig, men 
att cystan ändå skulle opere-
ras bort.

Efter operationen visade 
det sig emellertid att den 
innehöll en tumör och hon 
fick då diagnosen metaplas-
tisk bröstcancer, en sällsynt 
form av aggressiv cancer som 
kan vara svår att upptäcka.

Beskedet kom som en 
chock. 

– Det var på en fredag, 
två dagar innan min sons 
födelsedag och jag minns 
att det enda jag kunde tänka 
på var hur jag skulle orka 
hålla humöret uppe på kala-
set. På måndagen gick jag 
till jobbet, för vad skulle jag 
annars göra? 

Livet sattes på paus och 

en ny vardag tog vid, ett krig 
mot det onda, det livsfarliga. 
Med operationer, cellgiftsbe-
handling och strålning som 
främsta vapen skulle cancern 
besegras och Annica stålsatte 
sig.

– Jag har framför allt 
kämpat för mina barns skull, 
för att de inte ska bli utan sin 
mamma. Det är där jag har 
hittat motivationen och styr-
kan som tagit mig igenom 
detta.

Humor viktig
Behandlingen gick hårt åt 
hennes kropp och biverk-
ningarna avlöste varandra. 

– Det är inte cancern man 
mår dåligt av utan cellgif-
terna och strålningen. Gick 
jag ut på en promenad fick jag 
stanna efter 200 meter efter-
som jag fick sådan andnöd. 
Man kände sig ungefär som 
en 80-årig hjärtsjuk.

Att mitt i allt elände fort-
farande kunna skratta och 
skoja är något som Annica 
och hennes familj värderar 
högt.

– Man försöker skämta 
även när det är tufft. Humorn 
är en väldigt viktig bit för att 
man ska orka. Bara en sådan 
sak som att prova ut en peruk, 
det kändes som man skulle gå 
på maskerad. 

Annica vann kampen mot 
cancern, men priset blev 
högt och oron för återfall är 
ständigt närvarande.

– Jag mår fortfarande inte 
helt bra och är sjukskriven. 
Man går och känner efter 
hela tiden och blir orolig för 
minsta lilla. Det kommer jag 
att få lära mig leva med, men 
just nu vill jag bara lägga allt 
detta bakom mig och inte 
gå och tänka på cancer hela 
tiden. 

Insamling
Våren 2012 startade Annica 
Lager insamlingen ”För 
framtiden” hos Cancerfon-
den där man hittills samlat in 
25 650 kronor. Omkring 14 
000 samlades in i samband 
med förra årets upplaga av 

fotbollscupen Janne Heros 
Pokal i Nödingehallen, som 
årligen arrangeras av maken 
Marcus Lager.

– Då var jag på rehabilite-
ring och blev jätteglad över 
att de lyckades samla in så 
mycket pengar till Cancer-
fonden. Nio av tio cancerbe-
handlingar avbryts i förtid. 
Även om man blivit frisk från 
själva cancern är man oftast 
inte frisk psykiskt. Man har 
varit med om ett krig och ett 
stort trauma som man behö-
ver bearbeta. Sedan tycker 
jag att det saknas stöd för 
barn till cancersjuka föräld-
rar, säger Annica.

Hon menar också att det 
saknas medel för att följa upp 
och i tid upptäcka återfall och 
den årliga kontrollen är inte 
tillräcklig.

Familjen Lager har några 
minst sagt tuffa år bakom sig 
som oundvikligt har föränd-
rat dem, både på gott och 
ont.

– Allt sätts på prov och 
man har fått en hel del 
nya perspektiv. Jag älskar 
mig själv mer nu än innan, 
mycket eftersom jag fått 
se hur mycket andra älskar 
mig. När det har varit som 
jobbigast har jag inte alltid 
orkat prata, men det betyder 
mycket att bara hålla kontak-
ten via Facebook. Genom 
min blogg har jag fått utlopp 
för mycket känslor samtidigt 
som folk runt omkring har 
kunnat följa vad som händer.

Även om det fortfarande 
är en bit kvar innan hon är 
helt återställd har Annica 
börjat blicka framåt. 

Att få diagnosen bröstcan-
cer redan innan hon fyllt 40 
väckte många tankar och nu 
vill hon uppmana andra kvin-
nor att regelbundet under-
söka sina bröst. 

– Ju tidigare man upp-
täcker förändringarna, desto 
större chans har man att sätta 
in behandling i tid.

För framtiden. Det är namnet på älvängenbon Annica Lagers insamling hos Cancerfonden. 
Endast 38 år gammal drabbades hon av den sällsynta cancerformen metaplastisk bröst-
cancer och är nu på väg tillbaka efter en mödosam resa som på många sätt förändrat 
hennes syn på livet. 
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Kom ihåg att köpa 
Premieobligation 13:2 

senast 22 oktober 

Senast 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. 
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ALE. Det gråa höst-
mörkret till trots går 
oktober månad alltid i 
rosa.

Cancerfondens 
världsomfattande 
Rosa Bandet-kampanj 
pågår i ytterligare två 
veckor och alla kan 
vara med och bidra för 
att uppmärksamma och 
bekämpa bröstcancer.

Varje dag får 20 kvinnor i 
Sverige veta att de har bröst-
cancer, vilket betyder att var 
nionde kvinna drabbas någon 

gång i livet. 
Annica Lager från Älv-

ängen, som för snart två år 
sedan fick diagnosen bröst-
cancer, har startat insam-
lingen ”För framtiden” hos 
Cancerfonden.

På sin insamling skriver 
hon:

”Cancer är inte längre något 
som bara drabbar andra. Det 
drabbar oss alla förr eller senare. 
Kanske inte du personligen, men 
troligtvis någon i din familj. 
Alla är berörda. Alla känner 
någon.” 

Antalet bröstcancerdiag-

Den livsviktiga färgen
– Rosa Bandet-kampanjen pågår för fullt

noser i Sverige ökar, samtidigt 
som allt fler överlever. Det är 
tack vare forskningen, som är 
direkt beroende av insamlade 
pengar från privatpersoner, 
företag och föreningar.

Det hela började 2003 med 
en klassisk brosch i form av ett 
rosa band, sedan blev det rosa 
plastkassar i mataffären. Nu 
har Rosa Bandet-kampanjen 
tagit allt större proportio-
ner och numera finns en hel 
uppsjö av ”rosa” varor i buti-
kernas sortiment. Allt från 
handdukar, disktrasor, blom-
mor och lypsyl till kanelbul-

lar, frukostflingor och ägg har 
under oktober månad fått en 
ny rosa design som talar om 
att en del av intäkten går till 
bröstcancerforskningen. 

Det gör det lätt för den 
enskilda konsumenten att 
bidra till cancerforskningen 
– det gäller bara att välja rätt 
färg och betala några kronor 
extra. 

BRÖSTCANCER
•  Bröstcancer är den vanligaste 

cancersjukdomen bland kvinnor.
•  I Sverige får drygt 7 000 kvinnor 

diagnosen bröstcancer varje år.
•  Varje dag får 20 kvinnor i Sverige 

diagnosen bröstcancer.
•  Var nionde kvinna i Sverige får 

någon gång i livet diagnosen 
bröstcancer.

•  Även män kan få bröstcancer. 
Cirka 40 män får sjukdomen 
varje år.

•  I dag överlever drygt 80 procent 
av dem som får bröstcancer.

•  Medianåldern vid bröstcancer är 
64 år.

•  I Sverige erbjuds alla kvinnor i 
åldern 40 till 74 år mammogra-
fi screening vilket leder till tidig 
upptäckt och därmed större 
möjlighet till bot.

Källa: Cancerfonden

•  Sedan starten 2003 har Rosa-

Bandet-kampanjen samlat in 

närmare 404 miljoner kronor till 

cancerforskningen.
•  Under samma tid (2003-2012) har 

Cancerfonden sammanlagt delat 

ut frygt 448 miljoner kronor till 

bröstcancerrelaterad forskning. 

•  Dessa pengar har fi nansierat 164 

forskningsprojekt eller forskar-

tjänster. 
•  Under 2012 års Rosa-Bandet-kam-

panj samlades närmare 50 miljoner 

kronor in.
•  Rosa bandets huvudsponsorer är 

Ica, Lindex, Apoteket och Supreme 

Card
Källa: Cancerfonden

INSAMLAT & UTDELAT

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

När livet sattes på paus
– På väg tillbaka efter att ha besegrat bröstcancern
ÄLVÄNGEN. Endast 38 
år gammal fi ck Annica 
Lager från Älvängen 
ett chockbesked.

Knölen hon hade 
hittat i sitt ena bröst 
visade sig vara cancer.

Efter två års kamp 
mot den ovanliga 
sjukdomen metaplas-
tisk bröstcancer har 
hon vunnit kriget, men 
priset blev högt.

Det fick bara inte vara sant. 
Det var tanken som gick 

genom Annica Lagers huvud 
när hon den 7 september 
2011 plötsligt kände en knöl 
stor som en clementin i sitt 
ena bröst.

– Jag fick fullständig panik 
och kände och kände och 
kände. 

Hon förstod direkt att 
något inte stod rätt till och 
slängde sig på telefonen 
för att försöka få en tid för 
undersökning. 

Året innan hade hennes 
make Marcus behandlats för 
cancer och att familjen skulle 
utsättas för ännu en svår 
prövning kändes bara för 
osannolikt. 

Efter mammografi, ultra-
ljud och biopsi var läkarna 
först säkra på att det var en 
ofarlig cysta och att Annica 
inte behövde oroa sig, men 
att cystan ändå skulle opere-
ras bort.

Efter operationen visade 
det sig emellertid att den 
innehöll en tumör och hon 
fick då diagnosen metaplas-
tisk bröstcancer, en sällsynt 
form av aggressiv cancer som 
kan vara svår att upptäcka.

Beskedet kom som en 
chock. 

– Det var på en fredag, 
två dagar innan min sons 
födelsedag och jag minns 
att det enda jag kunde tänka 
på var hur jag skulle orka 
hålla humöret uppe på kala-
set. På måndagen gick jag 
till jobbet, för vad skulle jag 
annars göra? 

Livet sattes på paus och 

en ny vardag tog vid, ett krig 
mot det onda, det livsfarliga. 
Med operationer, cellgiftsbe-
handling och strålning som 
främsta vapen skulle cancern 
besegras och Annica stålsatte 
sig.

– Jag har framför allt 
kämpat för mina barns skull, 
för att de inte ska bli utan sin 
mamma. Det är där jag har 
hittat motivationen och styr-
kan som tagit mig igenom 
detta.

Humor viktig
Behandlingen gick hårt åt 
hennes kropp och biverk-
ningarna avlöste varandra. 

– Det är inte cancern man 
mår dåligt av utan cellgif-
terna och strålningen. Gick 
jag ut på en promenad fick jag 
stanna efter 200 meter efter-
som jag fick sådan andnöd. 
Man kände sig ungefär som 
en 80-årig hjärtsjuk.

Att mitt i allt elände fort-
farande kunna skratta och 
skoja är något som Annica 
och hennes familj värderar 
högt.

– Man försöker skämta 
även när det är tufft. Humorn 
är en väldigt viktig bit för att 
man ska orka. Bara en sådan 
sak som att prova ut en peruk, 
det kändes som man skulle gå 
på maskerad. 

Annica vann kampen mot 
cancern, men priset blev 
högt och oron för återfall är 
ständigt närvarande.

– Jag mår fortfarande inte 
helt bra och är sjukskriven. 
Man går och känner efter 
hela tiden och blir orolig för 
minsta lilla. Det kommer jag 
att få lära mig leva med, men 
just nu vill jag bara lägga allt 
detta bakom mig och inte 
gå och tänka på cancer hela 
tiden. 

Insamling
Våren 2012 startade Annica 
Lager insamlingen ”För 
framtiden” hos Cancerfon-
den där man hittills samlat in 
25 650 kronor. Omkring 14 
000 samlades in i samband 
med förra årets upplaga av 

fotbollscupen Janne Heros 
Pokal i Nödingehallen, som 
årligen arrangeras av maken 
Marcus Lager.

– Då var jag på rehabilite-
ring och blev jätteglad över 
att de lyckades samla in så 
mycket pengar till Cancer-
fonden. Nio av tio cancerbe-
handlingar avbryts i förtid. 
Även om man blivit frisk från 
själva cancern är man oftast 
inte frisk psykiskt. Man har 
varit med om ett krig och ett 
stort trauma som man behö-
ver bearbeta. Sedan tycker 
jag att det saknas stöd för 
barn till cancersjuka föräld-
rar, säger Annica.

Hon menar också att det 
saknas medel för att följa upp 
och i tid upptäcka återfall och 
den årliga kontrollen är inte 
tillräcklig.

Familjen Lager har några 
minst sagt tuffa år bakom sig 
som oundvikligt har föränd-
rat dem, både på gott och 
ont.

– Allt sätts på prov och 
man har fått en hel del 
nya perspektiv. Jag älskar 
mig själv mer nu än innan, 
mycket eftersom jag fått 
se hur mycket andra älskar 
mig. När det har varit som 
jobbigast har jag inte alltid 
orkat prata, men det betyder 
mycket att bara hålla kontak-
ten via Facebook. Genom 
min blogg har jag fått utlopp 
för mycket känslor samtidigt 
som folk runt omkring har 
kunnat följa vad som händer.

Även om det fortfarande 
är en bit kvar innan hon är 
helt återställd har Annica 
börjat blicka framåt. 

Att få diagnosen bröstcan-
cer redan innan hon fyllt 40 
väckte många tankar och nu 
vill hon uppmana andra kvin-
nor att regelbundet under-
söka sina bröst. 

– Ju tidigare man upp-
täcker förändringarna, desto 
större chans har man att sätta 
in behandling i tid.

För framtiden. Det är namnet på älvängenbon Annica Lagers insamling hos Cancerfonden. 
Endast 38 år gammal drabbades hon av den sällsynta cancerformen metaplastisk bröst-
cancer och är nu på väg tillbaka efter en mödosam resa som på många sätt förändrat 
hennes syn på livet. 
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Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Kom ihåg att köpa 
Premieobligation 13:2 

senast 22 oktober 

Senast 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. 
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LÅGA PRISER
BRETT SORTIMENT

GÄSTVÄNLIG MILJÖ
7000 m2 fyndvaruhus

 

Stort utbud höstjackor 
till barn, dam & herr

OVERALL

349:-
Stl 86 - 128

Vind – & vattentät

199:-OVERALL

199:-
Stl 74 - 128

Vind – & vattenavvisande

Nu är varuhuset påfyllt med 
höstnyheter, välkomna!

Lunchrestaurang
 & café

g

Måndag-söndag
79:-

39:-
Inkl. Bröd, salladsbuffé, 

dricka & kaffe

Garn från 

Drops

25% 
rabatt 
på alpacka-

garner 

Älvängens

Torsdagen den 17 oktober  
slår vi upp dörrarna till vår  

nyrenoverade butik!

Välkomna! Cecilia o Helen

Massor med  
nyheter i butiken!

Gardiner,  
trikåtyger till 
barn, velour m.m.

Vi bjuder på 
kaffe & kaka

Nu öppnar vi igen!

Göteborgsvägen 80, Älvängen • 0303-74 66 74
Öppettider mån - fre 10-18, lör 10-14 • www.alvangensgarn.se

INVIGNING
FREDAG 1 NOVEMBER KL 11.00

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund och 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Jan A Pressfeldt 

inviger Älvängens nya handelsplats.

PASSA PÅ ATT FIRA MED OSS!
Mängder av premiärerbjudanden i butikerna!

Apotek, Närhälsan Älvängen, 
Folktandvården, Barnavårdscentralen, 
Nordic Wellness, Sundbergs spel, 
Glasögonhuset, Café Magnolia,  
Mobilizera Hälsokostbolaget,  
Lekia, och Studio Frisör.

Restaurang Mr Johansson  
(mars 2014).

www.handelsplatsalvangen.se
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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

peabbostad.se

Ale, Nödinge, Östra Ängarne - bostadsrätter
Nu har vi startat försäljningen av ytterligare 24 nya bostadsrätter i Ale. Bekväma bostads-
rätter med hiss och stor balkong eller uteplats i soligt västerläge. Välj bland 2-4 rok.
Projektpresentation: 20 okt kl. 11-13 hos Fastighetsbyrån på Göteborgsv. 80, Älvängen  
Kontakt: Lennart Olsson, tel. 0708-44 64 12, lennart.olsson@fastighetsbyran.se

Ale, Nödinge, Östra Ängarne - radhus
Bo bekvämt i ett av våra 10 nya prisvärda radhus med äganderätt. Här bor du nära till 
natur och badsjöar, samtidigt som du tar dig till innerstan på bara 17 minuter med pendeln.
Tomtvisning: 20 okt kl. 11-13 på Mejerivägen, Nödinge     
Kontakt: Daniel Folke, tel. 0733-37 30 93, daniel.folke@peab.se

Visning på söndag!
Vi    stora balkonger

Mänskliga mötet i fokus
Det började med att Birgitta Augustsson besökte en konsert 

med Star for life 2011.
Nu har hon tagit det sydafrikanska utbildningsprogrammet till Ale kommun.

I tisdags nåddes en milstolpe med den färgsprakande 
föreställningen ”A touch of Africa”.

Hur kändes det att se 
Star for life uppträda till-
sammans med aleele-
verna?
– Helt fantastiskt! Man 
kände en enorm stolthet, 
värme och glädje. Nu fort-
sätter vi att implementera 
det sydafrikanska arbetssät-
tet på Ales högskolor, till 
att börja med genom olika 
workshops, men tanken är 
att det sedan ska genomsyra 
hela undervisningen. 

Vad kan vi lära av den 
sydafrikanska kulturen?
– Det är många saker, inte 
minst hur man hämtar 
energi och glädje genom 
musiken. Musik är något 
som verkligen förenar 
människor. Vi här i Sve-
rige tar mycket för givet och 
behöver ibland påminna 
oss om att uppskatta det vi 
har. Vi är ofta för ”mätta” 
och lägger för mycket fokus 
på vad vi borde göra, istäl-
let för att samla ihop oss och 
göra det vi drömmer om på 
riktigt. Det gäller att skapa 
en lagom ”hunger” för att 
motivera oss att satsa på det 

vi vill och där tror jag vi har 
mycket att lära från den syd-
afrikanska kulturen.

Är det någon speciell 
person som du vill lyfta 
i samband med Star for 
life?
– Star for life-coacherna i 
Ale, Mia Odlöw och Per-
nilla Sandgren har gjort 
ett fantastiskt arbete och så 
klart även körledaren Than-
diwe Mazibuko. 

Vad jobbar du med till 
vardags i Ale kommun?
– Jag ansvarar för det lokala 
utvecklingsarbetet inom 
sociala investeringar i Ale 
samt för forskningsdelen 
nationellt under SKL. Det 
handlar om tidiga insatser 
för våra barn och unga, ta 
hand om deras fysiska och 
psykiska hälsa och skapa en 
struktur för detta i det var-
dagliga arbetet. 

2009 var du med och 
byggde upp samverkans-
projektet SSPF (skola, 
socialtjänst, polis och 
fritid). Vad har det fått 

för effekter i Ale?
– Vi kan exempelvis se att 
kriminaliteten minskat, men 
även ett ökat omhänderta-
gande av socialtjänsten, som 
en effekt av att fler ”fångats 
upp”. Vi har fått en tydlig 
struktur för hur samverkan 
ska ske.

Vad driver dig i ditt 
arbete?
– Jag är genuint intresse-
rad av människor och mötet 
människor emellan. Jag vill 
vara med och skapa positiva 
förändringar och jag tror på 
det goda.

Star for life handlar 
mycket om musik, vad 
betyder musiken för dig?

– Jättemycket. Jag har alltid 
sysslat med sång och musik 
och har faktiskt sjungit i 
ett rockband. Musiken kan 
peppa, trösta och stimu-
lera och är så mycket mer än 
bara att uppträda på en scen. 

VECKANS 

PROFIL

Namn: Birgitta Augustsson
Ålder: 55
Bor: Göteborg
Familj: Gift med Mats, tre söner och två 
bonusbarn
Gör: Ansvarar för det lokala utvecklingsar-
betet inom sociala investeringar i Ale.
Bakgrund: Beteendevetare och sociolog
Aktuell: Som initiativtagare till samarbe-
tet mellan Ale kommun och det sydafrikan-
ska utbildningsprogrammet Star for life.
Intressen: Musik, Italien, umgås med 
familj och vänner
Lyssnar på: Opera, som Puccini, men 
även klassisk rock, Bruce Springsteen till 
exempel.
Äter helst: Älskar raggmunk (fast det är 
onyttigt)
Favoritresmål: Italien
Höstens höjdpunkt: Vår fl ytt från hus till 
lägenhet samt konserten med Star for life 
den 8 oktober. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

Utmarksvägen 18.  Tel 0303-644 96 Öppet: Mån-tors 14-18,  fre 14-16PL
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   SLUTA 
VEVA!

Vid köp av en vikarmsmarkis
får du köpa motorn för 

endast 900:-
Ord. Pris 2.900:- Gäller oktobber månad.

www.kungalvssolskydd.se

ALE. Varför ser alla ljus 
på kyrkogården lika-
dana ut?

Den frågan ställde sig 
Michael Nolfalk när han 
besökte sin farmors 
gravsten.

Tillsammans med två 
klasskamrater startade 
han därför ett UF-före-
tag som specialiserat 
sig på att importera 
annorlunda ljuslyktor 
från Polen.

Inför Allahelgonahelgen är 
det stort tyck på gravljus. 
UF-företaget Grave Lights 
UF importerar och säljer 
unika ljuslyktor från Polen. 
Syftet är att få en mer per-
sonlig och vackrare lykta än 
de traditionella gravljusen.

Deras produkter finns 

bland annat att köpa på Älv-
blomman i Älvängen och via 
kontakt på deras Facebook-
sida.

Michael Nolfalk från 
Surte, Ludvig Törncrona 
från Bohus och Christoffer 
Lindberg från Göteborg 
jobbar hårt på att marknads-
föra sina produkter för att få 
fler butiker att vilja sälja dem. 

De går sista året på Eko-
nomiprogrammet på Mimers 
hus i Kungälv och driver 
sedan en månad tillbaka UF-
företaget Grave Lights UF.

– Jag var på kyrkogår-
den i Surte och hälsade på 
min farmors grav när jag la 
märke till att exakt samma 
vita gravljus stod på varenda 
grav. Min mamma kommer 
från Polen och där har man 
alla möjliga olika lyktor på 

kyrkogården. Vi ville bryta 
den svenska normen genom 
att importera och sälja lyktor 
från staden Szczecin i Polen, 
säger Michael.

På skolan har de utsätts 
till ”månadens UF-företag” 
och de jobbar hårt för sin idé, 
men kundbesöken i Ale gav 
inte så mycket som de hade 
hoppats på.

– Vi har varit runt och 
visat upp våra prospekt i 
blomsteraffärer och andra 
butiker och vissa har verkat 
väldigt intresserade först, 
men sedan ändrat sig när det 
väl kommer till kritan. Det 
hade varit roligt om några 
fler ställen ville sälja våra 
lyktor. Det är ju en chans att 
få in något annorlunda i sor-
timentet, säger Ludvig.

JOHANNA ROOS

– Grave Lights UF säljer vackra lyktor från Polen

Redo för ljushelgen
Allahelgonahelgen närmar sig Ludvig Törncrona, Christoffer Lindberg och Michael Nolfalk 
importerar och säljer unika ljuslyktor från staden Szczecin i Polen genom sitt UF-företag 
Grave Lights UF. De fi nns bland annat att köpa på Älvblomman i Älvängen.

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
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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

peabbostad.se

Ale, Nödinge, Östra Ängarne - bostadsrätter
Nu har vi startat försäljningen av ytterligare 24 nya bostadsrätter i Ale. Bekväma bostads-
rätter med hiss och stor balkong eller uteplats i soligt västerläge. Välj bland 2-4 rok.
Projektpresentation: 20 okt kl. 11-13 hos Fastighetsbyrån på Göteborgsv. 80, Älvängen  
Kontakt: Lennart Olsson, tel. 0708-44 64 12, lennart.olsson@fastighetsbyran.se

Ale, Nödinge, Östra Ängarne - radhus
Bo bekvämt i ett av våra 10 nya prisvärda radhus med äganderätt. Här bor du nära till 
natur och badsjöar, samtidigt som du tar dig till innerstan på bara 17 minuter med pendeln.
Tomtvisning: 20 okt kl. 11-13 på Mejerivägen, Nödinge     
Kontakt: Daniel Folke, tel. 0733-37 30 93, daniel.folke@peab.se

Visning på söndag!
Vi    stora balkonger

Mänskliga mötet i fokus
Det började med att Birgitta Augustsson besökte en konsert 

med Star for life 2011.
Nu har hon tagit det sydafrikanska utbildningsprogrammet till Ale kommun.

I tisdags nåddes en milstolpe med den färgsprakande 
föreställningen ”A touch of Africa”.

Hur kändes det att se 
Star for life uppträda till-
sammans med aleele-
verna?
– Helt fantastiskt! Man 
kände en enorm stolthet, 
värme och glädje. Nu fort-
sätter vi att implementera 
det sydafrikanska arbetssät-
tet på Ales högskolor, till 
att börja med genom olika 
workshops, men tanken är 
att det sedan ska genomsyra 
hela undervisningen. 

Vad kan vi lära av den 
sydafrikanska kulturen?
– Det är många saker, inte 
minst hur man hämtar 
energi och glädje genom 
musiken. Musik är något 
som verkligen förenar 
människor. Vi här i Sve-
rige tar mycket för givet och 
behöver ibland påminna 
oss om att uppskatta det vi 
har. Vi är ofta för ”mätta” 
och lägger för mycket fokus 
på vad vi borde göra, istäl-
let för att samla ihop oss och 
göra det vi drömmer om på 
riktigt. Det gäller att skapa 
en lagom ”hunger” för att 
motivera oss att satsa på det 

vi vill och där tror jag vi har 
mycket att lära från den syd-
afrikanska kulturen.

Är det någon speciell 
person som du vill lyfta 
i samband med Star for 
life?
– Star for life-coacherna i 
Ale, Mia Odlöw och Per-
nilla Sandgren har gjort 
ett fantastiskt arbete och så 
klart även körledaren Than-
diwe Mazibuko. 

Vad jobbar du med till 
vardags i Ale kommun?
– Jag ansvarar för det lokala 
utvecklingsarbetet inom 
sociala investeringar i Ale 
samt för forskningsdelen 
nationellt under SKL. Det 
handlar om tidiga insatser 
för våra barn och unga, ta 
hand om deras fysiska och 
psykiska hälsa och skapa en 
struktur för detta i det var-
dagliga arbetet. 

2009 var du med och 
byggde upp samverkans-
projektet SSPF (skola, 
socialtjänst, polis och 
fritid). Vad har det fått 

för effekter i Ale?
– Vi kan exempelvis se att 
kriminaliteten minskat, men 
även ett ökat omhänderta-
gande av socialtjänsten, som 
en effekt av att fler ”fångats 
upp”. Vi har fått en tydlig 
struktur för hur samverkan 
ska ske.

Vad driver dig i ditt 
arbete?
– Jag är genuint intresse-
rad av människor och mötet 
människor emellan. Jag vill 
vara med och skapa positiva 
förändringar och jag tror på 
det goda.

Star for life handlar 
mycket om musik, vad 
betyder musiken för dig?

– Jättemycket. Jag har alltid 
sysslat med sång och musik 
och har faktiskt sjungit i 
ett rockband. Musiken kan 
peppa, trösta och stimu-
lera och är så mycket mer än 
bara att uppträda på en scen. 

VECKANS 

PROFIL

Namn: Birgitta Augustsson
Ålder: 55
Bor: Göteborg
Familj: Gift med Mats, tre söner och två 
bonusbarn
Gör: Ansvarar för det lokala utvecklingsar-
betet inom sociala investeringar i Ale.
Bakgrund: Beteendevetare och sociolog
Aktuell: Som initiativtagare till samarbe-
tet mellan Ale kommun och det sydafrikan-
ska utbildningsprogrammet Star for life.
Intressen: Musik, Italien, umgås med 
familj och vänner
Lyssnar på: Opera, som Puccini, men 
även klassisk rock, Bruce Springsteen till 
exempel.
Äter helst: Älskar raggmunk (fast det är 
onyttigt)
Favoritresmål: Italien
Höstens höjdpunkt: Vår fl ytt från hus till 
lägenhet samt konserten med Star for life 
den 8 oktober. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

Utmarksvägen 18.  Tel 0303-644 96 Öppet: Mån-tors 14-18,  fre 14-16PL
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ALE. Varför ser alla ljus 
på kyrkogården lika-
dana ut?

Den frågan ställde sig 
Michael Nolfalk när han 
besökte sin farmors 
gravsten.

Tillsammans med två 
klasskamrater startade 
han därför ett UF-före-
tag som specialiserat 
sig på att importera 
annorlunda ljuslyktor 
från Polen.

Inför Allahelgonahelgen är 
det stort tyck på gravljus. 
UF-företaget Grave Lights 
UF importerar och säljer 
unika ljuslyktor från Polen. 
Syftet är att få en mer per-
sonlig och vackrare lykta än 
de traditionella gravljusen.

Deras produkter finns 

bland annat att köpa på Älv-
blomman i Älvängen och via 
kontakt på deras Facebook-
sida.

Michael Nolfalk från 
Surte, Ludvig Törncrona 
från Bohus och Christoffer 
Lindberg från Göteborg 
jobbar hårt på att marknads-
föra sina produkter för att få 
fler butiker att vilja sälja dem. 

De går sista året på Eko-
nomiprogrammet på Mimers 
hus i Kungälv och driver 
sedan en månad tillbaka UF-
företaget Grave Lights UF.

– Jag var på kyrkogår-
den i Surte och hälsade på 
min farmors grav när jag la 
märke till att exakt samma 
vita gravljus stod på varenda 
grav. Min mamma kommer 
från Polen och där har man 
alla möjliga olika lyktor på 

kyrkogården. Vi ville bryta 
den svenska normen genom 
att importera och sälja lyktor 
från staden Szczecin i Polen, 
säger Michael.

På skolan har de utsätts 
till ”månadens UF-företag” 
och de jobbar hårt för sin idé, 
men kundbesöken i Ale gav 
inte så mycket som de hade 
hoppats på.

– Vi har varit runt och 
visat upp våra prospekt i 
blomsteraffärer och andra 
butiker och vissa har verkat 
väldigt intresserade först, 
men sedan ändrat sig när det 
väl kommer till kritan. Det 
hade varit roligt om några 
fler ställen ville sälja våra 
lyktor. Det är ju en chans att 
få in något annorlunda i sor-
timentet, säger Ludvig.

JOHANNA ROOS

– Grave Lights UF säljer vackra lyktor från Polen

Redo för ljushelgen
Allahelgonahelgen närmar sig Ludvig Törncrona, Christoffer Lindberg och Michael Nolfalk 
importerar och säljer unika ljuslyktor från staden Szczecin i Polen genom sitt UF-företag 
Grave Lights UF. De fi nns bland annat att köpa på Älvblomman i Älvängen.

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
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BOHUS. Något måste hända för 
att vända utvecklingen i den 
svenska skolan.

Det gör det också hävdar 
utbildningsutskottets Camilla 
Waltersson Grönvall (M) som 
i fredags gästade tre av Ales 
skolor.

Bohusskolan, Surteskolan och 
Madenskolan fi ck alla besök.

Riksdagsledamoten Camilla Wal-
tersson Grönvall (M) från Lilla Edet 
representerar utbildningsutskottet 
med särskilt ansvar för grundskolan. 
Fredagens genomresa i Ale började 
med ett besök på Bohusskolan, dit hon 
kom i sällskap med de lokala partivän-
nerna; kommunalrådet Mikael Berg-
lund och Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Isabell Korn.

– Mitt besök på Bohusskolan är 
mycket intressant med tanke på att just 
denna skola är en av de 30 grundskolor 
i Sverige som har lyckats höja andelen 
behöriga till gymnasiet mest mellan 
åren 2008 och 2012, enligt riksdagens 
utredningstjänst. Från andel behöriga 
elever till gymnasiet på 78,6 % 2008 
till 100 % behöriga elever till gymna-
siet år 2012, är helt strålande, säger 
Camilla Waltersson Grönvall.

Rektor Aida Jovicevic tog emot 
Moderaternas delegation och berät-
tade om det utvecklingsarbete som 
skett på Bohusskolan under de senaste 
åren.

– Jag började här i oktober 2009. 
Eleverna saknade trygghet och stu-
diero. Det rådde anarki! Alla lärare 
undervisade på olika sätt, det sakna-
des ledarskap i klassrummen. För mig 
handlade det om att jobba med orga-
nisationen innan utvecklingen. Ett år 
tog det. Det första jag gjorde var att 
skapa homogena klasser, berättar Aida 
Jovicevic.

– Det var ett nötande, men jag hade 
ett gott stöd av mina chefer. Vi ska-
pade en plattform att stå på.

Camilla Waltersson Grönvall och 
hennes kamrater lyssnade intresserat 
och avslutningsvis fick de en redo-
görelse om modellen Star for life där 
Bohusskolan är involverade.

– Det hjälper eleverna till att hitta 
en positiv självbild, motverkar mob-
bing och att man lär sig respektera 
olikheter, säger Aida.

Camilla Waltersson Grönvall for 
sedan vidare till Surteskolan för att få 
veta mer om likabehandlingsprogram-
met. På Madenskolan var det bland 
annat twitter som stod på agendan.

JONAS ANDERSSON

Aida Jovicevic, rektor på Bohusskolan, i samspråk med Isabell Korn (M), 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande i Ale, och Camilla Waltersson Grön-
vall (M), riksdagsledamot i utbildningsutskottet.

Moderater gjorde skolbesök

NÖDINGE. Nu ska ungdo-
marna åter få säga sitt.

Det har blivit dags för 
LUPP där alla elever i års-
kurs 8 och år 2 på gymna-
siet erbjuds att svara på 
frågor om hur det är att 
vara ung i Ale.

– Svars analysen som 
sker av LUPP-undersök-
ningen ligger till grund 
för kommunens fortsatta 
ungdomssatsningar, säger 
Sven Nielsen, ungdomslots i 
Ale och tillika projektledare 
för Lupp, tillsammans med 
Lotti Klug.

Ale kommun är ensamma i Göte-
borgsregionen om att för tredje 
gången genomföra LUPP-under-
sökningen. Den här gången sker 
det tillsammans med Kungälv, 
Tjörn, Härryda, Mölndal och 
Kungsbacka.

– Det är efter den här tredje 
undersökningen som vi kan utläsa 
tydliga tendenser, säger folkhäl-
soplanerare Birgitta Fredén. Undersökningen kommer att 

genomföras elektroniskt i Ales 
skolor måndagen den 11 novem-
ber. Dessutom ska undersök-
ningen skickas ut i pappersform 
till de gymnasieelever som stude-
rar i annan kommun än Ale.

– Ett informationsbrev har gått 
ut till berörda föräldrar. Vi har 
avsatt tid på våra skolor runtom i 
kommunen. Den har samma prio-
ritering som ett nationellt prov. 
Lärarna erbjuds också en särskild 
utbildning inom detta specifika 
område, säger Aida Jovicevic, 
rektor på Bohusskolan som deltar 
i LUPP-gruppen.

Konkreta resultat av de tidigare 
undersökningarna har bland annat 
varit införandet av fria busskort, 
Mötesplats Ungdom och ett för-
nyat ungdomsråd.

– När jag tussar ihop ungdo-
mar och politiker i samband med 
påverkanstorg, ungdomsråd etce-
tera så är det analysen av LUPP-
undersökningen som utgör driv-
kraften och för samtalet framåt. 
Vi är oerhört angelägna om att få 
reda på hur Ales ungdomar upp-
lever sin situation. Det är i grund 
och botten demokrati det handlar 
om, avslutar Sven Nielsen.

JONAS ANDERSSON

Ska ta tempen på Ales ungdomar

Kommunens LUPP-grupp som förbereder in en ny ungdomsundersök-
ning för elever i årskurs 8 och år 2 på gymnasiet. Stående från vän-
ster: Thomas Berggren, Birgitta Fredén och Sven Nielsen. Nedre raden 
från vänster: Lotti Klug, Jennie Hult och Aida Jovicevic.

OM LUPP
•  Lupp betyder ”Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken” och är en övergri-
pande livsstilundersökning/enkät som 
Ungdomsstyrelsen erbjuder kommuner 
att använda sig av.

•  Lupp besvaras av elever i åk 8 och år 2 
på gymnasiet.

•  Enkäten består av ca 80 frågor som 
bland annat handlar om fritid, infl ytande, 
skola, trygghet, drogvanor, hälsa och 
framtid.

•  Resultatet av Lupp ligger till grund för 
beslut som fattas om unga i Ale.

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

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

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Roger  
Borg 

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Maria 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!

Fräscht och charmigt!

Välkommen till denna mycket charmiga 1,5-plansvilla 
i trivsamma Lödöse. Huset är renoverat både ut- och 
invändigt med bl a nytt tak, panel, fönster och badrum. 
Mysig tomt. Barnvänligt område med gångavstånd till 
skolor och affär. Ett samhälle att umgås i, både gammal 
som ung. Välkommen på visning! 103+25 kvm. 

Pris 1.595.000:- som utgångspris. 
Visas17+20/10. 
Adress Tingbergsvägen 5.

Nyrenoverat med utsikt mot city!

Välkommen till denna välplanerade och nyrenonverade 
lägenhet med låg avgift i populär förening! Från den 
inglasade altanen på femte våningen har du en otroligt 

tar dig in till city på ca 15 minuter. Hiss från markplan. 
Ska ses och upplevas på plats. Välkommen! Vån. 5/8, 
hiss. 72 kvm. Avg. 2.938:-

Pris 995.000:- som utgångspris. 
Visas 22/10. 

Lantligt boende med klass!

Välkommen till detta drömboende med lantligt läge 

byggdes 2006 i lösvirke, är givetvis i nyskick och med 
hög klass och kvalité på materialvalen. Huset har en 
genomtänkt planlösning med gott om plats för hela 
familjen och måste upplevas på plats! Välkommen!  
147 kvm. 

Pris 1.975.000:- som utgångspris.
Visas 22/10. 

Lödöse Bisk
ops- 

går
den

Skepplan
da

bakom initiativet står Bir-
gitta Augustsson, ansvarig 
för utvecklingsarbetet inom 
sociala investeringar.

– Jag var på en konsert 
med Star for life i oktober 
2011 och kände direkt att 
detta måste Ale på något sätt 
få vara med på. När de fick 
höra vad jag jobbade med 
blev de eld och lågor och nu 
är vi här. Tisdagens konsert 
var verkligen en milstolte i 
projektet och jag kunde inte 
vara mer stolt över alla som 
på olika sätt bidragit till detta 
fantastiska projekt.

På plats under eftermid-
dagens föreställning fanns 
bland andra kommunalråden 
Mikael Berglund (M) och 
Paula Örn (S), som hälsade 
välkommen. 

– Vi tror på grundtanken 
att stödja varandras dröm-
mar. Att det finns en motor 
och en drivkraft är viktigt för 
oss när vi studerar i skolan, sa 
Berglund.

– Trots att mycket är 
annorlunda om man jämför 
Sverige och Sydafrika har vi 
alla samma vilja och det finns 
mycket som förenar, sa Örn.

Inspirerande körledare
Det är svårt att inte inspire-
ras av körledaren Thandiwe 
Mazibuko som med stor 
inlevelse och övertygelse 
uppmanade till att släppa loss 
energin och glädjen inom 
oss.

– Smile and relax, use the 
energy. Let’s have some fun, 
we’re still very young. 

Hon menar att det handlar 
om att förstå att alla männ-
iskor är speciella och att 
det gäller att ta vara på sina 
drömmar. Det handlar om 
att vara engagerad och foku-
sera på det man vill uppnå.

– You have everything, so 
take care of it. You have no 
reason to be sad, you just 
need to understand the pur-
pose of your life, sa hon till 
Alekuriren efter konserten. 
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Prova allt i 3 månader
Prova hela Viasats utbud i 3 månader, därefter välj valfritt 

kanalpaket från 255 kr per månad (inkl. korthyra).
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NÖDINGE. Glädjen och 
värmen gick inte att ta 
miste på.

Detsamma gällde 
för budskapet: Följ din 
dröm och kom ihåg att 
du är unik.

När konserten ”A 
touch of Africa” med 
kören Star Choir of 
Africa gick av stapeln 
tisdagen den 8 okto-
ber var det fullsatt till 
sista stol.

Sång, musik och dans kan 
göra underverk för självkäns-
lan såväl som för gemenska-
pen mellan människor. 

Med inspiration i den 
sydafrikanska kulturen pågår 
just nu arbetet med att införa 
ett nytt arbetssätt på Ales 
högstadieskolor. Tanken är 
att det så småningom ska 
genomsyra all undervisning 
och syftet är enkelt: Att stärka 
elevernas självförtroende och 
hjälpa dem att hitta sin egen 
väg genom att formulera sina 
mål och drömmar. 

Som en milstolpe i arbe-
tet med Star for life hölls 
tisdagen den 8 oktober två 
föreställningar där syda-
frikanska ungdomar och 

aleelever tillsammans med 
körledaren Thandiwe 
Mazibuko och musikans-
variga, Göran Rudbo och 
Ken Wennerholm från 
musikgruppen Triple and 
Touch bjöd på såväl sydafri-
kanska rytmer som klassiska 
hits. Coacherna för Star for 
life i Ale, Mia Odlöw och 
Pernilla Sandgren fanns på 
plats och peppade kören. 

Under eftermiddagen 
bjöds elever från Bohussko-
lan in som publik och senare 
på kvällen var det allmänhe-
tens tur och biljetterna var 
slutsålda flera dagar i förväg. 

Allt överskott från biljettför-
säljningen går till organisa-
tionens välgörenhetsarbete. 

En milstolpe
Under 2013-2014 ska års-
kurs åtta på Bohusskolan och 
Introduktionsprogrammet 
på Ale gymnasium genomgå 
Star for life-programmet. De 
blir därmed först ut av Ales 
skolor.

Nästa steg blir att införa 
arbetssättet på samtliga hög-
stadiekolor i kommunen. 

Star for life är en del i 
kommunens arbete med 
sociala investeringar och 

– Star Choir of Africa lyste upp i Nödinge

Stjärnklart!

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Körledaren Thandiwe Mazibuko inspirerade ungdomarna till 
att våga satsa på sina drömmar.

Star for lifes generalsekre-
terare Sam Olofsson.

Många aleelever tog chansen att sjunga på både afrikanska 
och engelska i den färggranna kören. 

Mia Odlöw och Pernilla 
Sandgren var coacher.

Linus Fogel sjöng "Africa" 
med Thandiwe Mazibuko.

Göran Rudbo från Triple and 
Toach med musikkollegan...

De sydafrikanska rytmerna lyfte taket i Ale gymnasiums 
idrottshall förra tisdagen. 

...Ken Wennerholm backade upp kören med enastående 
musik- och sånginsatser. 

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se
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BOHUS. Något måste hända för 
att vända utvecklingen i den 
svenska skolan.

Det gör det också hävdar 
utbildningsutskottets Camilla 
Waltersson Grönvall (M) som 
i fredags gästade tre av Ales 
skolor.

Bohusskolan, Surteskolan och 
Madenskolan fi ck alla besök.

Riksdagsledamoten Camilla Wal-
tersson Grönvall (M) från Lilla Edet 
representerar utbildningsutskottet 
med särskilt ansvar för grundskolan. 
Fredagens genomresa i Ale började 
med ett besök på Bohusskolan, dit hon 
kom i sällskap med de lokala partivän-
nerna; kommunalrådet Mikael Berg-
lund och Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Isabell Korn.

– Mitt besök på Bohusskolan är 
mycket intressant med tanke på att just 
denna skola är en av de 30 grundskolor 
i Sverige som har lyckats höja andelen 
behöriga till gymnasiet mest mellan 
åren 2008 och 2012, enligt riksdagens 
utredningstjänst. Från andel behöriga 
elever till gymnasiet på 78,6 % 2008 
till 100 % behöriga elever till gymna-
siet år 2012, är helt strålande, säger 
Camilla Waltersson Grönvall.

Rektor Aida Jovicevic tog emot 
Moderaternas delegation och berät-
tade om det utvecklingsarbete som 
skett på Bohusskolan under de senaste 
åren.

– Jag började här i oktober 2009. 
Eleverna saknade trygghet och stu-
diero. Det rådde anarki! Alla lärare 
undervisade på olika sätt, det sakna-
des ledarskap i klassrummen. För mig 
handlade det om att jobba med orga-
nisationen innan utvecklingen. Ett år 
tog det. Det första jag gjorde var att 
skapa homogena klasser, berättar Aida 
Jovicevic.

– Det var ett nötande, men jag hade 
ett gott stöd av mina chefer. Vi ska-
pade en plattform att stå på.

Camilla Waltersson Grönvall och 
hennes kamrater lyssnade intresserat 
och avslutningsvis fick de en redo-
görelse om modellen Star for life där 
Bohusskolan är involverade.

– Det hjälper eleverna till att hitta 
en positiv självbild, motverkar mob-
bing och att man lär sig respektera 
olikheter, säger Aida.

Camilla Waltersson Grönvall for 
sedan vidare till Surteskolan för att få 
veta mer om likabehandlingsprogram-
met. På Madenskolan var det bland 
annat twitter som stod på agendan.

JONAS ANDERSSON

Aida Jovicevic, rektor på Bohusskolan, i samspråk med Isabell Korn (M), 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande i Ale, och Camilla Waltersson Grön-
vall (M), riksdagsledamot i utbildningsutskottet.

Moderater gjorde skolbesök

NÖDINGE. Nu ska ungdo-
marna åter få säga sitt.

Det har blivit dags för 
LUPP där alla elever i års-
kurs 8 och år 2 på gymna-
siet erbjuds att svara på 
frågor om hur det är att 
vara ung i Ale.

– Svars analysen som 
sker av LUPP-undersök-
ningen ligger till grund 
för kommunens fortsatta 
ungdomssatsningar, säger 
Sven Nielsen, ungdomslots i 
Ale och tillika projektledare 
för Lupp, tillsammans med 
Lotti Klug.

Ale kommun är ensamma i Göte-
borgsregionen om att för tredje 
gången genomföra LUPP-under-
sökningen. Den här gången sker 
det tillsammans med Kungälv, 
Tjörn, Härryda, Mölndal och 
Kungsbacka.

– Det är efter den här tredje 
undersökningen som vi kan utläsa 
tydliga tendenser, säger folkhäl-
soplanerare Birgitta Fredén. Undersökningen kommer att 

genomföras elektroniskt i Ales 
skolor måndagen den 11 novem-
ber. Dessutom ska undersök-
ningen skickas ut i pappersform 
till de gymnasieelever som stude-
rar i annan kommun än Ale.

– Ett informationsbrev har gått 
ut till berörda föräldrar. Vi har 
avsatt tid på våra skolor runtom i 
kommunen. Den har samma prio-
ritering som ett nationellt prov. 
Lärarna erbjuds också en särskild 
utbildning inom detta specifika 
område, säger Aida Jovicevic, 
rektor på Bohusskolan som deltar 
i LUPP-gruppen.

Konkreta resultat av de tidigare 
undersökningarna har bland annat 
varit införandet av fria busskort, 
Mötesplats Ungdom och ett för-
nyat ungdomsråd.

– När jag tussar ihop ungdo-
mar och politiker i samband med 
påverkanstorg, ungdomsråd etce-
tera så är det analysen av LUPP-
undersökningen som utgör driv-
kraften och för samtalet framåt. 
Vi är oerhört angelägna om att få 
reda på hur Ales ungdomar upp-
lever sin situation. Det är i grund 
och botten demokrati det handlar 
om, avslutar Sven Nielsen.

JONAS ANDERSSON

Ska ta tempen på Ales ungdomar

Kommunens LUPP-grupp som förbereder in en ny ungdomsundersök-
ning för elever i årskurs 8 och år 2 på gymnasiet. Stående från vän-
ster: Thomas Berggren, Birgitta Fredén och Sven Nielsen. Nedre raden 
från vänster: Lotti Klug, Jennie Hult och Aida Jovicevic.

OM LUPP
•  Lupp betyder ”Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken” och är en övergri-
pande livsstilundersökning/enkät som 
Ungdomsstyrelsen erbjuder kommuner 
att använda sig av.

•  Lupp besvaras av elever i åk 8 och år 2 
på gymnasiet.

•  Enkäten består av ca 80 frågor som 
bland annat handlar om fritid, infl ytande, 
skola, trygghet, drogvanor, hälsa och 
framtid.

•  Resultatet av Lupp ligger till grund för 
beslut som fattas om unga i Ale.

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!

Fräscht och charmigt!

Välkommen till denna mycket charmiga 1,5-plansvilla 
i trivsamma Lödöse. Huset är renoverat både ut- och 
invändigt med bl a nytt tak, panel, fönster och badrum. 
Mysig tomt. Barnvänligt område med gångavstånd till 
skolor och affär. Ett samhälle att umgås i, både gammal 
som ung. Välkommen på visning! 103+25 kvm. 

Pris 1.595.000:- som utgångspris. 
Visas17+20/10. 
Adress Tingbergsvägen 5.

Nyrenoverat med utsikt mot city!

Välkommen till denna välplanerade och nyrenonverade 
lägenhet med låg avgift i populär förening! Från den 
inglasade altanen på femte våningen har du en otroligt 

tar dig in till city på ca 15 minuter. Hiss från markplan. 
Ska ses och upplevas på plats. Välkommen! Vån. 5/8, 
hiss. 72 kvm. Avg. 2.938:-

Pris 995.000:- som utgångspris. 
Visas 22/10. 

Lantligt boende med klass!

Välkommen till detta drömboende med lantligt läge 

byggdes 2006 i lösvirke, är givetvis i nyskick och med 
hög klass och kvalité på materialvalen. Huset har en 
genomtänkt planlösning med gott om plats för hela 
familjen och måste upplevas på plats! Välkommen!  
147 kvm. 

Pris 1.975.000:- som utgångspris.
Visas 22/10. 

Lödöse Bisk
ops- 

går
den

Skepplan
da

bakom initiativet står Bir-
gitta Augustsson, ansvarig 
för utvecklingsarbetet inom 
sociala investeringar.

– Jag var på en konsert 
med Star for life i oktober 
2011 och kände direkt att 
detta måste Ale på något sätt 
få vara med på. När de fick 
höra vad jag jobbade med 
blev de eld och lågor och nu 
är vi här. Tisdagens konsert 
var verkligen en milstolte i 
projektet och jag kunde inte 
vara mer stolt över alla som 
på olika sätt bidragit till detta 
fantastiska projekt.

På plats under eftermid-
dagens föreställning fanns 
bland andra kommunalråden 
Mikael Berglund (M) och 
Paula Örn (S), som hälsade 
välkommen. 

– Vi tror på grundtanken 
att stödja varandras dröm-
mar. Att det finns en motor 
och en drivkraft är viktigt för 
oss när vi studerar i skolan, sa 
Berglund.

– Trots att mycket är 
annorlunda om man jämför 
Sverige och Sydafrika har vi 
alla samma vilja och det finns 
mycket som förenar, sa Örn.

Inspirerande körledare
Det är svårt att inte inspire-
ras av körledaren Thandiwe 
Mazibuko som med stor 
inlevelse och övertygelse 
uppmanade till att släppa loss 
energin och glädjen inom 
oss.

– Smile and relax, use the 
energy. Let’s have some fun, 
we’re still very young. 

Hon menar att det handlar 
om att förstå att alla männ-
iskor är speciella och att 
det gäller att ta vara på sina 
drömmar. Det handlar om 
att vara engagerad och foku-
sera på det man vill uppnå.

– You have everything, so 
take care of it. You have no 
reason to be sad, you just 
need to understand the pur-
pose of your life, sa hon till 
Alekuriren efter konserten. 
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NÖDINGE. Glädjen och 
värmen gick inte att ta 
miste på.

Detsamma gällde 
för budskapet: Följ din 
dröm och kom ihåg att 
du är unik.

När konserten ”A 
touch of Africa” med 
kören Star Choir of 
Africa gick av stapeln 
tisdagen den 8 okto-
ber var det fullsatt till 
sista stol.

Sång, musik och dans kan 
göra underverk för självkäns-
lan såväl som för gemenska-
pen mellan människor. 

Med inspiration i den 
sydafrikanska kulturen pågår 
just nu arbetet med att införa 
ett nytt arbetssätt på Ales 
högstadieskolor. Tanken är 
att det så småningom ska 
genomsyra all undervisning 
och syftet är enkelt: Att stärka 
elevernas självförtroende och 
hjälpa dem att hitta sin egen 
väg genom att formulera sina 
mål och drömmar. 

Som en milstolpe i arbe-
tet med Star for life hölls 
tisdagen den 8 oktober två 
föreställningar där syda-
frikanska ungdomar och 

aleelever tillsammans med 
körledaren Thandiwe 
Mazibuko och musikans-
variga, Göran Rudbo och 
Ken Wennerholm från 
musikgruppen Triple and 
Touch bjöd på såväl sydafri-
kanska rytmer som klassiska 
hits. Coacherna för Star for 
life i Ale, Mia Odlöw och 
Pernilla Sandgren fanns på 
plats och peppade kören. 

Under eftermiddagen 
bjöds elever från Bohussko-
lan in som publik och senare 
på kvällen var det allmänhe-
tens tur och biljetterna var 
slutsålda flera dagar i förväg. 

Allt överskott från biljettför-
säljningen går till organisa-
tionens välgörenhetsarbete. 

En milstolpe
Under 2013-2014 ska års-
kurs åtta på Bohusskolan och 
Introduktionsprogrammet 
på Ale gymnasium genomgå 
Star for life-programmet. De 
blir därmed först ut av Ales 
skolor.

Nästa steg blir att införa 
arbetssättet på samtliga hög-
stadiekolor i kommunen. 

Star for life är en del i 
kommunens arbete med 
sociala investeringar och 

– Star Choir of Africa lyste upp i Nödinge

Stjärnklart!

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Körledaren Thandiwe Mazibuko inspirerade ungdomarna till 
att våga satsa på sina drömmar.

Star for lifes generalsekre-
terare Sam Olofsson.

Många aleelever tog chansen att sjunga på både afrikanska 
och engelska i den färggranna kören. 

Mia Odlöw och Pernilla 
Sandgren var coacher.

Linus Fogel sjöng "Africa" 
med Thandiwe Mazibuko.

Göran Rudbo från Triple and 
Toach med musikkollegan...

De sydafrikanska rytmerna lyfte taket i Ale gymnasiums 
idrottshall förra tisdagen. 

...Ken Wennerholm backade upp kören med enastående 
musik- och sånginsatser. 

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se
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TECKNA DITT KORT REDAN IDAG PÅ NORDIC WELLNESS DOMKYRKAN,
DROTTNINGGATAN 16, GÖTEBORG, TEL 031-13 66 25
OCH TRÄNA PÅ VALFRI NW-KLUBB FRAM TILLS ÖPPNINGEN

nordicwellness.se

grattis
älvängen

GYMKORT
199 KR / MÅN

12 MÅN AG

GYMKORT
NÅGON

ANNANSTANS?
VI LÖSER
IN DET!

DEN 1 NOVEMBER ÖPPNAR VI
1500 TOPPFRÄSCHA KVM

PÅ HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN

GYM 
KONDITION
SPINNING

GRUPPTRÄNING 
FRIA VIKTER 
PERSONLIG TRÄNING 

REHAB & SJUKGYMNASTIK 
FÖRETAGSFRISKVÅRD
KIDZCLUB & BARNDANS

 UNGDOMSKORT
SENIORKLUBB
SOL & RELAX 

RYD. Sommarhagens 
Gårdsmejeri har gjort 
det igen!

När SM i Mathant-
verk gick av stapeln i 
Östersund kammade 
Ales representanter 
med getost hem två 
silvermedaljer.

– Jättekul! Det känns 
roligt att få bekräftelse 
även från professio-
nella ostexperter att 
våra ostar håller hög 
kvalitet, säger Cecilia 
Ferdinand. 

Onsdagen den 9 oktober gick 
SM i Mathantverk av stapeln 
i Östersund. Omkring 580 
produkter från hela norden 
tävlade i 40 olika klasser. 
Efter ett gediget juryarbete 
korades sedan guld-, silver- 
och bronsmedaljörer.

Sommarhagens Gårds-
mejeri fick en silvermedalj i 
klassen brie/camembert för 
sin Glada Gudrun, som alltså 
upprepade bedriften från 
ifjol. Motiveringen löd:

”Fin snittyta och smidig 
konsistens. Fruktig smak med 
en tydlig getkaraktär och ange-
näm eftersmak.”

Dessutom tilldelades 
Sommarhagens nyaste till-
skott i produktutbudet, 
Soliga Sonya, en silvermedalj 
i klassen mjuk kittost med 
motiveringen:

”Den angenäma doften i 
kombination med den välut-
vecklade smaken ger en grym 
produkt. Ät och njut!”

– Extra kul att vårt nytill-
skott för i år, Soliga Sonya, 
som är ystad på komjölk fick 
en medalj och fin motivering, 
säger Cecilia Ferdinand. 

– För att möta efterfrågan 
på vår ost arbetar vi på att öka 
sortimentet av ostar ystade 
på komjölk. Mjölken hämtar 
vi från en ekologisk kobonde 
i Björbäck, ett par kilometer 
från oss.

Sommarhagens Gårdsme-
jeri jobbar för högtryck med 
att producera ostar inför jul, 
för att kunna leverera till 
återförsäljare i Göteborg, 
Kungälv, Tjörn och Orust.

– Då kommer vi också 
finnas på olika lokala jul-
marknader, bland annat på 
Repslagarmuseet. Och så 
kommer vi såklart även i år 
att leverera vår populära jull-
åda som förutom våra ostar i 
år kommer att innehålla sur-
degsknäcke från Tjörn och 
fårkorv från Orust, avslutar 
Cecilia Ferdinand.

JONAS ANDERSSON NÖDINGE. ”Vems histo-
ria?” är ett pågående 
arkeologiprojekt i Ale 
kommun.

Elever med invand-
rarbakgrund från 
gymnasiets introduk-
tionsprogram deltar för 
att skapa ny kunskap 
om en del av den lokala 
historien.

I förra veckan skedde 
utgrävningar i närheten 
av Backa Säteri.

Arkeolog Andreas Antelid 
är projektledare för ”Vems 
historia?”, som Ale kommun 
genomför i samarbete med 
Västra Götalandsregionen. 
Han ansvarade således för de 
utgrävningar som ägde rum 

under tre dagar i Nödinge. 
Arbetet pågick alldeles i när-
heten av den gamla tjänste-
bostaden till Backa Säteri.

– Huset är från början av 
1900-talet. På 30-40-talet 
fungerade detta som ett två-
familjshus. Skogsarbetare 
till säteriet har bott här. I 
modern tid har olika för-
eningar nyttjat huset, men 
numera står det övergivet, 
säger Andreas.

– Att vi valde just den här 
platsen hade flera orsaker. 
Dels är det praktiskt då det 
är nära skolan, dels är det en 
plats som har en historia. Vi 
söker materiella spår med 
anknytning till historien, 
saker som kan berätta mer 
om platsen.

Faktum är att diverse 
spännande fynd gjordes. Det 
mest intressanta föremål som 
hittades var ett mynt från 
1760.

– Myntet kan inte kopp-
las samman med huset vilket 
gör det ännu mer intressant, 
säger Andreas Antelid.

Föremålen, alltifrån små 
stenar till delar av en krit-
pipa, kommer att resultera i 
en utställning som ska visas 
för allmänheten i december.

– Jag vill även passa på 
att tacka Nödinge Sockens 
Hembygdsförening som 
bidrar med information till 
projektet, avslutar Andreas 
Antelid.

JONAS ANDERSSON

Utgrävning vid Backa Säteri
Andreas Antelid, projektledare för ”Vems historia?”, tillsammans med sina elever vid ut-
grävningarna i Nödinge.

Flera fynd gjordes, bland 
annat ett mynt från 1760.

Cecilia och Daniel Ferdinand skördade nya framgångar när SM i Mathantverk avgjordes 
i Östersund. Det blev två silvermedaljer, i kategorin brie/camembert respektive mjuk 
kittost.

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

nordicwellness.se

grattis
älvängen

GYMKORT
199 KR / MÅN

12 MÅN AG

GYMKORT
NÅGON

ANNANSTANS?
VI LÖSER
IN DET!

DEN 1 NOVEMBER ÖPPNAR VI
1500 TOPPFRÄSCHA KVM

PÅ HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN

GYM 
KONDITION
SPINNING

GRUPPTRÄNING 
FRIA VIKTER 
PERSONLIG TRÄNING 

REHAB & SJUKGYMNASTIK 
FÖRETAGSFRISKVÅRD
KIDZCLUB & BARNDANS

 UNGDOMSKORT
SENIORKLUBB
SOL & RELAX 
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Efter ett gediget juryarbete 
korades sedan guld-, silver- 
och bronsmedaljörer.

Sommarhagens Gårds-
mejeri fick en silvermedalj i 
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ÄLVÄNGEN. Måndagen 
den 28 oktober öppnar 
Närhälsan i nya lokaler 
på Handelsplats Älv-
ängen.

Samtidigt som fl ytt-
bestyren är i full gång 
låter verksamhetsche-
fen Eva Herlenius med-
dela att hon slutar.

– Jag trivs fantas-
tiskt bra här, men får 
inte ihop familjesi-
tuationen och behöver 
jobba närmare hemmet, 
säger Eva till lokaltid-
ningen.
Eva Herlenius har ansvarat 
för Älvängen/Skepplanda 
vårdcentral, det som nu blivit 
Närhälsan, under två års tid. 
Hon kom in i ett tufft läge, 
tog över en i många delar 
kritiserad verksamhet som 
tappade listade patienter 
månad efter månad. Idag är 
verkligheten en annan och 
listningssituationen är bättre 
än på länge.

– Det var inget lätt beslut 
att fatta, men jag kom till 
ett vägskäl i somras där jag 
kände att det blev för mycket 
för min person. Det är trots 
allt två timmar i bil varje 
dag från hemmet i Hovås 

till arbetsplatsen i Älvängen, 
säger Eva Herlenius.

– Nu är det dags för någon 
annan, att med ny energi ta 
över stafettpinnen.

Känns det inte tråkigt 
att sluta nu när verksam-
heten tar plats i nya lokaler 
och med helt andra förut-
sättningar?

– Att inte få vara med att 
skörda känns tråkigt, men 
så får det vara. Jag kommer 
att bli kvar till dess att min 
efterträdare är på plats vilket 
förmodligen blir i slutet av 
januari.

Närhälsan på Handels-
plats Älvängen slår upp por-
tarna den 28 oktober och 

bjuder in till öppet hus tors-
dagen den 31 oktober.

– Då ges besökarna möj-
ligheten att gå runt och 
titta i alla rum och personal 
finns på plats för att svara på 
frågor, säger Eva Herlenius.

Ligger ni i fas inför flyt-
ten?

– Absolut! Det är mycket 
att tänka på, men vi har koll 
på läget. Det finns en oer-
hörd entusiasm hos perso-
nalen och alla ser fram emot 
att få komma in i nya, fräscha 
lokaler. Flytten har vi vetat 
om i ett år och äntligen är det 
dags, avslutar Eva Herlenius.

JONAS ANDERSSON

*Gäller för konsumenter vid köp av Pirelli vinter-
däck (eller 125:– rabatt / däck) t.o.m 131201 eller så 
långt lagret räcker. Går ej att kombinera med andra 
erbjudanden och avtal.

Hisings Backa | Exportgatan 22 | 031-742 32 30

Pirelli Ice Zero
För dig som vill ha högst 
säkerhet på isiga vägar. Även 
stabilt på våta och torra vägar.

Pirelli Snowcontrol
Dubbfritt vinterdäck för den 
miljömedvetna som även 
vill ha säkerhet, prestanda 
och komfort.

GRÖNNÄS. Tidigt på 
onsdagsmorgonen fi ck 
Rydéns Bil påhälsning.

En Mercedes som 
stod uppställd på en 
lift i bilverkstaden 
tillgreps.

– Ett beställnings-
jobb, säger Sven 
Rydén.

Klockan 04.45 på onsdags-
morgonen tog sig okända 
gärningsmän in hos Rydéns 
Bil i Grönnäs. Bilverksta-
dens ägare kontaktades 
av ett tidningsbud, som 
anlände till platsen klockan 
fem.

– Västsvensk Tidnings-
distribution har sina bilar 
parkerade inne på områ-
det. Ett bud lämnade stället 
klockan 04.35 och ett annat 
kom hit klockan 05.00. 
Således har det varit snabba 
ryck, säger Sven Rydén.

En Mercedes 320 stod 
parkerad i ett garage utan 
batteri. Detta måste gär-
ningsmännen känt till enligt 
Sven Rydén.

– Det var noga förberett. 
Tjuvarna måste ha rekogno-
serat platsen. Det stod andra 
bilar i lokalen, men det var 
just detta fordon som man 
ville åt.

Ett av tidningsbudens 
privata fordon användes 
som murbräcka när biltju-
varna skulle till att lämna 
området. En stålgrind for-
cerades. Vad gärningsmän-
nen förmodligen inte hade 
kännedom om var att bilens 
däck saknade luft.

– Bilen återfanns senare 
på dagen, inte så långt häri-
från, berättar Sven.

– Så mycket jobb för så 
lite. För oss innebär det 
stora kostnader, i runda 
slängar 50 000 kronor. Både 
port och grind behöver 
bytas.

JONAS ANDERSSON

Mercedes stals hos Rydéns Bil
Sven Rydén visar var den stulna Mercedesen stod parkerad.

Måndagen den 28 oktober öppnar Närhälsan i nya lokaler på Handelsplats Älvängen. Eva Herlenius slutar som verksamhetschef för Närhälsan 
Älvängen/Skepplanda.

– Men chefen 
tackar för sig

Närhälsan snart i nya lokaler

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



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

VILL DU OCKSÅ VARA MED?
Pojke eller flicka, ung eller gammal 

Vill du
• spela fotboll eller heja fram våra lag
•  bli en av våra duktiga ledare eller en hjälpande hand 

KOM UPP TILL OSS 
Vi finns på Vimmervi IP vid Vimmersjön. 
Tider och kontaktpersoner hittar du på våra lags hemsidor 

NÖDINGE– SÅ KLART

STURES 
SPISAR AB

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

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

 Eva
Medicinsk fotterapeut
www.wallsfotvard.se

Bohus/Kode
Tel: 0707-144 577

WallsFOTVÅRD
Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen

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

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

www.ale.nu 

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

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

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

Lilla Edets Buss
NÖDINGE 

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se

Vi säljer
Hund- och kattfoder

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:-
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NÖDINGE. Både Nö-
dinge och Nol har haft 
drömmar om avance-
mang till division fem.

Nu är det bara Nol 
som har chansen kvar.

Älvängen satte stopp 
för NSK och är beredda 
att göra det även för 
Nol.

För att Nol definitivt ska ha 
en självklar chans att spela 
fotboll i division fem nästa 
år bör laget vinna det avslu-
tande derbyt mot Älvängen 
på Älvevi. Beroende på hur 
många lag som får ta klivet 
upp eller kvala kan även en 
tredjeplats räcka. Nödinge 
hade också haft ett gyllene 
läge om de lyckats besegra 
ÄIK i söndagens derby på 
Vimmervi. Det gick inte alls. 
Älvängen hade bra kontroll 
på matchen, även om Rahel 
Faraj kom igenom vid ett 
tillfälle.

– Vårt försvarsspel har 
varit väldigt stabil under 

hösten och sen har vi en grym 
målvakt. Pontus Dahlbergs 
utveckling är imponerande. 
Killen har inte fyllt 15 år och 
spelar med ett sällsynt själv-
förtroende och pondus, säger 
Peter Eriksson som var väl-
digt nöjd med derbyinsatsen.

– Vi spelar mer avslapp-
nat nu och är tryggare med 
bollen. Dessutom ver-
kade det nästan som att vi 
var mer motiverade. Visar 
vi samma inställning mot 
Nol, vilket jag utgår från 
kommer vi garanterat att ge 
dem en match. Att få avsluta 
säsongen med två derbyseg-
rar skulle kännas skönt.

Höstvackert
Ett höstvackert Vimmervi 
bjöd på en böljande första 
halvlek. Nödinge hade ett 
par halvchanser i inled-
ningen, men det dröjde 
innan Rahel Faraj efter vägg-
spel med Trimor Huskaj 
sågade sig igenom. Fri med 
ÄIK-målvakten lyckades han 

dock inte hitta rätt. Istället 
gav sig gästernas ytterback 
Jakob Salenius, som tyvärr 
fick utgå i halvlek, iväg på en 
resa. Ett farligt inlägg skulle 
nickas bort av NSK-försva-
raren Kristoffer Glasö, men 
bollen gick i eget mål. Just 
då kändes det inte särskilt 
rättvist, men i andra halvlek 
tog ÄIK över och Jonathan 
Malm kunde med dryga 20 
minuter kvar att spela skicka 
in tvåan efter 
fint samarbete 
med Tim Web-
ster.

R e s u l t a -
tet innebär att 
Nödinge föll på målsnöret 
och inte längre utmanar om 
de översta platserna.

Bra säsong
– Vi har gjort en bra säsong, 
men den blev för lång. Vi har 
tvingats gå runt på för många 
spelare och med dålig trä-
ningsnärvaro blir priset till 
sist att du inte orkar. Förlus-
ten är inget att säga om. Älv-
ängen gjorde det bra, säger 

NSK-tränaren Magnus 
Olofsson. 

Publiken på Vimmervi  
var ytterst fundersam över 
arrangörens tanke med att 
placera ut sjumannamål på 
långsidan. Det underlättade 
definitivt inte för de som var 
där för att titta på fotboll, 
vilket man kan utgå från att 
de flesta var… Derbypu-

bliken hade nog dessutom 
hellre betalt en entrépeng 
och haft fritt synfält.
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SISTA OMGÅNGEN I DIV 6
DERBYDAGS

vs NOL IK
ÄLVEVI

Söndag 20 okt kl 12

Välkomna!

NOL. Bosna IF avfär-
dades utan pardon på 
Nolängen.

Plötsligt har Nol ena 
foten i division 5.

Bara Älvängens IK 
står i vägen.

Nol har spelat upp sig rejält 
under hösten och tagit stora 
kliv i division 6 D Göte-
borg. Inför den avslutande 
omgången är Nol tvåa på 
samma poäng som IK Zenith, 
men med sämre målskillnad. 
En seger mot Älvängen i 
derbyt på söndag innebär 
med stor sannolikhet spel i 
division 5 nästa år. Tack vare 
Säves och Zeniths poängför-

luster i helgen slutar nämli-
gen Nol sämst trea.

– Vem 
kunde tro det 
här för några 
o m g å n g a r 
sedan? Kil-
larna har gjort 
en fantastisk höst och nu ska 
vi göra allt som står i vår makt 
för att ta oss upp. Det finns 
en mängd olika scenarion. Vi 
kan fortfarande vinna serien 
och direktkvalificera oss för 
division fem, som tvåa får vi 
garanterat kvala, men även 
om det skulle gå så illa att vi 

slutar trea finns det chans till 
kval. Det beror på vilka lag 

som åker ur 
trean, speku-
lerar Nolträ-
naren Peter 
Karlsson.

Bosna IF 
orkade inte hålla emot sär-
skilt länge på Nolängen i 
lördagens möte. Efter sju 
minuter fick hemmalagets 
för dagens bästa spelare 
Raied Juma på en riktig full-
träff. 1-0 spred ett skönt lugn 
i laget. Jesper Garvetti och 
Michael Hintze drygade ut 

ledningen efter paus.
– Vi var helt överlägsna 

och gör en ny stabil insats, 
framför allt var det våra äldre 
och lite mer rutinerade killar 
som klev fram och visade 
vägen, säger Karlsson som 
naturligtvis ser fram mot den 
helt avgörande matchen på 
Älvevi nu på söndag.

– Tillsammans med oss 
och Hälsö är ÄIK höstens 
lag. Det ska bli kul att mäta  
krafter med dem och ska vi 
upp i femman måste vi kunna 
slå alla lag i den här serien. Vi 
har full respekt för ÄIK, men 

ser det inte som ett omöjligt 
uppdrag.

Om inte annat lär nolar-
nas motivation vara helt 
överlägsen Älvängens.

IK Zenith som leder 
serien med bättre målskill-
nad än Nol har Backatorp i 
sista omgången. En match 
som på papperet ser lättare 
ut än vad den i själva verket 
kommer att vara.

– De krigar för sin exis-
tens och har fått in ett par 
nya killar i laget. Den är 
inte självklar, avslutar Peter 
Karlsson.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

ÄLVÄNGEN. Älväng-
ens IK:s 14-årslag är 
på god väg att som 
ända kvarvarande 
Alelag att göra det 
igen – vinna Sanktan-
slutsepelet. 

Från början var det 
två lag från Ale som 
kvalifi cerat sig till 
Sanktanslutspelet, 
men Ale United P16 
fi ck dessvärre möta 
Öis som blev för 
starka (1-2).

Älvängens duktiga tjejer 
fick möta alltid lika tuffa 
Jitex i kvartsfinal. Dess-
bättre skapade Jitex sin 
första målchans i slutet 
av matchen vilket blev en 
reducering till 3-1.

Ett Jitex som för övrigt 
fick med två lag till slut-
spelet. Det andra laget, 
Jitex lila, har lyckats ta sig 
till semifinal där de ställs 
mot just ÄIK. Så skedde 
även 2012. Då drog ÄIK 
det längsta strået. Återstår 
att se om Jitex får revansch 
eller inte. Semifinalen 
spelas på Heden nu på 
torsdag.

Målskyttar för ÄIK i 
kvartsfinalen var Felicia 
Grundell, Jonna Karls-
son samt Maja Henriks-
son som gjorde comeback 
efter skadefrånvaro.

– Vi hoppas att även i år 
ha den matjord i fickorna 
som krävs för att hålla kvar 
titeln i Ale kommun. En 
titel inget annat lag från 
Ale lyckats att vinna, säger 
tränaren Roger Henriks-
son.

❐❐❐

ÄIK vidare i 
Sanktanslut-
speletFOTBOLL

Division 6 D Göteborg
Nol IK – Bosna IF 3-0 (1-0)

Avancemang nära för Nol

Men då måste Älvängen besegras
– I söndags grusades Nödinges drömmar och nu är det Nols tur...

En jätte i målet. Pontus Dahlberg höll nollan när Älvängens 
IK grusade Nödinge SK:s drömmar om division 5 på ett höst-
vackert Vimmervi i söndags. ÄIK gör en riktigt bra höst och 
det är framför allt försvarsspelet som imponerat. Nu hoppas 
klubben få behålla sin målvaktstalang som ännu inte fyllt 15.

PÅ VIMMERVI

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Jonathan Malm satte 2-0, snyggt framspelad av Tim Webster.

Söndag 20/10 
kl 18.00

Bohushallen
Div 2 herrar

Ale IBF – Marstrands IBK 

Börja spela 

innebandy!

www.aleibf.se

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Nödinge SK – Älvängen 0-2 (0-1)



mandot. Laget radade upp 
chanser, men ett felpass bor-
gade för en snabb omställ-
ning och denna utnyttjade 
Pixbo till hundra 
procent.

– Det är 
kvalitet i deras 
avslut och de 
träffar nästan 
alltid mål. De är duktiga och 
därför spelar flera av deras 
tjejer i både elitserien och 
landslaget. Att vi inte riktigt 
kommer upp i vår nivå beror 
dock mycket på oss själva. Vi 
spelar inte vårt spel och gör 
inte vad vi kommit överens 
om, konstaterade Surte-
tränaren Tommi Pasanen 
sansat.

Huvudet högt
Trots underläge 9-2 inför 
den avslutande perioden höll 
Bohushallens favoriter huvu-
det högt hela vägen.

– Ingen kan klaga på 
inställningen. Vi blev tuffare 
och tuffare. I slutet smällde 
alla på i duellerna och då 
vann vi också oftare bollen. 
Det här laget är på väg uppåt 
och vi utvecklas hela tiden, 
menade skarpskytten Caro-
lina Björkner som denna 
afton fick nöja sig med ett 
assist.

Nästa söndag väntar ett 
laddat derby mot Sportlife 
Kungälv IBK i Mimers Hus. 
En match med stor pre-

stige och där många spelare 
känner varandra.

– Vi har koll på dem, men 
det kommer bli en stenhård 
batalj, avslutar Tommi Pasa-
nen.
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F01 SELECT CUP 10 MATCHER
10.00 – 15.00

F02 12:10 NÖDINGE – Mellerud
P02 13:00 NÖDINGE – Alingsås
F99 14:40 NÖDINGE – Bjurslätt
F02 15:30 NÖDINGE – Lysekil

LÖRDAG 19 OKT

SÖNDAG 20 OKT

Välkommen!

HELGENS
MATCHER 
I ALE GYMNASIUM

Ale Torg

BOHUS. Fyra elitserie-
spelare, varav tre med 
landslagsmeriter.

Pixbo Wallenstam tog 
mötet med Surte IS 
IBK:s damer i Bohus-
hallen på största allvar.

Hemmalaget fi ck en 
lektion och tänker göra 
läxan.

– När vi möts nästa gång 
kommer de behöva ännu fler 
elitseriespelare. Vi har nästan 
en hel säsong på oss att för-
bättra det som inte fungerade 
idag, säger Surtes lagkapten 
Carolina Björkner som 
hade analysen klar direkt 
efter slutsignalen.

– Vi hade för stor respekt 
och nerverna var utanpå 
tröjan. Det funkar inte att 
stirra på boll, vi måste ha 
bättre koll på varje enskild 
spelare. Allt eftersom 
matchen led blev vi bättre 
och sista perioden är helt 
okej. Vi får ta nya tag och 
vinna resten.

Pixbo Wallenstams far-
marlag var kraftigt förstärkt 
inför den förväntade topp-
matchen mot Surte IS IBK i 
division två. Det gick undan 
direkt och släkten visade sig 
återigen vara värst. Jennie 
Tikkanen, fostrad i Surte, 
assisterade Frida Ahlstrand 
till kvällens första mål. Det 
var dessvärre ett öppet land-
skap framför hemmalagets 
målvakt Lisa Persson. För-
svarsspelet var mer eller 
mindre obefintligt. Efter 13 
minuter ledde gästerna med 
hela 5-0. Linda Karlsson, 
som till sist blev tremålsskytt, 
putsade till siffrorna i första 
perioden. När lagen kom 
ut i mittperioden var det ett 
taggat Surte som tog kom-

NÖDINGE. Ale HF fi ck tredje raka 
näsbrännan i söndags.

IK Celtic ledde från start till mål.
– De var hetare och bättre än oss 

idag, säger Aletränaren Janne Löv-
gren.

Frölundalaget Celtic har alltid varit ett spöke 
för Ale HF. Segrarna genom 
åren är få till antalet. I fjol sågs 
ett trendbrott med 20-20 i den 
avslutande omgången. När lagen 

återigen möttes i söndags var allt som vanligt. 
Celtic sprang ifrån i första och var sen aldrig 
hotat.

– Vi fick en dålig start med ett tidigt under-
läge och fick börja jaga. Deras utgrupperade 
försvarsspel överraskade oss och när vi väl 
kom i läge brände vi, konstaterar Janne Löv-
gren.

Gästerna var det hetare laget och skaf-
fade sig som mest en tolvmålsledning. Ale 
visade dock stark moral och gav aldrig upp. 
I andra halvlek kämpade sig laget tillbaka och 
krympte ledningen till sju bollar.

– Det är en bra och ambitiös stämning i 
gruppen. Vi är överens om att vi har en del 
att jobba med och kommer med tiden att bli 
bättre. Nu har vi två bortamatcher, på torsdag 
Baltichov och på söndag KFUM Ulricehamn. 
Vi behöver vinna en av dem, säger Lövgren.

Ale HF saknar en riktig bombskytt på nio 
meter och kommer att få jobba hårt för varje 
mål. Ett giftigt vapen är dock den rappe kant-
löparen Joakim Samuelsson som återigen 
svarade för ett gediget hantverk. Nio mål blev 
det för den formstarke skarpskytten.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

FOTBOLL

INNEBANDY

HANDBOLL

Division 6 D Göteborg
Nödinge – Älvängen 0-2 (0-1)
Mål ÄIK: Jonathan Malm, självmål. 
Matchens kurrar NSK: Kalle Hamfeldt 
3, Rahel Faraj 2, Trimor Huskaj 1. 
Matchens kurrar ÄIK: Pontus Dahl-
berg 3, Anton Sahlback Nilsson 2, 
Samuel Ingvarsson 1.
Nol IK – Bosna IF 3-0 (1-0)
Mål NIK: Raied Juma, Michael Hintze, 
Jesper Garvetti. Matchens kurrar: 
Raied Juma 3, Jonny Stenström 2, 
Charlie Nielsen 1.
Backatorp – Surte IS 5-0

IFK Åmål 18 37 40
Skoftebyns IF 18 9 34
Kållereds SK 18 9 32
Stenungsund 18 17 30
Ahlafors IF 18 -3 27
Edet FK 18 -2 26
IFK Fjärås 18 -5 26
Tölö IF 18 -4 22
KF Velebit 18 -13 20
Melleruds IF 18 -5 18
IFK Trollhättan 18 -21 18
Göteborgs FF 18 -19 11

Kval till division 4 Västergötland
Sandared – Göta 3-7 (1-4)
Mål GBK: Joacim Lengrot 2, Anton 
Granqvist 2, Johan Lilja, Erik Leino-
nen, Niclas Graff.

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – IK Celtic 17-24 (7-13)
Mål Ale: Joakim Samuelsson 9, Mat-
tias Johansson 3, Marcus Hylander 
2, Kim Haga, Andreas Bengtsson och 
Anton Thunberg 1 vardera.
Matchens kurrar Ale: Joakim Samu-
elsson 2, Mattias Johansson 1. 

Div 2 västsvenska västra damer
Nödinge SK – ÖHK Göteborg 12-23
Mål NSK: Chloe Crosby 4, Linnéa 
Tyden Busck 3, Johanna Bengtsson 
2, Michelle Crosby 2, Jessica Edler. 
Matchens kurrar: Chloe Crosby 2, 
Linnéa Tyden Busck 1. 

Division 4 Göteborg, dam
Ale HF – Mölndal 20-12 (8-4)
Målskyttar AHF: Johanna Sjöholm 6, 
Sandra Dahlqvist 6, Jennie Eliasson 
2 (straffar), Malin Franzén 2, Sara 
Johansson 2, Pernilla Dahlqvist, 
Blomberg.
Matchens kurrar: Sandra Dahlqvist 
2, Johanna Sjöholm 1.
Kommentar: Ale HF:s damer visade 
en härlig inställning i söndagens 
match mot Mölndal. Om skärpan 
och fokuseringen hade varit något 
bättre, kunde siffrorna blivit betyd-
ligt större.

Surte hängde inte med
– Landslagsmeriterade
gäster hade lekstugaNÖDINGE. Nödinges 

handbollsdamer 
åkte på en ny smäll 
när ÖHK Göteborg 
gästade Ale gymna-
sium.

Hemmalaget fi ck 
bara 12 bollar i nät.

På de fem inle-
dande matcherna 
har det bara blivit 
en seger.

Det går tungt för 
Nödinge SK:s damer i 
handbollens division två. 
Trots en gedigen arbets-
insats uteblev belöningen. 
ÖHK Göteborg, med 
gamla meriterade elitspe-
lare, straffade hemmala-
get i Ale gymnasium för 
minsta lilla misstag.

– När vi inte gick in 
100% i situationerna eller 
släppte lite grann på kon-
centrationen fick vi sota 
för det. Tjejerna försökte 
verkligen, men vi räckte 
helt enkelt inte till idag, 
säger assisterande NSK-
tränaren Jimmy Smed-
berg.

Med bara 12 gjorda 
mål var det svårt att hota 
gästerna.

– Vi fick inte anfalls-
spelet att fungera över-
huvudtaget, däremot var 
det roligt att se Chloe 
Crosby göra A-lagsde-
but. Hon har definitivt 
en spännande framtid, 
berömmer Smedberg.

Nu väntar nästan en 
hel månads matchuppe-
håll. Nödinge möter inte 
IK Baltichov borta förrän 
lördag 9 november.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

HANDBOLL
Div 2 västsvenska västra damer
Nödinge SK – ÖHK Göteborg 12-23 (6-13)

Måltorka 
straffade
Nödinge

Joakim Samuelsson 
har inlett höstsäsongen 
strålande och den rappe 
kantskytten noterades för 
nio mål mot IK Celtic.
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Tredje raka
förlusten för Ale HF

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Ale HF – IK Celtic 17-24 (7-13)

Division 4 Göteborg
Sävedalens IBK – Skår IBK 2-8
Mål Skår: Oscar Frii 3, Elias Lindergren, 
Danny Eriksson, Emil Rydén, Rasmus 
Johansson, Kristian Hansson.

Division 2 Göteborg
Landvetter IBK – Ale IBF 18-4 (6-1, 
7-1 ,5-2)
Mål Ale: Fredrik Herlogsson 2, 
Mattias Ögren och Billy Sörensen 1 
vardera.

Division 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Pixbo Wallenstam 4-11 
(1-5,1-4,2-2)
Mål Surte: Linda Karlsson 3, Cecilia 
Isberg. Matchens kurrar: Emmelie 
Södergren 3, Linda Karlsson 2, 
Jennie Hedberg 1.

- Älska handboll

För mer info: www.laget.se/alehf

Träningstider för handbollsskolan är 
onsdagar kl 17.00 –18.15 
i Kulturhuset i Älvängen.

HANDBOLLS-
SKOLAN!

Är du kille eller tjej 
född -04, -05 eller -06 

och intresserad av att spela handboll, 
är du hjärtligt välkommen att komma 

och spela med oss. 

INNEBANDY
Division 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Pixbo Wallenstam 
4-11 (1-5,1-4,2-2)

Tremålsskytt, men annars fanns det inte mycket för Linda 
Karlsson och Surte IS IBK att glädjas åt. Ett förstärkt Pixbo 
Wallenstam var överlägset.

Jenni Tikkanen debuterade i Surte som 15-åring, sedan dess 
har det hänt mycket. Elitseriebacken mötte nu moderklub-
ben för första gången och antecknade sig självklart i målpro-
tokollet – släkten är värst!

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se



mandot. Laget radade upp 
chanser, men ett felpass bor-
gade för en snabb omställ-
ning och denna utnyttjade 
Pixbo till hundra 
procent.

– Det är 
kvalitet i deras 
avslut och de 
träffar nästan 
alltid mål. De är duktiga och 
därför spelar flera av deras 
tjejer i både elitserien och 
landslaget. Att vi inte riktigt 
kommer upp i vår nivå beror 
dock mycket på oss själva. Vi 
spelar inte vårt spel och gör 
inte vad vi kommit överens 
om, konstaterade Surte-
tränaren Tommi Pasanen 
sansat.

Huvudet högt
Trots underläge 9-2 inför 
den avslutande perioden höll 
Bohushallens favoriter huvu-
det högt hela vägen.

– Ingen kan klaga på 
inställningen. Vi blev tuffare 
och tuffare. I slutet smällde 
alla på i duellerna och då 
vann vi också oftare bollen. 
Det här laget är på väg uppåt 
och vi utvecklas hela tiden, 
menade skarpskytten Caro-
lina Björkner som denna 
afton fick nöja sig med ett 
assist.

Nästa söndag väntar ett 
laddat derby mot Sportlife 
Kungälv IBK i Mimers Hus. 
En match med stor pre-

stige och där många spelare 
känner varandra.

– Vi har koll på dem, men 
det kommer bli en stenhård 
batalj, avslutar Tommi Pasa-
nen.
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F01 SELECT CUP 10 MATCHER
10.00 – 15.00

F02 12:10 NÖDINGE – Mellerud
P02 13:00 NÖDINGE – Alingsås
F99 14:40 NÖDINGE – Bjurslätt
F02 15:30 NÖDINGE – Lysekil

LÖRDAG 19 OKT

SÖNDAG 20 OKT

Välkommen!

HELGENS
MATCHER 
I ALE GYMNASIUM

Ale Torg

BOHUS. Fyra elitserie-
spelare, varav tre med 
landslagsmeriter.

Pixbo Wallenstam tog 
mötet med Surte IS 
IBK:s damer i Bohus-
hallen på största allvar.

Hemmalaget fi ck en 
lektion och tänker göra 
läxan.

– När vi möts nästa gång 
kommer de behöva ännu fler 
elitseriespelare. Vi har nästan 
en hel säsong på oss att för-
bättra det som inte fungerade 
idag, säger Surtes lagkapten 
Carolina Björkner som 
hade analysen klar direkt 
efter slutsignalen.

– Vi hade för stor respekt 
och nerverna var utanpå 
tröjan. Det funkar inte att 
stirra på boll, vi måste ha 
bättre koll på varje enskild 
spelare. Allt eftersom 
matchen led blev vi bättre 
och sista perioden är helt 
okej. Vi får ta nya tag och 
vinna resten.

Pixbo Wallenstams far-
marlag var kraftigt förstärkt 
inför den förväntade topp-
matchen mot Surte IS IBK i 
division två. Det gick undan 
direkt och släkten visade sig 
återigen vara värst. Jennie 
Tikkanen, fostrad i Surte, 
assisterade Frida Ahlstrand 
till kvällens första mål. Det 
var dessvärre ett öppet land-
skap framför hemmalagets 
målvakt Lisa Persson. För-
svarsspelet var mer eller 
mindre obefintligt. Efter 13 
minuter ledde gästerna med 
hela 5-0. Linda Karlsson, 
som till sist blev tremålsskytt, 
putsade till siffrorna i första 
perioden. När lagen kom 
ut i mittperioden var det ett 
taggat Surte som tog kom-

NÖDINGE. Ale HF fi ck tredje raka 
näsbrännan i söndags.

IK Celtic ledde från start till mål.
– De var hetare och bättre än oss 

idag, säger Aletränaren Janne Löv-
gren.

Frölundalaget Celtic har alltid varit ett spöke 
för Ale HF. Segrarna genom 
åren är få till antalet. I fjol sågs 
ett trendbrott med 20-20 i den 
avslutande omgången. När lagen 

återigen möttes i söndags var allt som vanligt. 
Celtic sprang ifrån i första och var sen aldrig 
hotat.

– Vi fick en dålig start med ett tidigt under-
läge och fick börja jaga. Deras utgrupperade 
försvarsspel överraskade oss och när vi väl 
kom i läge brände vi, konstaterar Janne Löv-
gren.

Gästerna var det hetare laget och skaf-
fade sig som mest en tolvmålsledning. Ale 
visade dock stark moral och gav aldrig upp. 
I andra halvlek kämpade sig laget tillbaka och 
krympte ledningen till sju bollar.

– Det är en bra och ambitiös stämning i 
gruppen. Vi är överens om att vi har en del 
att jobba med och kommer med tiden att bli 
bättre. Nu har vi två bortamatcher, på torsdag 
Baltichov och på söndag KFUM Ulricehamn. 
Vi behöver vinna en av dem, säger Lövgren.

Ale HF saknar en riktig bombskytt på nio 
meter och kommer att få jobba hårt för varje 
mål. Ett giftigt vapen är dock den rappe kant-
löparen Joakim Samuelsson som återigen 
svarade för ett gediget hantverk. Nio mål blev 
det för den formstarke skarpskytten.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

FOTBOLL

INNEBANDY

HANDBOLL

Division 6 D Göteborg
Nödinge – Älvängen 0-2 (0-1)
Mål ÄIK: Jonathan Malm, självmål. 
Matchens kurrar NSK: Kalle Hamfeldt 
3, Rahel Faraj 2, Trimor Huskaj 1. 
Matchens kurrar ÄIK: Pontus Dahl-
berg 3, Anton Sahlback Nilsson 2, 
Samuel Ingvarsson 1.
Nol IK – Bosna IF 3-0 (1-0)
Mål NIK: Raied Juma, Michael Hintze, 
Jesper Garvetti. Matchens kurrar: 
Raied Juma 3, Jonny Stenström 2, 
Charlie Nielsen 1.
Backatorp – Surte IS 5-0

IFK Åmål 18 37 40
Skoftebyns IF 18 9 34
Kållereds SK 18 9 32
Stenungsund 18 17 30
Ahlafors IF 18 -3 27
Edet FK 18 -2 26
IFK Fjärås 18 -5 26
Tölö IF 18 -4 22
KF Velebit 18 -13 20
Melleruds IF 18 -5 18
IFK Trollhättan 18 -21 18
Göteborgs FF 18 -19 11

Kval till division 4 Västergötland
Sandared – Göta 3-7 (1-4)
Mål GBK: Joacim Lengrot 2, Anton 
Granqvist 2, Johan Lilja, Erik Leino-
nen, Niclas Graff.

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – IK Celtic 17-24 (7-13)
Mål Ale: Joakim Samuelsson 9, Mat-
tias Johansson 3, Marcus Hylander 
2, Kim Haga, Andreas Bengtsson och 
Anton Thunberg 1 vardera.
Matchens kurrar Ale: Joakim Samu-
elsson 2, Mattias Johansson 1. 

Div 2 västsvenska västra damer
Nödinge SK – ÖHK Göteborg 12-23
Mål NSK: Chloe Crosby 4, Linnéa 
Tyden Busck 3, Johanna Bengtsson 
2, Michelle Crosby 2, Jessica Edler. 
Matchens kurrar: Chloe Crosby 2, 
Linnéa Tyden Busck 1. 

Division 4 Göteborg, dam
Ale HF – Mölndal 20-12 (8-4)
Målskyttar AHF: Johanna Sjöholm 6, 
Sandra Dahlqvist 6, Jennie Eliasson 
2 (straffar), Malin Franzén 2, Sara 
Johansson 2, Pernilla Dahlqvist, 
Blomberg.
Matchens kurrar: Sandra Dahlqvist 
2, Johanna Sjöholm 1.
Kommentar: Ale HF:s damer visade 
en härlig inställning i söndagens 
match mot Mölndal. Om skärpan 
och fokuseringen hade varit något 
bättre, kunde siffrorna blivit betyd-
ligt större.

Surte hängde inte med
– Landslagsmeriterade
gäster hade lekstugaNÖDINGE. Nödinges 

handbollsdamer 
åkte på en ny smäll 
när ÖHK Göteborg 
gästade Ale gymna-
sium.

Hemmalaget fi ck 
bara 12 bollar i nät.

På de fem inle-
dande matcherna 
har det bara blivit 
en seger.

Det går tungt för 
Nödinge SK:s damer i 
handbollens division två. 
Trots en gedigen arbets-
insats uteblev belöningen. 
ÖHK Göteborg, med 
gamla meriterade elitspe-
lare, straffade hemmala-
get i Ale gymnasium för 
minsta lilla misstag.

– När vi inte gick in 
100% i situationerna eller 
släppte lite grann på kon-
centrationen fick vi sota 
för det. Tjejerna försökte 
verkligen, men vi räckte 
helt enkelt inte till idag, 
säger assisterande NSK-
tränaren Jimmy Smed-
berg.

Med bara 12 gjorda 
mål var det svårt att hota 
gästerna.

– Vi fick inte anfalls-
spelet att fungera över-
huvudtaget, däremot var 
det roligt att se Chloe 
Crosby göra A-lagsde-
but. Hon har definitivt 
en spännande framtid, 
berömmer Smedberg.

Nu väntar nästan en 
hel månads matchuppe-
håll. Nödinge möter inte 
IK Baltichov borta förrän 
lördag 9 november.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

HANDBOLL
Div 2 västsvenska västra damer
Nödinge SK – ÖHK Göteborg 12-23 (6-13)

Måltorka 
straffade
Nödinge

Joakim Samuelsson 
har inlett höstsäsongen 
strålande och den rappe 
kantskytten noterades för 
nio mål mot IK Celtic.
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Tredje raka
förlusten för Ale HF

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Ale HF – IK Celtic 17-24 (7-13)

Division 4 Göteborg
Sävedalens IBK – Skår IBK 2-8
Mål Skår: Oscar Frii 3, Elias Lindergren, 
Danny Eriksson, Emil Rydén, Rasmus 
Johansson, Kristian Hansson.

Division 2 Göteborg
Landvetter IBK – Ale IBF 18-4 (6-1, 
7-1 ,5-2)
Mål Ale: Fredrik Herlogsson 2, 
Mattias Ögren och Billy Sörensen 1 
vardera.

Division 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Pixbo Wallenstam 4-11 
(1-5,1-4,2-2)
Mål Surte: Linda Karlsson 3, Cecilia 
Isberg. Matchens kurrar: Emmelie 
Södergren 3, Linda Karlsson 2, 
Jennie Hedberg 1.

- Älska handboll

För mer info: www.laget.se/alehf

Träningstider för handbollsskolan är 
onsdagar kl 17.00 –18.15 
i Kulturhuset i Älvängen.

HANDBOLLS-
SKOLAN!

Är du kille eller tjej 
född -04, -05 eller -06 

och intresserad av att spela handboll, 
är du hjärtligt välkommen att komma 

och spela med oss. 

INNEBANDY
Division 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Pixbo Wallenstam 
4-11 (1-5,1-4,2-2)

Tremålsskytt, men annars fanns det inte mycket för Linda 
Karlsson och Surte IS IBK att glädjas åt. Ett förstärkt Pixbo 
Wallenstam var överlägset.

Jenni Tikkanen debuterade i Surte som 15-åring, sedan dess 
har det hänt mycket. Elitseriebacken mötte nu moderklub-
ben för första gången och antecknade sig självklart i målpro-
tokollet – släkten är värst!

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se
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3 DAGARS BANDYSKOLA
PÅ HÖSTLOVET I ALE ARENA

Vill du vara med?
Surte Bandyklubb kommer under höstlovet V.44 att arrangera en  

tredagars bandy skola för dig som är född 00-06. 
Är du tjej eller kille som har fått styrfart på skridskorna och är nyfiken 

på att hantera klubba och boll då kan detta vara något för dig.

SKRIDSKO/
BANDYSKOLAN

Söndagar kl 09.30 till 11.00 
i  Ale Arena med start vecka 43

Välkomna till oss och 
prova på bandy!

Vi söker ungdomar i alla åldrar till våra lag 

För info kontakta:  mikael.bjorkestam@surtebandy.se

www.surtebandy.se
E-post: bandyskolan@surtebandy.se

•  Målgrupp: Barn födda 00-06 (medlemar i Surte Bk och boende i Ale Kommun har förtur).

•  Förkunskaper: man bör ha åkt lite skridskor.

•  När: 28-30 oktober 2013.

•  Tid: 08.00-16.00.

•  Mål antal barn: Max 60st .

•  Vad ingår :  
Träning på is 
Teori  
Aktiviteter på barmark 
Lunch  och mellan mål 
Diplom

•  Kostnad: 495 kr

•   Anmälan: ska vara till Mikael.Bjorkestam@Surtebandy.se 
Senast den 20 oktober.  

•  Betalning: sker till postgiro 1550521-7  tillhanda senast 20 Oktober 2013. 

•  Info maila till Mikael.Bjorkestam@Surtebandy.se

NÖDINGE. På lördag 
bjuds det åter fotbolls-
nostalgi i Alehallen.

Janne Heros Pokal 
står för dörren.

– Det blir sista 
gången, förklarar Mar-
cus Lager som drivit 
arrangemanget på egen 
hand sedan starten 
2007.

Janne Heros Pokal är öppen 
för spelare med ett förflutet i 
Nol IK och arrangeras tradi-
tionsenligt i slutet av oktober.

– Folk från alla möjliga 
håll i landet kommer hit för 
att delta i turneringen, vilket 
är väldigt roligt. Nu har jag 
emellertid bestämt mig för 
att begrava turneringen, säger 
Marcus Lager.

102 spelare har anmält sitt 
intresse till avslutningsuppla-
gan.

– Det är rekord, förklarar 

Lager.
Det blir spel i två grupper. 

Samtliga lag tar sig vidare till 
slutspel, A eller B. Regerande 
mästare är P79 Napoli. B-slut-
spelet vanns i fjol av Forever 
Öijvind.

Janne ”Hero” Olson var 
en ikon i Nol IK, som nu har 
gått ur tiden. Han kommer att 
hedras med ett hyllningsklipp 
via projektor innan turne-
ringen tar sin början.

– Klassiska bilder på vår 
gamle ikon, avslöjar Marcus 
Lager. 

Prisutdelare under årens 
lopp har varit Glenn Hysén, 
Thomas Ravelli, Ralf 
Edström, Tord Holmgren, 
Kenneth Andersson och 
Stig Fredriksson. Återstår 
att se vilken känd fotbollspro-
fil som dyker upp i Alehallen 
på lördag för att överlämna 
segerbucklan till vinnande lag?

JONAS ANDERSSON

I veckan som gick, var det 
seriepremiär för division 7 
i bordtennis och det är där 
som Bohus IF’s seniorlag 
håller till. Efter ett antal år 
utan verksamhet har Bohus 
IF återigen bordtennis och 
efter två år med ungdomslag, 
har föreningen även ett 
seniorlag.

I premiären ställdes man 
mot Mölndals BTK C-lag. I 
denna match bestod laget av 
Magnus Olofsson, Jonas 
Lundell, Jonas Gustafs-
son och Johnny Sallander. 
Jonas Lundell tog hand om 
den inledande singeln och 
fick ge sig efter fyra tuffa set 
mot deras tuffa förstaman 
(Leo Wang). Efter det tog 
Bohus IF tre raka singelseg-
rar, där Magnus Olofsson 
gjorde en strong insats och 
kom tillbaka från 0-2 i sin 
match. Både Johnny Sal-
lander och Jonas Gustafsson 
vann sina singlar i tre raka 
set.

Sedan var det dags för 
motståndarnas förstespelare 
att återigen ta en seger, 
denna gång mot Jonas Gus-
tafsson och helt plötsligt 
stod det 3-2 och det var nerv 
i matchen igen.

Johnny Sallander avgjorde 
sedan sin singel enkelt i tre 
raka set. Nu gick Magnus 
Olofsson återigen in i hagen, 
men fick ge sig med 3-1 i set 
efter fyra stentuffa set. Efter 

Seger i premiären för Bohus IF

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

detta slog Jonas Lundell 
enkelt sin motståndare att 
Bohus IF var i ledningen 
med 5-3.

Nu kom de direkt 
avgörande dubblarna. Här 
visade Bohus IF styrka, 
teknik och snabbhet och 
vann båda dubblarna utan att 
tappa ett set. 

– Härligt att se att träning 
ger resultat, säger spelande 
lagledaren Magnus Olofs-
son.

– Vi har tränat tufft under 
hela september och kört två 
dagar i veckan, vilket syns på 
spelet, fortsätter Magnus.

Efter dubblarna avg-
jorde Johnny Sallander hela 
matchen genom att besegra 
motståndarnas förstespelare.

Kommande helg blir det 
lite av en tidig seriefinal då 
Bohus IF möter BTK Linne 

Cupgeneral Marcus Lager.

Janne Heros Pokal
för sista gången
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som också vann sin första 
match överlägset.

– Vi hinner köra ett par 
träningspass innan dess och 
finslipa på vissa detaljer som 

inte satt riktigt idag, avslutar 
Magnus Olofsson.

Jan Johansson 
Bohus IF bordtennis 

BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 11 par. Medel var 80 poäng 
och hela 9 par placerade sig på eller 
över medel, nämligen:
1. Eiron Andersson/Marcus Sandberg 106
2. Lilly Karlbom/Curt Nilsson          98
3. Bo Severinsson/Raimo Penttilä  89
4. Christer Olofsson/Kjell Andersson 87
    Ole J Jensen/Rune Jansson
6. Lisbeth Alfredsson/Marita Mesch 86
7. Nils Lindström/Göte Olsson         81
8. Bertil Hansson/Thomas Elfving 80
    Elsa Persson/Rikard Johansson
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SURTE. Jubileumskonserten 
i Mimers Hus hålls nästan på 
dagen 30 år efter bildandet av 
Opus -83.

Grundaren Jack Svantesson 
innehar fortfarande rollen som 
dirigent.

– Jag håller mig frisk i och 
med detta. Kören fi nns i huvu-
det varje dag, förklarar den po-
puläre körledaren för Alekuriren.

Jack Svantesson hade inga tankar på att 
starta en sångkör då det begav sig, det 
bara blev så. Han jobbade som musiklä-
rare på kvällar i Nödinge och Nol under 
70- och 80-talet.

– Det resulterade i att vi startade en 
blåsorkester vid namn Ale Symphonic 
Band. Sedan kom det fram några tjejer 

och undrade om vi inte skulle starta en 
kör. Det är inte riktigt min grej svarade 
jag, men ändå blev det så.

Responsen lät inte vänta på sig. Vid 
första träffen kom sju-åtta deltagare, 
men intresset ökade för varje gång.

– Vi blev 60 personer som träffades 
regelbundet i Nödinge och i Bohus 
centrum, berättar Jack.

Numera utgör Surte för-
samlingshem basen för Opus 
-83:s körövningar. Förra helgen 
genomfördes ett läger på Tjörn 
och i måndags skedde generalre-
petitionen inför söndagens jubi-
leumskonsert i Kungälv.

– Kören utvecklas hela tiden. 
För närvarande är vi 43 medlem-
mar och vi är så gott som fulltaliga 
varje gång som vi träffas och övar, 
säger Jack och tillägger:

– Det är inte jag som avgör hur 
bra kören är, det är folket som 
kommer och lyssnar på oss som 
bestämmer det.

Söndagens konsert präglas av 
olika musikaler och inhyrda solis-
ter kommer att sätta guldkant på 
arrangemanget. Dan Lindén, 
Richard Hauer, Helene Jonsson 
och Olle Pettersson är några av 
de duktiga musiker och sångare 
som publiken kommer att få lyssna 
till.

– Vi har redan sålt över 200 bil-
jetter och salongen rymmer cirka 
340 personer, säger Jack.

Jubileumsåret bjuder också på 
två julkonserter i Surte kyrka, 14 
och 21 december. Fram på vårkan-
ten stundar även traditionsenligt 

uppträdande med Peoria Jazzband i 
Mimers Hus.

Några planer på att lämna sitt upp-
drag som dirigent har inte Jack Svantes-
son, men han är samtidigt ödmjuk i sin 
framtoning.

– Jag väljs på ett år i taget. Det som 
får mig att vilja fortsätta är den här-
liga kemi som finns i gruppen. Det är 
en omtänksam kör och det tror jag att 
publiken känner. Vi har en professionell 
inställning till det vi gör och har väldigt 
roligt tillsammans, avslutar Jack Svan-
tesson.

Sångkören Opus -83 fi rar 30 år med en jubileumskonsert i Mimers Hus nu på 
söndag.

Jack Svantesson har dirigerat Opus 
-83 ända sedan starten.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Jubileumskonsert 
i Mimers Hus

Opus -83 fi rar 30 år

Ringhotel am Tierpark 

Upplev Güstrow
 3 dagar i Nordtyskland
Ringhotel am Tierpark ★★★

Güstrow, även sedan 2006 
kallat för Barlachstadt efter 
konstnären Ernst Barlach, 
söder om Rostock är en prakt-
full och spännande stad i det 
forna Östtyskland. Upplev även 
hansastaden Rostock (42 km) 
och Wismar (88 km). Hotellet 
ligger i utkanten av Güstrow, 
bredvid ett tropiskt bastu- och 
badland samt stadens natur- 
och upplevelsepark där man 
kan komma nära inpå vargarna 
och gå under vattnet genom en 
tunnel. 

Ankomst: Valfri t.o.m. 21/12 
2013 samt 2/1-5/6 2014. 

Pris per person i dubbelrum

899:-
Pris utan reskod 1.049:-

endast 1.299:-

endast 1.749:- 
Ringhotel am Tierpark 

Smaken av Österlen
3 dagar i Brösarp, Skåne

★★★

Precis vid porten till Österlen ligger denna gamla, romantiska gäst-
givaregården: Brösarps Gästgifveri. Här har man drivet krog sedan 
1600-talet och här hittar ni ett internationellt erkänt restaurangkök 
och massor av skånsk charm. 

Ankomst: Valgfri t.o.m. 12/12 2013 samt måndag till torsdag i 
perioden 13/1-19/6 2014. 

Pris per person i dubbelrum

1.599:-
Pris utan reskod 1.749:-

middag a’la Österlen

499:- 

Mitt i Danmark
3 dagar i Kolding

★★★

Kolding ligger fint beläget vid fjorden och här ligger ert hotell i 
ett lugnt, grönt område vid stadsparken. Se Koldinghus, shoppa 
i centrum eller Kolding Storcenter. 

Ankomst: Måndag till fredag t.o.m. 20/12 2013 samt 2/1-20/6 
2014.                  Endast slutstädning. 

 

Pris per person i dubbelrum

1.149:-

449:- 

2 barn
6-14 år 

½ priset 

Foto: Hubertus

eller ring  

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Söndag 20 oktober kl 15

Söndag 20 oktober kl 18
Onsdag 23 oktober kl 19

Torsdag 24 oktober kl 14

Söndag 27 oktober kl 18
Entré 80 kr

Onsdag 16 oktober kl 19
Entré 80 kr

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!
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SURTE. Jubileumskonserten 
i Mimers Hus hålls nästan på 
dagen 30 år efter bildandet av 
Opus -83.

Grundaren Jack Svantesson 
innehar fortfarande rollen som 
dirigent.

– Jag håller mig frisk i och 
med detta. Kören fi nns i huvu-
det varje dag, förklarar den po-
puläre körledaren för Alekuriren.

Jack Svantesson hade inga tankar på att 
starta en sångkör då det begav sig, det 
bara blev så. Han jobbade som musiklä-
rare på kvällar i Nödinge och Nol under 
70- och 80-talet.

– Det resulterade i att vi startade en 
blåsorkester vid namn Ale Symphonic 
Band. Sedan kom det fram några tjejer 

och undrade om vi inte skulle starta en 
kör. Det är inte riktigt min grej svarade 
jag, men ändå blev det så.

Responsen lät inte vänta på sig. Vid 
första träffen kom sju-åtta deltagare, 
men intresset ökade för varje gång.

– Vi blev 60 personer som träffades 
regelbundet i Nödinge och i Bohus 
centrum, berättar Jack.

Numera utgör Surte för-
samlingshem basen för Opus 
-83:s körövningar. Förra helgen 
genomfördes ett läger på Tjörn 
och i måndags skedde generalre-
petitionen inför söndagens jubi-
leumskonsert i Kungälv.

– Kören utvecklas hela tiden. 
För närvarande är vi 43 medlem-
mar och vi är så gott som fulltaliga 
varje gång som vi träffas och övar, 
säger Jack och tillägger:

– Det är inte jag som avgör hur 
bra kören är, det är folket som 
kommer och lyssnar på oss som 
bestämmer det.

Söndagens konsert präglas av 
olika musikaler och inhyrda solis-
ter kommer att sätta guldkant på 
arrangemanget. Dan Lindén, 
Richard Hauer, Helene Jonsson 
och Olle Pettersson är några av 
de duktiga musiker och sångare 
som publiken kommer att få lyssna 
till.

– Vi har redan sålt över 200 bil-
jetter och salongen rymmer cirka 
340 personer, säger Jack.

Jubileumsåret bjuder också på 
två julkonserter i Surte kyrka, 14 
och 21 december. Fram på vårkan-
ten stundar även traditionsenligt 

uppträdande med Peoria Jazzband i 
Mimers Hus.

Några planer på att lämna sitt upp-
drag som dirigent har inte Jack Svantes-
son, men han är samtidigt ödmjuk i sin 
framtoning.

– Jag väljs på ett år i taget. Det som 
får mig att vilja fortsätta är den här-
liga kemi som finns i gruppen. Det är 
en omtänksam kör och det tror jag att 
publiken känner. Vi har en professionell 
inställning till det vi gör och har väldigt 
roligt tillsammans, avslutar Jack Svan-
tesson.

Sångkören Opus -83 fi rar 30 år med en jubileumskonsert i Mimers Hus nu på 
söndag.

Jack Svantesson har dirigerat Opus 
-83 ända sedan starten.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Jubileumskonsert 
i Mimers Hus

Opus -83 fi rar 30 år

Ringhotel am Tierpark 

Upplev Güstrow
 3 dagar i Nordtyskland
Ringhotel am Tierpark ★★★

Güstrow, även sedan 2006 
kallat för Barlachstadt efter 
konstnären Ernst Barlach, 
söder om Rostock är en prakt-
full och spännande stad i det 
forna Östtyskland. Upplev även 
hansastaden Rostock (42 km) 
och Wismar (88 km). Hotellet 
ligger i utkanten av Güstrow, 
bredvid ett tropiskt bastu- och 
badland samt stadens natur- 
och upplevelsepark där man 
kan komma nära inpå vargarna 
och gå under vattnet genom en 
tunnel. 

Ankomst: Valfri t.o.m. 21/12 
2013 samt 2/1-5/6 2014. 

Pris per person i dubbelrum

899:-
Pris utan reskod 1.049:-

endast 1.299:-

endast 1.749:- 
Ringhotel am Tierpark 

Smaken av Österlen
3 dagar i Brösarp, Skåne

★★★

Precis vid porten till Österlen ligger denna gamla, romantiska gäst-
givaregården: Brösarps Gästgifveri. Här har man drivet krog sedan 
1600-talet och här hittar ni ett internationellt erkänt restaurangkök 
och massor av skånsk charm. 

Ankomst: Valgfri t.o.m. 12/12 2013 samt måndag till torsdag i 
perioden 13/1-19/6 2014. 

Pris per person i dubbelrum

1.599:-
Pris utan reskod 1.749:-

middag a’la Österlen

499:- 

Mitt i Danmark
3 dagar i Kolding

★★★

Kolding ligger fint beläget vid fjorden och här ligger ert hotell i 
ett lugnt, grönt område vid stadsparken. Se Koldinghus, shoppa 
i centrum eller Kolding Storcenter. 

Ankomst: Måndag till fredag t.o.m. 20/12 2013 samt 2/1-20/6 
2014.                  Endast slutstädning. 

 

Pris per person i dubbelrum

1.149:-

449:- 

2 barn
6-14 år 

½ priset 

Foto: Hubertus

eller ring  

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Söndag 20 oktober kl 15

Söndag 20 oktober kl 18
Onsdag 23 oktober kl 19

Torsdag 24 oktober kl 14

Söndag 27 oktober kl 18
Entré 80 kr

Onsdag 16 oktober kl 19
Entré 80 kr

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!
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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

STARRKÄRR. Skratta 
& Sjung kallar åter på 
uppmärksamheten.

Nu på söndag stundar 
underhållning i form av 
sång, musik och vitsar 
i Starrkärrs bygdegård.

För underhållningen 
svarar sångerskan 
Lotta Rossövik samt 
den välkända duon Jan 
Albertsson och Alf 
Ivarsson.

Programserien Skratta & 
Sjung har haft många promi-
nenta underhållare på besök. 
Öbarna, Lars-Eric Frend-
berg, Leif ”Loket” Olsson 
och Ewert Ljusberg för att 
nämna några exempel.

– Det har varit genomgå-
ende hög kvalitet. Publiken 
som kommer till Starrkärrs 
bygdegård vet att de får 
valuta för entrépengen, säger 
Lennart Thorstensson som 
sin vana trogen agerar pro-
gramvärd.

På söndag blir det också 
ett garanterat högklassigt 
arrangemang, det borgar de 
tre artisterna för.

– De kompletterar varan-
dra på ett föredömligt sätt, 
säger Lennart Thorstensson.

Lotta Rossövik härstam-
mar, som efternamnet anty-
der, från Rossö. Hon har 
bara uppträtt i Ale vid något 
enstaka tillfälle tidigare.

– Jag släppte en platta 
2007 och några år senare var 
jag ute på turné tillsammans 
med några musiker. Då vet 

jag att vi besökte ett äldrebo-
ende i Ale kommun, berättar 
Lotta.

– Min repertoar består 
av svenska visor. Jag plockar 
gärna in några dialektala 
melodier, förklarar Lotta.

Jan Albertsson (dragspel) 
och Alf Ivarsson (gitarr) har 

kamperat ihop under en lång 
följd av år. Publiken kan för-
vänta sig mer än bara glada 
toner från dessa båda herrar.

– Jan lär säkert ha en 
och annan historia på lager, 
avslutar Lennart Thorstens-
son.

JONAS ANDERSSON

Höstens Bingopromenader i Älvängen är igång. Cirka 100 
personer köpte kryssbrickor på Älvevi i söndags. Efter 
avslutad Bingopromenad gick det att avnjuta kaffe och 
bulle i klubbstugan som ÄIK:s friluftssektion, med bland 
andra Ragne Dahlberg (bilden), hade dukat upp med. Yt-
terligare två söndagar, 20 och 27 oktober, fi nns möjlighet 
att gå Bingopromenad i Älvängen.

Text och bild: Jonas Andersson

Skratta & Sjung tar plats i Starrkärrs bygdegård nu på söndag. En av underhållarna är Lotta 
Rossövik.  

– Dags för Skratta & Sjung i Starrkärr
Svenska visor med Lotta Rossövik

Trivselstund i Starrkärrs bygdegård med 

Sångerskan Lotta Rossövik samt  
duon Jan & Alf (Jan Albertsson/Alf Ivarsson)

Programvärd: Lennart Thorstensson

Entré 100:- betalas på plats
Kaffe med dopp ingår

 

Välkomna!
Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan

Söndag 20 okt kl 15 - ca 17.00

Sång, musik och vitsar

Bingopromenad i Älvängen

ÄLVÄNGEN. Torsdag 
den 24 oktober är det 
åter dags för Musik-
café på Repslagarmu-
seet.

Refräng & Co bjuder 
denna kulna höstkväll 
på underhållning i Me-
lodiradions anda.

Därtill serveras kaffe 
med dopp.

Melodiradion startades 
1961 av Tage Danielsson, 
en reklamfri kanal med 
musik som man både kunde 
dansa till eller bara njuta av 
framför radion. Refräng & 
Co bildades 2010 av Kent 
Johansson och Gunilla 

Hansen i syfte att under-
hålla den vuxna publiken 
och bevara Melodiradions 
breda av musikutbud och 
kultur.

I januari 2012 släpptes 
debutplattan ”Tänk vad 
tiden går”. Titelspåret gick 
direkt upp på Svensktop-
pen och behöll sin placering 
i sju veckor. De har sedan 
dess medverkat i både radio 
och TV samt i många andra 
sammanhang.

Duon framför populär-
musik från gamla melo-
diradion såsom schlagers, 
swing, jazz med mera. 
Gunilla står för sången och 
Kent för musiken.

I tidsenlig klädsel och 

egenhändigt arrangemang, 
med mycket värme och 
humor, bjuder Refräng & 
Co på en oförglömlig kväll 
med dåtidens musik. En 
riktig nostalgikväll med väl-
digt bra musik utlovas!

❐❐❐

Refräng & Co, Kent Johans-
son och Gunilla Hansen, 
kommer till Repslagarmu-
seet nästa torsdag.

Musikcafé med Refräng & Co

SURTE. I lördags fi rades 
Bokens dag på Surte 
bibliotek.

Det var lika mycket 
barnens dag.

– En populär tradi-
tion, konstaterar Doris 
Hellman.
Hon är ordförande i Surte-
Bohus Bok- och biblioteks-
förening, som stod som värd 
för lördagens begivenhet. 
Tillsammans med styrelse-
kompanjonen Mona Karls-
son och bibliotekspersona-
len tog de väl hand om den 
unga publiken.

I den stora samlingsloka-

len utspelades barnteatern 
Mamma Mu & Kråkan, som 
synnerligen uppskattades 
av besökarna. Skratten var 

många och hjärtliga, applå-
derna rikliga när skådespe-
larna tackade för sig.

Kön till fiskedammen 

ringlade sig sedan lång. 
Glädjen blev också påtalig 
när det visade sig att dammen 
var full av böcker, som ryck-
tes upp en efter en.

– Det händer allt lite saker 
i Surte också. Vi gör allt för 
att hålla liv i samhället, avslu-
tar Mona Karlsson.

JONAS ANDERSSON

Boken dag – populär tradition!

En bok på kroken.

Mamma Mu & Kråkan framkallade många skratt. 
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0303-444 000Kyrka för Fairtrade

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

Det händer vilarnär du
Utifrån sin nya bok talar 
TOMAS SJÖDIN 

att hämta andan.

Älvängens blå kyrka 
22 oktober kl. 19.00

 

0303-444 000Kyrka för Fairtrade

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

Musikgudstjänst
Körsångare från Göta Älvdalens 

kontrakt sjunger
tillsammans med orkester

Visst ska våren komma 
av Sigvald Tveit.

Solister: Peter Corneliusson och 
Sabina Nilsson

Dirigent: Lena Brattgård

Ytterby kyrka 
lördag 19 okt. kl. 16.00

Starrkärrs kyrka 
söndag 20 okt. kl. 18.00

Visst ska våren komma

Fri entré! 

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Söndagen den 20 okt
Ekumenisk gudstjänst Surte kyrka kl.11.oo
Församlingens präster och pastorer. Sång: Leif Karlsson
 
Gudstjänst Bohus servicehus kl.15.oo
H Hultén. Nödinge kyrka sammanlyst till Surte

Onsdagsträff 23 oktober
Surte församlingshem 14.00. ”Vad säger den här texten?”
Reine Bäck. Fika och gemenskap

Kyrkkaffe

Välkomna!

Efter en lång och skön 
sommar har nu hösten 
kommit, även den 

med soliga och varma dagar. 
Många aktiviteter startar upp, 
så även i Guntorps Mis-
sionskyrka med scouter och 
gudstjänster av olika slag. 
Missionskyrkan fi rar i höst ju-
bileum då församlingen, som 
bildades oktober 1893, fyller 
120 år. En ansenlig ålder för 
en samling med mestadels 
unga människor!

Men först en återblick på 
sommaren. Då var kyrkan 
omändrad till café och några 
”Sommarkvällar” samlade 
besökare till sång, bön och 
fikagemenskap.

Guntorps scouter har varit 
på två läger. De yngre, ett 
40-tal spårarscouter, ledare 
och föräldrar, var på FLIPP 
2013. Det ägde rum på Åsen-
gården, distriktets scoutgård 
vid Vänga, tillsammans med 
några andra kårer. De äldre, 
från 10 år och uppåt, deltog 
i det stora rikslägret Tram-
polin 2013 som var förlagt 
till Loo vid sjön Anten. Hela 
lägret samlade cirka 3 700 
scouter och ledare, från Gun-
torp deltog runt 45 personer. 
Veckan före lägret fick vi ta 
emot gästande scouter från 
Ecuador, som sedan även 
bodde med Guntorparna på 
det stora lägret. 

Höstterminen har startat 
och det har kommit flera nya 
scouter till kåren.  Tillsam-
mans, scouter i olika åldrar och 
ledare, är det nu cirka 100 per-
soner. När spårar- och upp-
täckarscout träffas fylls kyrkan 
och den stora kåtan vid sidan 
om. Senast var det 65 personer 
på plats en onsdagskväll. Förra 
helgen var det hösthajk för de 
yngre scouterna i Krokstorps 

skogar och i kyrkan, med 50 
deltagare. Hajken hade Ronja 
Rövardotter som tema. 

I förra veckan hölls även 
årets upplaga av de ekumeniska 
”Höstkvällar inför Ordet” med 
pastor Pär Alfredsson som 
gästande talare. Det var goda 
samlingar med bra undervis-
ning. Pär är riksevangelist 
inom Equmeniakyrkan. Det är 
namnet på den kyrka som bil-
dats efter sammanslagningen 
av Missionskyrkan i Sverige, 
Metodistkyrkan i Sverige och 
Svenska Baptistsamfundet. 
Guntorps Missionskyrka är en 
del av Equmeniakyrkan. 

Församlingen har nu gläd-
jen att för första gången i sin 
historia ha en egen pastor, 
Lars Gunther, i tjänst på 50 
% vilket stärker arbetet i för-
samlingen. Genom åren har 
pastorstjänsten delats med 
kringliggande församlingar, 
de senaste åren med Älvängens 
Missionsförsamling. Samarbe-
tet med övriga kyrkor i norra 
Ale är gott och betyder mycket 
för vår, trots allt, lilla försam-
ling. 

Nu till helgen, den 20 okto-
ber, firar så Guntorps Missions-
församling 120-årsjubileum. 
Församlingen har aldrig varit 
så stor medlemsmässigt, men 
ändå fungerat som en sam-
lingspunkt i bygden, inte 
minst genom sitt ungdomsar-
bete i olika former som funnits 
med hela tiden. En gång var 
det en stor och livaktig sön-
dagsskola och juniorförening, 
sedan SMU-klubben och idag 
är det scouter. För att driva 
en sådan verksamhet behövs 
trohet och engagemang och 
även stöd från människor runt 
omkring. Något som varit tyd-
ligt genom åren. Nuvarande 
ordförande i församlingen, 

Eva Andersson, är den sjätte 
genom tiderna. Den som hit-
intills varit medlem längst 
i församlingen var ”John i 
Nordgården”. Han tillhörde 
församlingen i 80 år, och 
var 96 år när han avled. Med 
egen pastor och många yngre 
i församlingen, medelåldern är 
cirka 35 år, så ser församlingen 
på framtiden med stor tillför-
sikt.

Från början samlades mis-
sionsföreningen i ett bostads-
hus, ”Börjes stuga”, som 1914 
byggdes om till ett missions-
hus. Den nuvarande missions-
kyrkan byggdes 1958 och har 
sedan om- och tillbyggts 1988-
89. Huset har även senare för-
bättrats, senast för två år sedan 
då en bergvärmeanläggning 
installerades. 

Jubileet firas nu på söndag. 
Pastor Lars Gunther predi-
kar, kören Paus sjunger och 
bilder från gångna tider visas 
och så tårtkalas förstås.

Väl mött i Guntorps Mis-
sionskyrka vid olika tillfällen!

Gunnar & Siri Hansson 

Den började med att ett 
tiotal av Sankt Petersburgsre-
senärerna samlades på Backa-
vik och återupplivade min-
nena från en lyckad resa. Sven 
Svensson och Göran Teiler 
hade sammanställt proffsiga 
bildspel. De fick inviga äld-
reboendets nyinstallerade 
datakanon som verkligen kom 
bilderna till sin fördel. Axel 
Sager efterlyste förslag till 
mål för nästa års långresa.

Vid Nödinge kontaktkom-
mittés oktoberträff medver-
kade Gunilla Wallengren. 
Hon lider av ett medfött 
ryggmärgsbråck, men det har 
aldrig hindrat henne från att 

idrotta. Med hjälp av rull-
lator åkte hon skridskor och 
skidor som liten. Hon har 
hemfört ett otal SM-guld och 
deltagit i EM, VM och Para-
lympics. Hon har en fantas-
tisk tävlingsinstinkt som har 
hjälpt henne genom livet. I 
Pekings Paralympics blev hon 
inblandad i en kollision och 
drabbades av hjärnskakning. 
Det hindrade henne inte från 
att ställa upp en vecka senare. 
Hon siktar på att ställa upp på 
Paralympics i Rio de Janeiro 
2016 då hon hoppas att kröna 
sin karriär med en Paralym-
picsmedalj. Tävlandet medför 
kostnader och finns det några 

hugade sponsorer kan ni kon-
takta Gunilla i Hålanda.

Fredagens vandring 
gick runt Slätta Damm på 
Hisingen. 31 vandrare njöt av 
de prunkande höstfärgerna. 
Gösta Mårdborg berättade 
om parken och rönte beröm 
för en fin vandring.

Dessutom har medlem-
marna i SPF Alebygden spelat 
boule och läst engelska samt 
deltagit i distriktsuttagningen 
i frågesporten Hjärnkoll med 
mera.

Denna vecka vandrar vi i 
Änggårdsbergen.

Lennart Mattsson

Aktiv vecka med SPF Alebygden

Lars Gunther predikar i Gun-
torps Missionskyrka.

Guntorps missionsförsamling fi rar 120-årsjubileum
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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.

SMSa LUNCH till 72 950 så 
ger du 50 kronor i kampen 

mot hungern i världen.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

TRE AV FYRA BARN 
ÖVERLEVER CANCER

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0   
Tel 020-902090

Predikoturer
Skepplanda pastorat
Skepplanda kyrka sönd 
20/10 kl 10, Familjeguds-
tjänst vik. kyrkkaffe. Hå-
landa sönd 20/10 kl 12, Fa-
miljegudstjänst J Imberg. 
S.t Peder sönd 20/10 kl 10, 
Mässa J Imberg. Tisd 22/10 
kl 18, Mässa med inspira-
tionskväll. Ale-Skövde sönd 
20/10, se övriga. Tunge sönd 
20/10, se övriga.

Guntorps missionskyrka
Onsd 16/10 kl 18.30, Spå-
rar & UpptäckarScout. 
Sönd 20/10 kl 16, FEST-
GUDSTJÅNST. Gun-
torps Missionsförsam-
ling fyller 120 år. Predikan 
Lars Gunther  Sång av  Kö-
ren Paus.  Fika med tårtka-
las, Välkomna! Onsd 23/10 
kl 18.30, Tonår & Äventy-
rarScout.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Torsd 17/10 Nols kyrka kl 
18.30, Veckomässa, An-
dersson. Sönd 20/10 Älv-
ängens kyrka kl 11, Mässa, 
Nilsson. Nols kyrka kl 11, 
Mässa, Göte Siverbo. Starr-
kärrs kyrka kl 18, Musik-
gudstjänst, se annons. Onsd 
23/10 Älvängens kyrka kl 19, 
Taizémässa, Andersson.

Surte missionsförsamling
Onsd 16/10 kl 15, Onsdags-
träff: Sångskatten - Marga-

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

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

Plötsligt så satt vi där i sommaridyllen i 
mina svärföräldrars trädgård. Min svärmor 
hade bjudit med sig några efter gudstjäns-
ten, några hon hade sett. Det visade sig att 
de var flyktingar. Det tog inte lång tid förrän 
de drog sin historia om vad de hade gått 
igenom och det förtryck de hade fått genom-
lida för sin kristna tros skull. Anhöriga hade 
både blivit kidnappade och mördade och 
barnen stod under hot. Därför hade de flytt 
och lämnat allt, för livet var mer värt än fö-
retag och materiella ägodelar. Man kan tycka 
att det fanns goda skäl för att få stanna och 
få uppehållstillstånd i Sverige. Men trots alla 
papper och handlingar de kunde visa upp, 
så tvivlade Migrationsverket på att de var de 
personer de utgav sig för att vara. För iden-
titetshandlingar går ju att förfalska. De blev 
inte trodda för dem som de var. Så nu satt de 
där förtvivlade och utom sig och var kallade 
nästa dag till Migrationsverket för att få veta 
när de skulle utvisas från Sverige.
Det kan både göra ont och få ödesdigra kon-
sekvenser när man inte blir trodd för den 
man är. Ett annat exempel kan ju vara om vi 
tappar vår plånbok med alla våra identitets-
handlingar och kontokort, då kan det vara 
svårt att bevisa vem du är och få pengar eller 
tillgång till dina konton och det som är ditt. 
Det gör ont att inte bli trodd för den man är. 
Den andra sidan av myntet är att vi kan dölja 
vissa sidor av dem vi är, sidor som vi kanske 
skäms över.
Jesus mötte en gång en kvinna vid Sykars 
brunn, en kvinna som var fylld med skuld 
och skam över sitt liv. Hon gick till brunn-
nen mitt på dagen, för att slippa alla nedlå-
tande blickar som var mycket värre än solens 

heta strålar. Jesus kom i samspråk med henne 
och bad henne om något att dricka. Plöts-
ligt händer det! Det är någon som ser henne 
som den hon är, någon som ser både det 
mörka och ljusa utan att fördöma. Kvinnan 
blir sedd och bekräftad, någon tog henne på 
allvar och såg henne som den hon var. Livet 
vände, kvinnan låter sin vattenkruka stå och 
går bort till staden och säger till alla, Kom så 
får ni se en man som har sagt mig allt som jag 
har gjort.
Jesus ser också in i våra hjärtan och möter 
oss sådana som vi är. Till Jesus får vi komma 
och andas ut! Eller som sången och psalmen 
säger, Herre till dig får jag komma, komma 
precis som jag är. Inför dig kan jag ingenting 
dölja du vet varje tanke jag bär. För alla be-
höver vi bli sedda och bekräftade som dem 
vi är.
På söndag är det samhällsansvar som är 
temat i våra kyrkor, kanske börjar allting där, 
att vi inspireras av Jesus och likt honom ser 
och bekräftar varandra. Att vi tar tid för det 
där samtalet, som kommer att betyda mer än 
vi anar. Samhällsansvar, att se flyktingarna, 
se deras nöd, kanske kan vi göra skillnad på 
något sätt. Men allt börjar med att vi ser var-
andra, ser varandra bakom allt det där som 
döljer våra sanna jag.
Att bli kallad vid sitt rätta namn, det är gott 
och det bekräftar den jag är. Jesus är den 
som nämner dig vid ditt namn och bekräf-
tar dig inifrån och ut. Jesus ser oss som vi 
är! I bibeln läser vi; Nu säger Herren, han som 
har skapat dig, han som har format dig: Var 
inte rädd, jag har gett dig ditt namn, du är min. 
Gud välsigne dig!

Per Kjellberg Pastor i Surte missionsförsamling

Betraktelse

Se mig som den jag är…

Jordfästningar
Barbro Ahlbom. I Skepp-
landa kyrka hölls fredagen 
11 oktober begravnings-
gudstjänst för Barbro 
Ahlbom, Alvhem. Offi ciant 
var Lars Ingvarsson.

Lille-Mor Pettersson. I 
Nödinge kyrka hölls freda-
gen 11 oktober begravnings-
gudstjänst för Lille-Mor 
Pettersson, Nödinge. Of-
fi ciant var kyrkoherde Harry 
Hultén.

reta Herngren med ett 20-
tal sångare. Onsd 16/10 kl 
18:30, Tonår: Pyssel. Onsd 
16/10 kl 21, Innebandy i 
Surteskolan. Lörd 19/10 kl 
10, Arbetsmöte i och runt 
kyrkan. Sönd 20/10 kl 11, 
Ekumenisk gudstjänst i Sur-
te kyrka. Per Kjellberg. 
Månd 21/10 kl 19, Höstkon-
sert med musikkåren, Le-
rum Surte Symphonic Band. 
Utgångskollekt. Onsd 23/10 
kl 18:30, Tonår; Tårtbakar-
tävling. Onsd 23/10 kl 19, 
Ekumenisk bön i Pingstkyr-
kan, Bohus. Onsd 23/10 kl 
21, Innebandy i Surteskolan. 
Det kan bli ändringar, men
www.surtemissionskyrka.se
har alltid ett aktuellt pro-
gram.

Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling
Söndag kl 10, Högmäs-
sa, Westergaard. Tisd kl 09, 
Mässa i församlingshem-
met, Isacson. Onsd kl 18.30, 
Mässa, Nordblom.

Nödinge församling
20/10 21:e ef Trefaldig-
het. Kl 11, Surte kyrka Eku-
menisk gudstjänst H Hul-
tén. Kl 15, Bohus Servicehus 
Gudstjänst H Hultén. Nö-
dinge kyrka sammanlyst till 
Surte kyrka.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen

Tisd 15/10 kl 8-9, Bön. Kl 
19, Församlingslednings-
möte. Onsd 16/10 kl 18-19, 
Bön. Kl 19.30, Smyrnakör-
en övar. Torsd 17/10 kl 10-
12.30, SmyrnaCaféet. Kl 14, 
RPG Studiebesök i Syna-
gogan, Göteborg. Kl 18.15, 
Hobby (7-12 år). Fred 18/10 
kl 19.30, Café Giveandfor-
give – Öppet hus och café 
för ungdomar. Lörd 19/10 
kl 10-13, Second Hand & 
Café. Sönd 20/10 kl 11, 
Gudstjänst, Marie Nordvall. 
Äventyret (3-12 år). Kyrk-
kaffe. Månd 21/10 kl 10, 
RPG Stavgång. Tisd 22/10 
kl 8-9, Bön. Kl 14, Bibel-
samtalsgrupp. Kl 19, Tomas 
Sjödin i Blå kyrkan, ”Det 
händer när du vilar”.

Älvängens missionskyrka
Onsd 16/10 kl 19, Försam-
lingsforum. Sönd 20/10 
kl 11, Gudstjänst  Matil-
da Nyman, sång av Emmy 
Cronquist, förbön f Gol-
gatakyrkan, utgångkollekt  
Servering. Månd 21/10 kl 
18.15, Scout. Tisd 22/10 kl 
10, Samtal och bön.

Filadelfi aförsamlingen - 
Bohus pingstkyrka
Onsd 16/10 kl 19, Sång bi-
belläsning och bön. Sönd 
20/10 kl 11, Ekumenisk 
gudstjänst i Surte kyrka. 
Onsd 23/10 kl 19, Ekume-
nisk bön.

ALBOTORGET

40 år
Vi söker nu efter urklipp och 
fotografier från 70-talet och 

framåt med anledning
av att Albotorget firar 40 år 

2014. Tanken är att skapa en 
utställning om Skepplanda.

Material lämnas till Skepplanda 
bibliotek.

Vid frågor, ring:
Kent Carlsson: 0739-577614
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0303-444 000Kyrka för Fairtrade

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

Det händer vilarnär du
Utifrån sin nya bok talar 
TOMAS SJÖDIN 

att hämta andan.

Älvängens blå kyrka 
22 oktober kl. 19.00

 

0303-444 000Kyrka för Fairtrade

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

Musikgudstjänst
Körsångare från Göta Älvdalens 

kontrakt sjunger
tillsammans med orkester

Visst ska våren komma 
av Sigvald Tveit.

Solister: Peter Corneliusson och 
Sabina Nilsson

Dirigent: Lena Brattgård

Ytterby kyrka 
lördag 19 okt. kl. 16.00

Starrkärrs kyrka 
söndag 20 okt. kl. 18.00

Visst ska våren komma

Fri entré! 

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Söndagen den 20 okt
Ekumenisk gudstjänst Surte kyrka kl.11.oo
Församlingens präster och pastorer. Sång: Leif Karlsson
 
Gudstjänst Bohus servicehus kl.15.oo
H Hultén. Nödinge kyrka sammanlyst till Surte

Onsdagsträff 23 oktober
Surte församlingshem 14.00. ”Vad säger den här texten?”
Reine Bäck. Fika och gemenskap

Kyrkkaffe

Välkomna!

Efter en lång och skön 
sommar har nu hösten 
kommit, även den 

med soliga och varma dagar. 
Många aktiviteter startar upp, 
så även i Guntorps Mis-
sionskyrka med scouter och 
gudstjänster av olika slag. 
Missionskyrkan fi rar i höst ju-
bileum då församlingen, som 
bildades oktober 1893, fyller 
120 år. En ansenlig ålder för 
en samling med mestadels 
unga människor!

Men först en återblick på 
sommaren. Då var kyrkan 
omändrad till café och några 
”Sommarkvällar” samlade 
besökare till sång, bön och 
fikagemenskap.

Guntorps scouter har varit 
på två läger. De yngre, ett 
40-tal spårarscouter, ledare 
och föräldrar, var på FLIPP 
2013. Det ägde rum på Åsen-
gården, distriktets scoutgård 
vid Vänga, tillsammans med 
några andra kårer. De äldre, 
från 10 år och uppåt, deltog 
i det stora rikslägret Tram-
polin 2013 som var förlagt 
till Loo vid sjön Anten. Hela 
lägret samlade cirka 3 700 
scouter och ledare, från Gun-
torp deltog runt 45 personer. 
Veckan före lägret fick vi ta 
emot gästande scouter från 
Ecuador, som sedan även 
bodde med Guntorparna på 
det stora lägret. 

Höstterminen har startat 
och det har kommit flera nya 
scouter till kåren.  Tillsam-
mans, scouter i olika åldrar och 
ledare, är det nu cirka 100 per-
soner. När spårar- och upp-
täckarscout träffas fylls kyrkan 
och den stora kåtan vid sidan 
om. Senast var det 65 personer 
på plats en onsdagskväll. Förra 
helgen var det hösthajk för de 
yngre scouterna i Krokstorps 

skogar och i kyrkan, med 50 
deltagare. Hajken hade Ronja 
Rövardotter som tema. 

I förra veckan hölls även 
årets upplaga av de ekumeniska 
”Höstkvällar inför Ordet” med 
pastor Pär Alfredsson som 
gästande talare. Det var goda 
samlingar med bra undervis-
ning. Pär är riksevangelist 
inom Equmeniakyrkan. Det är 
namnet på den kyrka som bil-
dats efter sammanslagningen 
av Missionskyrkan i Sverige, 
Metodistkyrkan i Sverige och 
Svenska Baptistsamfundet. 
Guntorps Missionskyrka är en 
del av Equmeniakyrkan. 

Församlingen har nu gläd-
jen att för första gången i sin 
historia ha en egen pastor, 
Lars Gunther, i tjänst på 50 
% vilket stärker arbetet i för-
samlingen. Genom åren har 
pastorstjänsten delats med 
kringliggande församlingar, 
de senaste åren med Älvängens 
Missionsförsamling. Samarbe-
tet med övriga kyrkor i norra 
Ale är gott och betyder mycket 
för vår, trots allt, lilla försam-
ling. 

Nu till helgen, den 20 okto-
ber, firar så Guntorps Missions-
församling 120-årsjubileum. 
Församlingen har aldrig varit 
så stor medlemsmässigt, men 
ändå fungerat som en sam-
lingspunkt i bygden, inte 
minst genom sitt ungdomsar-
bete i olika former som funnits 
med hela tiden. En gång var 
det en stor och livaktig sön-
dagsskola och juniorförening, 
sedan SMU-klubben och idag 
är det scouter. För att driva 
en sådan verksamhet behövs 
trohet och engagemang och 
även stöd från människor runt 
omkring. Något som varit tyd-
ligt genom åren. Nuvarande 
ordförande i församlingen, 

Eva Andersson, är den sjätte 
genom tiderna. Den som hit-
intills varit medlem längst 
i församlingen var ”John i 
Nordgården”. Han tillhörde 
församlingen i 80 år, och 
var 96 år när han avled. Med 
egen pastor och många yngre 
i församlingen, medelåldern är 
cirka 35 år, så ser församlingen 
på framtiden med stor tillför-
sikt.

Från början samlades mis-
sionsföreningen i ett bostads-
hus, ”Börjes stuga”, som 1914 
byggdes om till ett missions-
hus. Den nuvarande missions-
kyrkan byggdes 1958 och har 
sedan om- och tillbyggts 1988-
89. Huset har även senare för-
bättrats, senast för två år sedan 
då en bergvärmeanläggning 
installerades. 

Jubileet firas nu på söndag. 
Pastor Lars Gunther predi-
kar, kören Paus sjunger och 
bilder från gångna tider visas 
och så tårtkalas förstås.

Väl mött i Guntorps Mis-
sionskyrka vid olika tillfällen!

Gunnar & Siri Hansson 

Den började med att ett 
tiotal av Sankt Petersburgsre-
senärerna samlades på Backa-
vik och återupplivade min-
nena från en lyckad resa. Sven 
Svensson och Göran Teiler 
hade sammanställt proffsiga 
bildspel. De fick inviga äld-
reboendets nyinstallerade 
datakanon som verkligen kom 
bilderna till sin fördel. Axel 
Sager efterlyste förslag till 
mål för nästa års långresa.

Vid Nödinge kontaktkom-
mittés oktoberträff medver-
kade Gunilla Wallengren. 
Hon lider av ett medfött 
ryggmärgsbråck, men det har 
aldrig hindrat henne från att 

idrotta. Med hjälp av rull-
lator åkte hon skridskor och 
skidor som liten. Hon har 
hemfört ett otal SM-guld och 
deltagit i EM, VM och Para-
lympics. Hon har en fantas-
tisk tävlingsinstinkt som har 
hjälpt henne genom livet. I 
Pekings Paralympics blev hon 
inblandad i en kollision och 
drabbades av hjärnskakning. 
Det hindrade henne inte från 
att ställa upp en vecka senare. 
Hon siktar på att ställa upp på 
Paralympics i Rio de Janeiro 
2016 då hon hoppas att kröna 
sin karriär med en Paralym-
picsmedalj. Tävlandet medför 
kostnader och finns det några 

hugade sponsorer kan ni kon-
takta Gunilla i Hålanda.

Fredagens vandring 
gick runt Slätta Damm på 
Hisingen. 31 vandrare njöt av 
de prunkande höstfärgerna. 
Gösta Mårdborg berättade 
om parken och rönte beröm 
för en fin vandring.

Dessutom har medlem-
marna i SPF Alebygden spelat 
boule och läst engelska samt 
deltagit i distriktsuttagningen 
i frågesporten Hjärnkoll med 
mera.

Denna vecka vandrar vi i 
Änggårdsbergen.

Lennart Mattsson

Aktiv vecka med SPF Alebygden

Lars Gunther predikar i Gun-
torps Missionskyrka.

Guntorps missionsförsamling fi rar 120-årsjubileum
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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.

SMSa LUNCH till 72 950 så 
ger du 50 kronor i kampen 

mot hungern i världen.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

TRE AV FYRA BARN 
ÖVERLEVER CANCER

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0   
Tel 020-902090

Predikoturer
Skepplanda pastorat
Skepplanda kyrka sönd 
20/10 kl 10, Familjeguds-
tjänst vik. kyrkkaffe. Hå-
landa sönd 20/10 kl 12, Fa-
miljegudstjänst J Imberg. 
S.t Peder sönd 20/10 kl 10, 
Mässa J Imberg. Tisd 22/10 
kl 18, Mässa med inspira-
tionskväll. Ale-Skövde sönd 
20/10, se övriga. Tunge sönd 
20/10, se övriga.

Guntorps missionskyrka
Onsd 16/10 kl 18.30, Spå-
rar & UpptäckarScout. 
Sönd 20/10 kl 16, FEST-
GUDSTJÅNST. Gun-
torps Missionsförsam-
ling fyller 120 år. Predikan 
Lars Gunther  Sång av  Kö-
ren Paus.  Fika med tårtka-
las, Välkomna! Onsd 23/10 
kl 18.30, Tonår & Äventy-
rarScout.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Torsd 17/10 Nols kyrka kl 
18.30, Veckomässa, An-
dersson. Sönd 20/10 Älv-
ängens kyrka kl 11, Mässa, 
Nilsson. Nols kyrka kl 11, 
Mässa, Göte Siverbo. Starr-
kärrs kyrka kl 18, Musik-
gudstjänst, se annons. Onsd 
23/10 Älvängens kyrka kl 19, 
Taizémässa, Andersson.

Surte missionsförsamling
Onsd 16/10 kl 15, Onsdags-
träff: Sångskatten - Marga-

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

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

Plötsligt så satt vi där i sommaridyllen i 
mina svärföräldrars trädgård. Min svärmor 
hade bjudit med sig några efter gudstjäns-
ten, några hon hade sett. Det visade sig att 
de var flyktingar. Det tog inte lång tid förrän 
de drog sin historia om vad de hade gått 
igenom och det förtryck de hade fått genom-
lida för sin kristna tros skull. Anhöriga hade 
både blivit kidnappade och mördade och 
barnen stod under hot. Därför hade de flytt 
och lämnat allt, för livet var mer värt än fö-
retag och materiella ägodelar. Man kan tycka 
att det fanns goda skäl för att få stanna och 
få uppehållstillstånd i Sverige. Men trots alla 
papper och handlingar de kunde visa upp, 
så tvivlade Migrationsverket på att de var de 
personer de utgav sig för att vara. För iden-
titetshandlingar går ju att förfalska. De blev 
inte trodda för dem som de var. Så nu satt de 
där förtvivlade och utom sig och var kallade 
nästa dag till Migrationsverket för att få veta 
när de skulle utvisas från Sverige.
Det kan både göra ont och få ödesdigra kon-
sekvenser när man inte blir trodd för den 
man är. Ett annat exempel kan ju vara om vi 
tappar vår plånbok med alla våra identitets-
handlingar och kontokort, då kan det vara 
svårt att bevisa vem du är och få pengar eller 
tillgång till dina konton och det som är ditt. 
Det gör ont att inte bli trodd för den man är. 
Den andra sidan av myntet är att vi kan dölja 
vissa sidor av dem vi är, sidor som vi kanske 
skäms över.
Jesus mötte en gång en kvinna vid Sykars 
brunn, en kvinna som var fylld med skuld 
och skam över sitt liv. Hon gick till brunn-
nen mitt på dagen, för att slippa alla nedlå-
tande blickar som var mycket värre än solens 

heta strålar. Jesus kom i samspråk med henne 
och bad henne om något att dricka. Plöts-
ligt händer det! Det är någon som ser henne 
som den hon är, någon som ser både det 
mörka och ljusa utan att fördöma. Kvinnan 
blir sedd och bekräftad, någon tog henne på 
allvar och såg henne som den hon var. Livet 
vände, kvinnan låter sin vattenkruka stå och 
går bort till staden och säger till alla, Kom så 
får ni se en man som har sagt mig allt som jag 
har gjort.
Jesus ser också in i våra hjärtan och möter 
oss sådana som vi är. Till Jesus får vi komma 
och andas ut! Eller som sången och psalmen 
säger, Herre till dig får jag komma, komma 
precis som jag är. Inför dig kan jag ingenting 
dölja du vet varje tanke jag bär. För alla be-
höver vi bli sedda och bekräftade som dem 
vi är.
På söndag är det samhällsansvar som är 
temat i våra kyrkor, kanske börjar allting där, 
att vi inspireras av Jesus och likt honom ser 
och bekräftar varandra. Att vi tar tid för det 
där samtalet, som kommer att betyda mer än 
vi anar. Samhällsansvar, att se flyktingarna, 
se deras nöd, kanske kan vi göra skillnad på 
något sätt. Men allt börjar med att vi ser var-
andra, ser varandra bakom allt det där som 
döljer våra sanna jag.
Att bli kallad vid sitt rätta namn, det är gott 
och det bekräftar den jag är. Jesus är den 
som nämner dig vid ditt namn och bekräf-
tar dig inifrån och ut. Jesus ser oss som vi 
är! I bibeln läser vi; Nu säger Herren, han som 
har skapat dig, han som har format dig: Var 
inte rädd, jag har gett dig ditt namn, du är min. 
Gud välsigne dig!

Per Kjellberg Pastor i Surte missionsförsamling

Betraktelse

Se mig som den jag är…

Jordfästningar
Barbro Ahlbom. I Skepp-
landa kyrka hölls fredagen 
11 oktober begravnings-
gudstjänst för Barbro 
Ahlbom, Alvhem. Offi ciant 
var Lars Ingvarsson.

Lille-Mor Pettersson. I 
Nödinge kyrka hölls freda-
gen 11 oktober begravnings-
gudstjänst för Lille-Mor 
Pettersson, Nödinge. Of-
fi ciant var kyrkoherde Harry 
Hultén.

reta Herngren med ett 20-
tal sångare. Onsd 16/10 kl 
18:30, Tonår: Pyssel. Onsd 
16/10 kl 21, Innebandy i 
Surteskolan. Lörd 19/10 kl 
10, Arbetsmöte i och runt 
kyrkan. Sönd 20/10 kl 11, 
Ekumenisk gudstjänst i Sur-
te kyrka. Per Kjellberg. 
Månd 21/10 kl 19, Höstkon-
sert med musikkåren, Le-
rum Surte Symphonic Band. 
Utgångskollekt. Onsd 23/10 
kl 18:30, Tonår; Tårtbakar-
tävling. Onsd 23/10 kl 19, 
Ekumenisk bön i Pingstkyr-
kan, Bohus. Onsd 23/10 kl 
21, Innebandy i Surteskolan. 
Det kan bli ändringar, men
www.surtemissionskyrka.se
har alltid ett aktuellt pro-
gram.

Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling
Söndag kl 10, Högmäs-
sa, Westergaard. Tisd kl 09, 
Mässa i församlingshem-
met, Isacson. Onsd kl 18.30, 
Mässa, Nordblom.

Nödinge församling
20/10 21:e ef Trefaldig-
het. Kl 11, Surte kyrka Eku-
menisk gudstjänst H Hul-
tén. Kl 15, Bohus Servicehus 
Gudstjänst H Hultén. Nö-
dinge kyrka sammanlyst till 
Surte kyrka.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen

Tisd 15/10 kl 8-9, Bön. Kl 
19, Församlingslednings-
möte. Onsd 16/10 kl 18-19, 
Bön. Kl 19.30, Smyrnakör-
en övar. Torsd 17/10 kl 10-
12.30, SmyrnaCaféet. Kl 14, 
RPG Studiebesök i Syna-
gogan, Göteborg. Kl 18.15, 
Hobby (7-12 år). Fred 18/10 
kl 19.30, Café Giveandfor-
give – Öppet hus och café 
för ungdomar. Lörd 19/10 
kl 10-13, Second Hand & 
Café. Sönd 20/10 kl 11, 
Gudstjänst, Marie Nordvall. 
Äventyret (3-12 år). Kyrk-
kaffe. Månd 21/10 kl 10, 
RPG Stavgång. Tisd 22/10 
kl 8-9, Bön. Kl 14, Bibel-
samtalsgrupp. Kl 19, Tomas 
Sjödin i Blå kyrkan, ”Det 
händer när du vilar”.

Älvängens missionskyrka
Onsd 16/10 kl 19, Försam-
lingsforum. Sönd 20/10 
kl 11, Gudstjänst  Matil-
da Nyman, sång av Emmy 
Cronquist, förbön f Gol-
gatakyrkan, utgångkollekt  
Servering. Månd 21/10 kl 
18.15, Scout. Tisd 22/10 kl 
10, Samtal och bön.

Filadelfi aförsamlingen - 
Bohus pingstkyrka
Onsd 16/10 kl 19, Sång bi-
belläsning och bön. Sönd 
20/10 kl 11, Ekumenisk 
gudstjänst i Surte kyrka. 
Onsd 23/10 kl 19, Ekume-
nisk bön.

ALBOTORGET

40 år
Vi söker nu efter urklipp och 
fotografier från 70-talet och 

framåt med anledning
av att Albotorget firar 40 år 

2014. Tanken är att skapa en 
utställning om Skepplanda.

Material lämnas till Skepplanda 
bibliotek.

Vid frågor, ring:
Kent Carlsson: 0739-577614
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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

Säljes 4 vinterhjul odubbade 
till Toyota Yaris. Pris 800:-

tel. 0303-74 93 24

Volvo 744 -88. Besiktigad till 1 
juni. Nytt avgasssytem + drag-
krok och vinterdäck.
tel. 0303-33 82 55

Brun Skinnsoffa 3-sits som 
ny. 1200kr
tel. 0303-74 83 69

Ö HYRA

Lägenhet/hus på 2-3 rok i 
Älvängen. Inflyttning kan ske 
omgående. Maxhyra 6500kr.
tel. 0739-07 84 70

Ensamstående kvinna 50 år. 
Önskar hyra åretrunt boende.
tel. 0736-51 43 83   Annelie

ÖVRIGT

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

Piano Bortskänkes
Finns i Alingsås.
tel. 0705-63 87 15

Välkommen till bytesdagar för 
barnartiklar!
Lörd 19/10 kl 9-15
Sönd 20/10 kl 9-11.30
(50% på det mesta)
medborgarhuset, Alafors. För-
säljning av barnkläder, skor, lek-
saker, vintersport, mm. Åk 4 
på Madenskolan. Korv och fika 
säljes. Välkomna att fynda!

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

Ales hemstäd. Tack till alla 
gamla och nya kunder som gör 
det möjligt för oss att kunna 
erbjuda ert företag städ med 
önskad frekvens. Vi expanderar 
och kan ta emot fler kunde. 
Kontorsstäd, byggstäd, storstäd 
och trappstäd. Vissa kringtjänster 
erbjuds också. Vi kommer ut till 
er på ett kostnadsfritt besök för 
offertberäkning.
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

Älvdalens fotvårdsclinic 
erbjuder medicinsk fotvård 
samt vaxning mm. Vi tar emot 
friskvårdskuponger. Finns mitt 
emot Jysk i Paridons måleris 
lokaler. Ring för bokning el. info.
tel. 0705-39 13 11
Annika Abrahamsson Laxman
Medicinsk  fotvårdsterapeut

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

Övrigt

GOLDEN VALPAR
levereras vecka 42

reg i skk efter fria föräldrar
Ring för info Annsofi 0768-822946

Grattis
Ann-Kristin
50 år. Önskar

Gunnar,barn och barnbarn.

Grattis
Lycka

på 6-årsdagen 19/10
Puss & Kram Farmor

Grattis
Billie Lou

på födelsedagen den 20/10
önskar Mormor & Morfar

Jakob Svensson, Nol
Ett stort grattis

Jakob på 15-årsdagen
från Farmor & Farfar

Liten har blivit stor.
Gratulerar

Maria Johansson
i Bohus på din 35-årsdag

den 17 oktober. 
Din familj

Grattis till
Sebastian

12 år den 23 Oktober och 
Malou 2 år den 29 Oktober. 

Vi älskar er ni är bäst.
Från hela familjen

Ett varmt tack för uppvakt-
ningen på högtidsdagen 
till släkt, vänner, vänner i 
församlingen, SPF. SBF 
symötet i form av penning-
gåvor till nödlidande barn i 
världen, presentkort, blom-
mor, kort och telefonsamtal. 
Ett särskilt tack till make, 
barn och barnbarn för all 
hjälp. En fin och helt under-
bar dag.

Gunvor Bergius Hult

Tack

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Eva Karlsson, Frövet

Övrigt
Stubbracet i Uspastorp. Ej 
uthämtade lotterivinster: 
Serie A, Lila Lott, 3:e vinst, 
nr 28. Serie G, Gul lott, 1:a 
pris, nr 41. Kontakta Kurt 
tfn 0708-74 51 25. Hämtas 
senast 31/10.

Veckans ros 
Ett varmt tack från alla 
personal på Bohusskolan till 
våra körsångare, som gjorde 
en hellyckade kväll tillsam-
mans med "Star for life" på 
Ale gymnasium i tisdags. Ni 
var toppen!
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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

Säljes 4 vinterhjul odubbade 
till Toyota Yaris. Pris 800:-

tel. 0303-74 93 24

Volvo 744 -88. Besiktigad till 1 
juni. Nytt avgasssytem + drag-
krok och vinterdäck.
tel. 0303-33 82 55

Brun Skinnsoffa 3-sits som 
ny. 1200kr
tel. 0303-74 83 69

Ö HYRA

Lägenhet/hus på 2-3 rok i 
Älvängen. Inflyttning kan ske 
omgående. Maxhyra 6500kr.
tel. 0739-07 84 70

Ensamstående kvinna 50 år. 
Önskar hyra åretrunt boende.
tel. 0736-51 43 83   Annelie

ÖVRIGT

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

Piano Bortskänkes
Finns i Alingsås.
tel. 0705-63 87 15

Välkommen till bytesdagar för 
barnartiklar!
Lörd 19/10 kl 9-15
Sönd 20/10 kl 9-11.30
(50% på det mesta)
medborgarhuset, Alafors. För-
säljning av barnkläder, skor, lek-
saker, vintersport, mm. Åk 4 
på Madenskolan. Korv och fika 
säljes. Välkomna att fynda!

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

Ales hemstäd. Tack till alla 
gamla och nya kunder som gör 
det möjligt för oss att kunna 
erbjuda ert företag städ med 
önskad frekvens. Vi expanderar 
och kan ta emot fler kunde. 
Kontorsstäd, byggstäd, storstäd 
och trappstäd. Vissa kringtjänster 
erbjuds också. Vi kommer ut till 
er på ett kostnadsfritt besök för 
offertberäkning.
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

Älvdalens fotvårdsclinic 
erbjuder medicinsk fotvård 
samt vaxning mm. Vi tar emot 
friskvårdskuponger. Finns mitt 
emot Jysk i Paridons måleris 
lokaler. Ring för bokning el. info.
tel. 0705-39 13 11
Annika Abrahamsson Laxman
Medicinsk  fotvårdsterapeut

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

Övrigt

GOLDEN VALPAR
levereras vecka 42

reg i skk efter fria föräldrar
Ring för info Annsofi 0768-822946

Grattis
Ann-Kristin
50 år. Önskar

Gunnar,barn och barnbarn.

Grattis
Lycka

på 6-årsdagen 19/10
Puss & Kram Farmor

Grattis
Billie Lou

på födelsedagen den 20/10
önskar Mormor & Morfar

Jakob Svensson, Nol
Ett stort grattis

Jakob på 15-årsdagen
från Farmor & Farfar

Liten har blivit stor.
Gratulerar

Maria Johansson
i Bohus på din 35-årsdag

den 17 oktober. 
Din familj

Grattis till
Sebastian

12 år den 23 Oktober och 
Malou 2 år den 29 Oktober. 

Vi älskar er ni är bäst.
Från hela familjen

Ett varmt tack för uppvakt-
ningen på högtidsdagen 
till släkt, vänner, vänner i 
församlingen, SPF. SBF 
symötet i form av penning-
gåvor till nödlidande barn i 
världen, presentkort, blom-
mor, kort och telefonsamtal. 
Ett särskilt tack till make, 
barn och barnbarn för all 
hjälp. En fin och helt under-
bar dag.

Gunvor Bergius Hult

Tack

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Eva Karlsson, Frövet

Övrigt
Stubbracet i Uspastorp. Ej 
uthämtade lotterivinster: 
Serie A, Lila Lott, 3:e vinst, 
nr 28. Serie G, Gul lott, 1:a 
pris, nr 41. Kontakta Kurt 
tfn 0708-74 51 25. Hämtas 
senast 31/10.

Veckans ros 
Ett varmt tack från alla 
personal på Bohusskolan till 
våra körsångare, som gjorde 
en hellyckade kväll tillsam-
mans med "Star for life" på 
Ale gymnasium i tisdags. Ni 
var toppen!
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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
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el
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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!

SISTA 
CHANSEN!

KAMPANJSLUT
31/10


