
Laila Ekman, miljöchef i Ale.

Stormen ute-
blev i Starrkärr
STARRKÄRR. Det var 
stormvarning utfär-
dad inför ortsmötet i 
Starrkärr, men protes-
terna var sansade.
Naturskyddsföreningarna är hårt 
engagerade och mycket kritiska 
kring utfyllnaden av Kollanda Mosse. 
Miljöchef Laila Ekman svarade klokt 
och istället för högljudda protester 
blev det en sansad dialog.

Läs sid 11

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Älvängen

Nr 38  |  vecka 43  |  2013  |  År 18  |  100% täckning  |

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla dagar 

7-23 Ale Torg

manuella 
delikatessen!

HAR DU UPPTÄCKT 
NYHETEN I VÅR MANUELLA 

DELIKATESS?
Nu säljer vi hela middagen 

över disk. Vi har kött, tillbehör 
och sås! Välkommen in och 

hitta din favorit!
/Madde

En lite jobbigare morgon

paula.orn@ale.sePaula Örn (S)

– men ett betydligt bättre liv

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

www.axums.se
Torkpapper Katrin XL Basic
Rulle om 1000m

199:-inkl moms

159,20:- exkl. moms

  

Lödöse 0520-66 00 10 Gäller mot kupong t o m 27/10-2013

D

Missa inte vår annons i tidningen!

/st
GEVALIA
KAFFE 1/2 KG

Endast 1 paket per kund

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

Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

HÖSTKLIPP
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NU 999 KR

NU 999 KR

OBS! Begränsat antal

NORTH FACE EVOLVE JACKET
Vattentät skaljacka med avtagbart  

fleecefoder. 10000mm vattenpelare  
Unisexstorlekar S-XXXL

ORD.PRIS 1999 KR

DIDRIKSONS VERA
Vattentät fodrad klassisk damparka
5000mm vattenpelare. Stl 34-48  
Flera färger
ORD.PRIS 1599 KR

Gäller t o m 27/10-2013

Lördag

26 oktober

kl 11 – 15

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

Tårtkalas på torget!

OK Alehof serverar 

kl 12, 13 & 14.

r

Nol mot femman!
Nol IK vann sista seriematchen, ett hett derby mot Älvängens IK, med 3-1. Det betydde att Nol slutade tvåa i 
division 6 D Göteborg och därmed får kvalspela för avancemang till division fem.
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Tis – ons till kl 20
Öppet alla lördagar
Mån, tors & fre till kl 17

Kvällsöppet



Det var en käftsmäll 
som heter duga och 
ibland är det precis 

vad som behövs för att väcka 
någon som inte förstår.

Jag skulle till Stockholm 
över helgen och hade pla-
nerat att ta pendeln till 
centralstationen. Smidigare 
kommunikation är svår att 
hitta. Fascinerande att man 
bara med ett enkelt tågbyte 
kan ta sig från Ale till huvud-
staden på under fyra timmar. 
Nu blir det ju inte alltid som 
planerat och tiden rann iväg 
alldeles för snabbt denna 
förmiddag. Vid lunchtid 
upptäckte jag att pendeln 
skulle bli svår att hinna med. 
Äh, jag får ta bilen. Det 
har fungerat i alla år, varför 
skulle det vara skillnad nu? 
Framme i Göteborg gläds 
jag över att det finns gott om 
parkeringsplatser, dessutom 
väldigt nära centralstatio-
nen. Jag skulle snart förstå 
varför...

Vid parkeringsautoma-
ten drar jag mitt kort och 
trycker snabbt på knappen 
för 10 kronor. Jag var för-
beredd på att trycka några 
gånger, jag skulle vara borta 
till söndag. Plötsligt var jag 
uppe i 150 kronor och hade 
ändå inte kommit längre än 
till lördag morgon. Vad är 
det här? Jag började läsa på 
taxeinformationen. 195 kr/
dygnet! Jag skulle komma 
hem med tretåget på söndag 
eftermiddag och förstod 

hastigt och mindre lustigt 
att parkeringsavgiften skulle 
överstiga tågbiljetten till 
Stockholm! Nu var jag sent 
ute och det var definitivt inte 
läge att tänka på alternativ, 
det fanns liksom inga...

Jag matade förargat och 
besviket på. Det blev 580 kr 
– bara för att parkera bilen! 
I jämförelse med tågbiljet-
ten som jag fyndat för 495 
kronor kände jag mig lurad. 
Det var dyrare att parkera 
bilen i Göteborg än att resa 
de 50 milen till Stockholm.
Väl ombord på tåget kunde 
jag inte hålla mig. Jag bör-
jade omgående att diskutera 
min upptäckt och "rånet" jag 
utsatts för på parkeringen. 
Den något äldre kvinnan 
mittemot log lite och frå-
gade sedan: "Hur tycker du 
att vi ska få folk att ändra 
beteende då? Eller ska det plan-
lösa bilåkandet med en i varje 
fordon fortsätta öka i samma 
takt som klimatförändring-
arna?"

Aj! Det hade gått för 
fort. Jag som ändå har läst 
spaltmeter efter spalt-
meter om regionens och 
statsmaktens försök att 
förmå medborgarna att 
tänka miljövänligt och åka 
mer kollektivt, ändå gick 
jag rakt i fällan. Det är ju 
sådana som jag som försör. 
Jag läser, noterar och 
nickar instämmande 
– för att i nästa stund 

sätta mig oberörd i min egen 
bil. Det är sådana som jag 
som förtjänar en rejäl släng 
på käften för att vakna.

Jag harklade mig, efter 
att ha suttit tyst ett tag, och 
med lite förmäten stämma 
uttryckte jag  580 kronor för 
att parkera en bil ändå måste 
anses vara något överdrivet?
"Uppenbarligen inte, eftersom 
många fortsätter att använda 
bilen i tid och otid". För den 
här damen bet inga ursäkter. 
Hon tyckte till och med att 
avgifterna kunde höjas ytter-
ligare.

Hon skulle bli bönhörd. 
När jag kom hem på sönda-
gen var tåget försenat och 
väl framme vid bilen kunde 
jag konstatera att jag bestraf-
fats med ytterligare 400 
kronor... Det var som sagt 
en rejäl käftsmäll att ta bilen 
till Göteborg och jag lovar 
att inget göra om det!

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

En nyttig käftsmäll!
alekuriren  |   nummer 38  |   vecka 43  |   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

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder & 
mattor till Alelampan 

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

Folktandvården Älvängen 
FLYTTAR till nya lokaler!
Den 31 oktober flyttar vi från Göteborgsvägen 26 till Handelsplats 
Älvängen, Svenstorpsvägen 1. Vi öppnar igen i våra nya lokaler 
den 4 november. I samband med flytten håller kliniken stängt.

Vi får också nytt telefonnummer. Vårt nya nummer är:

010-441 82 50
Varmt välkommen!

SURTE SISU
Årsmöte

Vuosikokous
Lördag 16 nov kl 14

TERVETULOA!

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

Restaurang
&Pizzeria

Alevägen 61 Nol 0303-74 16 66
pizzeriabrandsbo@live.se

Begränsat antal platser – boka gärna bord!

På scen:

Piff & Puff 
Fredag 25 oktober 

kl 21-01

Fullständiga rättigheter

BROMSEXPERTEN

  inkl. moms/hjul*

Utan handbroms  inkl. moms per axel  
Med handbroms  inkl. moms per axel*

  
Utan handbroms   inkl. moms per axel*                         
Med handbroms          inkl. moms per axel*

*Material tillkommer. Ring för att få pris för material och arbete.



Det var en käftsmäll 
som heter duga och 
ibland är det precis 

vad som behövs för att väcka 
någon som inte förstår.

Jag skulle till Stockholm 
över helgen och hade pla-
nerat att ta pendeln till 
centralstationen. Smidigare 
kommunikation är svår att 
hitta. Fascinerande att man 
bara med ett enkelt tågbyte 
kan ta sig från Ale till huvud-
staden på under fyra timmar. 
Nu blir det ju inte alltid som 
planerat och tiden rann iväg 
alldeles för snabbt denna 
förmiddag. Vid lunchtid 
upptäckte jag att pendeln 
skulle bli svår att hinna med. 
Äh, jag får ta bilen. Det 
har fungerat i alla år, varför 
skulle det vara skillnad nu? 
Framme i Göteborg gläds 
jag över att det finns gott om 
parkeringsplatser, dessutom 
väldigt nära centralstatio-
nen. Jag skulle snart förstå 
varför...

Vid parkeringsautoma-
ten drar jag mitt kort och 
trycker snabbt på knappen 
för 10 kronor. Jag var för-
beredd på att trycka några 
gånger, jag skulle vara borta 
till söndag. Plötsligt var jag 
uppe i 150 kronor och hade 
ändå inte kommit längre än 
till lördag morgon. Vad är 
det här? Jag började läsa på 
taxeinformationen. 195 kr/
dygnet! Jag skulle komma 
hem med tretåget på söndag 
eftermiddag och förstod 

hastigt och mindre lustigt 
att parkeringsavgiften skulle 
överstiga tågbiljetten till 
Stockholm! Nu var jag sent 
ute och det var definitivt inte 
läge att tänka på alternativ, 
det fanns liksom inga...

Jag matade förargat och 
besviket på. Det blev 580 kr 
– bara för att parkera bilen! 
I jämförelse med tågbiljet-
ten som jag fyndat för 495 
kronor kände jag mig lurad. 
Det var dyrare att parkera 
bilen i Göteborg än att resa 
de 50 milen till Stockholm.
Väl ombord på tåget kunde 
jag inte hålla mig. Jag bör-
jade omgående att diskutera 
min upptäckt och "rånet" jag 
utsatts för på parkeringen. 
Den något äldre kvinnan 
mittemot log lite och frå-
gade sedan: "Hur tycker du 
att vi ska få folk att ändra 
beteende då? Eller ska det plan-
lösa bilåkandet med en i varje 
fordon fortsätta öka i samma 
takt som klimatförändring-
arna?"

Aj! Det hade gått för 
fort. Jag som ändå har läst 
spaltmeter efter spalt-
meter om regionens och 
statsmaktens försök att 
förmå medborgarna att 
tänka miljövänligt och åka 
mer kollektivt, ändå gick 
jag rakt i fällan. Det är ju 
sådana som jag som försör. 
Jag läser, noterar och 
nickar instämmande 
– för att i nästa stund 

sätta mig oberörd i min egen 
bil. Det är sådana som jag 
som förtjänar en rejäl släng 
på käften för att vakna.

Jag harklade mig, efter 
att ha suttit tyst ett tag, och 
med lite förmäten stämma 
uttryckte jag  580 kronor för 
att parkera en bil ändå måste 
anses vara något överdrivet?
"Uppenbarligen inte, eftersom 
många fortsätter att använda 
bilen i tid och otid". För den 
här damen bet inga ursäkter. 
Hon tyckte till och med att 
avgifterna kunde höjas ytter-
ligare.

Hon skulle bli bönhörd. 
När jag kom hem på sönda-
gen var tåget försenat och 
väl framme vid bilen kunde 
jag konstatera att jag bestraf-
fats med ytterligare 400 
kronor... Det var som sagt 
en rejäl käftsmäll att ta bilen 
till Göteborg och jag lovar 
att inget göra om det!

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

En nyttig käftsmäll!
alekuriren  |   nummer 38  |   vecka 43  |   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

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder & 
mattor till Alelampan 

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

Folktandvården Älvängen 
FLYTTAR till nya lokaler!
Den 31 oktober flyttar vi från Göteborgsvägen 26 till Handelsplats 
Älvängen, Svenstorpsvägen 1. Vi öppnar igen i våra nya lokaler 
den 4 november. I samband med flytten håller kliniken stängt.

Vi får också nytt telefonnummer. Vårt nya nummer är:

010-441 82 50
Varmt välkommen!

SURTE SISU
Årsmöte

Vuosikokous
Lördag 16 nov kl 14

TERVETULOA!

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

Restaurang
&Pizzeria

Alevägen 61 Nol 0303-74 16 66
pizzeriabrandsbo@live.se

Begränsat antal platser – boka gärna bord!

På scen:

Piff & Puff 
Fredag 25 oktober 

kl 21-01

Fullständiga rättigheter

BROMSEXPERTEN

  inkl. moms/hjul*

Utan handbroms  inkl. moms per axel  
Med handbroms  inkl. moms per axel*

  
Utan handbroms   inkl. moms per axel*                         
Med handbroms          inkl. moms per axel*

*Material tillkommer. Ring för att få pris för material och arbete.

Frukt&Grönsakshuset

Öppet alla dagar! Vardag 8-19 | Lördag-söndag 9-18
www.alefruktogront.se | 0303-22 98 50

Gilla Frukt & 
Grönsakshuset

på Facebook

 

Allt för årets 
gravsmyckning Pumpor

Tre för 10 kr
BROCCOLI

/kg390
MORÖTTER

990/kg
SVENSKA ÄPPLEN790

BANANER

/kg

CLEMENTINER

990/kg

BÄST I VÄST! – 35 ÅRS ERFARENHET AV FRUKT & GRÖNT
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Det var en strålande 
vacker höstmorgon, 
då de 28 vandrarna 

samlades vid Hålanda kyrka 
förra lördagen. Christer 
Damm hälsade de närva-
rande välkomna till denna 
vandring, som utgjorde 
invigningen av en del av 
Pilgrimsleden Lödöse-
Skara. Därefter berättade 
Sara Blidberg om Hålanda 
kyrkas historia samt inven-
tarier och målningar. Bo 
Björklund avslutade med 
att berätta om Lödöse stads 
historia och betydelse under 
medeltiden. 

Efter att ha fått lyssna till 
de intressanta anförandena 
inne i kyrkan, startade 6,6 
kilometer kulturvandring 
mot Getås. Först gick vand-
ringen tvärs över Hålanda-
dalen till Torpa. Därifrån 
följde vi den märkta pil-
grimsleden. Först passerades 
”radbyarna” Torpa och Öst-
entorp. Då vi kom fram till 
Nygårdsvägen vek vi av mot 
Osakullens gård. Vi tog in 
på Föstorpsvägen, vi följde 
vägen tills vi nådde fram till 
den nyröjda stigen utefter 
bergen Klintarna, Stora- 
och Lilla Verleberg. Solen 
värmde skönt och naturens 

färgprakt var bedårande.
Efter att ha vandrat en 

stund nådde vi fram till 
torpgrunden Nolängen, 
där vi tog en fika på mattan 
av färgglada blad och med 
utsikt utöver Hålandada-
len. Efter fikan fortsatte 
vandringen och vi passerade 
öppna platsen ”Torget”, 
torpgrunderna Rökärret och 
Ledbacken och ”Korkeken”. 

Strax innan vi nådde fram 
till Hålanda hembygds-
gård, följde vi stigen utefter 
Grönån i några hundra 
meter och det är verkligen 
en naturupplevelse att följa 
den brusande ån.

Vid hembygdsgården gick 
vi över ån på en gammal 
stenbro, passerade ramsågen 
och gick upp till hembygds-
stugan, där det serverades 
kaffe och kanelbulle. Museet 
var öppet så många passade 
på att se på alla de gamla 
föremålen som samlats 

där. Då fikan var avklarad 
fortsatte vandringen, vi pas-
serade sågdammen innan vi 
nådde fram till kvarnen vid 
Mauritzberg. Här gjordes 
ett kortare stopp och Johan 
Dalbäck berättade om kvar-
nens historia och nuvarande 
funktion som evenemangs-
plats. Därefter gick vi över 
det breda stendämmet och 
fortsatte på Grönåns västra 
sida upp till Drottning-
gärdsvägen där vandringen 
avslutades. 

Åke Karlsson
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Hur är hälsoläget 
hos Din personal?

Adina Hälsan kan 
erbjuda hälsovård  

för företag:
Hälsoundersökningar

Utbildning

Adina Hälsan vårdcentral 
och Företagstjänster i Nol
 Intresserad av företagstjänster kontakta

 Karin Svensson 031-383 04 04

I budgeten för 2014 läg-
ger moderatregeringen 
en miljard kronor på 

det tiotalet kommuner som 
har högst inkomster, sam-
tidigt blir kommuner som 
Ale och Lilla Edet utan.

Vi socialdemokrater 
tycker att kommunerna 
och landstingen ska ges 
likvärdiga ekonomiska 
förutsättningar att bedriva 
sin verksamhet. Exempelvis 
skiljer sig befolkningens 
sammansättning med yngre 
och äldre sig åt.

Det är därför nödvän-
digt, om vi ska ha likvärdiga 
förutsättningar för utbild-
ning, vård och omsorg i 
hela landet, att det finns ett 
fungerande skatteutjäm-
ningssystem.

Dagens system är ålder-
stiget eftersom samhället 
har förändrats sedan det 
infördes. När systemet nu 
ändras vill moderaterna att 
de rikaste moderatstyrda 
kommunerna ska slippa 
betala in en miljard till 
systemet. Den tar mode-
raterna från statsbudgeten 
istället. 

En extra miljard får 
Stockholms läns landsting, 
Vellinge kommun i Skåne 
och cirka 10 rika kommu-

ner i Stockholmsområdet 
dela på.

Kommuner som redan 
har mycket låg skatt och en 
väldigt bra ekonomi. Att 
Centerpartiet har vikt ner 
sig i denna fråga är häp-
nadsväckande.

Vi socialdemokrater vill 
använda den extra miljar-
den så att alla får sin del. 
Med vårt förslag skulle Ale 
få 2 miljoner och Lilla Edet 
1 miljon mer i statsbidrag 
för 2014.

Detta förslag lade också 
Socialdemokraterna, Vän-
sterpartiet och Miljöpartiet 
i Ales kommunstyrelse, 
men röstades ner av den 
styrande Moderatallian-
sen. Det ställde sig istället 
bakom regeringens förslag 
om mer pengar till de 
redan rika Stockholms-
kommunerna.

Vi Socialdemokrater vill 
använda pengarna på ytter-
ligare satsningar på skolan. 
Vi vill både förbättra välfär-
den och hålla ihop landet. 
Det är orimligt att de mest 
välbeställda kommunerna 
istället får en gräddfil.

Jörgen Hellman
Christina Oskarsson

Riksdagsledamöter för 
Socialdemokraterna

Alemoderaterna ger från Ale 
till Stockholm

Kulturvandring mellan Hålanda kyrka och Getås

Här ses gänget som förra lördagen vandrade den 6,6 kilometer långa kulturvandringen mel-
lan Hålanda och Getås, som utgör en del av Pilgrimsleden Lödöse-Skara.

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

VÄLKOMNA 
TILL 

ÖPPET MÖTE
23 okt kl 17.30

Ale gymnasium, sal 126

ALE

• Information om Miljöpartiet
• Aktuellt i Ale
• Fika

Kallelse till Coop Medlem Västs 

HÖSTSTÄMMA 
PÅ KULTURHUSET I SKÖVDE

Välkommen till konsumentföreningen  
Coop Medlem Västs motionsstämma! 

•  Info om Coop och butikerna med Coops 
    regiondirektör Fredrik Johansson

Lördag 16 november kl. 11.00  
Skövde kulturhus - Valhall

         Sista anmälan 4 nov på www.coopmedlemvast.se,
via mail: info@coopmedlemvast.se eller 0243-79 47 77.

• Vi går igenom motioner och förslag om stadgeändring. Dagordning  
 

•  
 

•  
 
•  

 Buss till  
stämman!

n
!

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

Vi arbetar med implantat 
och protetik från Välkomna!
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PÅ GÅNG I ALE

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

Oktober

Anhörigstödet informerar
Informations/diskussionsträffar för maka/make/sambo  
vars partner har fått minnesproblematik.

Fyra träffar med start tisdagen 5/11 kl. 13-15  Lokal:  Dammen, Vikadamm, Älvängen
Ingen kostnad
Samverkan mellan Ale kommun, och Studieförbundet Vuxenskolan 
Anmälan och frågor till:
Ann-Marie Thunberg, Anhörigkonsulent 0303-371254, 0737-731254

Momsen – hur fungerar den?
Du är välkommen till Skatteverket på en grundläggande information om moms. 
Informationen är gratis och vänder sig till dig som precis startat näringsverksamhet.

Program
• Vem betalar moms?
• Momssatser
• Undantag från moms

• Blandad verksamhet
• Moms och personbilar
• Avdragsrätt
• Redovisning och betalning

>> Onsdag 30 oktober 18:00-21:00, Nols företagscenter
 
Anmälan kan göras på Skatteverkets hemsida eller till Jannike Åhlgren,  
jannike.ahlgren@ale.se
Anmälan & avbokning kan även göras via telefon 010-576 48 50.
Det är viktigt att du avbokar dig om du får förhinder!

Välkommen!

Röda rummet på Surte bibliotek
Årets böcker presenteras. Ta gärna med dina bästa boktips!
>> Surte bibliotek 29/10  kl 19.00 Fri entré
Välkommen!
Surte Bohus Biblioteks och Kulturförening i samarbete med Surte bibliotek

Kulturskolans höstkonsert
>>Torsdag 24 oktober kl 19.00 Teatern, Ale gymnasium
Intresseföreningen säljer fika från 18.15! Fri entré.

Höstlov är trollov
TROLLRINGEN
>> Fredag 1 november kl 16.00
Läsesalen Ale bibliotek
En gång hittade jag – långt in i skogen  
– en labyrint med stora stenar. Jag gick 
in, i mitten fanns ett trollbo med ett stort 
och väldigt gammalt Troll. Hon hade levt i 
sjuhundrafemtio år och fött massor av små 
ungar . ” 1 , 2 , 3 Fillikrims ”.
Hur små är Trollungar när de föds?  Vad gör de ? Är de som vi?
Lotta Sjölin Cederblom tar er med in i sagans värld med sånger, dans, rim & ramsor.

Alla från 3 år som är sugna på spännande berättelser
är välkomna. 50 kr inträde, biljett köpes på Ale bibliotek, Nödinge.

TROLLAKTIVITETER PÅ BIBLIOTEKEN
>> Onsdag 30 oktober kl 14 .30-16.30
Nödinge. Gör stentroll.
Tipspromenad hela veckan.

>> Torsdag 31 oktober kl 14.30- 16.30
Skepplanda. Draktorsdag, sagostund och 
stentrollspyssel
Tipspromenad hela veckan.

>> Onsdag 30 oktober kl. 14.30-16.30
Surte. Sagoklubben Drakonsdag, sago-
stund och stentrollspyssel.
Tipspromenad hela veckan.

>> Onsdag 30 oktober kl 14.30-16.30
Älvängen. Sagostund. Stentrollspyssel och
tipspromenad hela veckan.

>> Fredag 1 november
Ale bibliotek, Nödinge
14.00 Trollsaga för yngre barn
15.00 Trollsaga för äldre barn
Detta passar bra att göra samtidigt som 
trollträffen är i biblioteket.
Boklotteri på alla aktiviteter!

BARNFILMKLUBB - TROLLBIO
>> Måndag 28 oktober kl 11.00
Mumintrollet och kometjakten ( 74min)
En komet är i rasande fart på väg mot 
Mumindalen!

>> Tisdag 29 oktober kl 11.00
Shrek (90min, sv tal)
Träsktrollet Shrek bor 
lycklig och ensam i ett 
träsk, när han helt plöts-
ligt en dag vaknar upp 
med en massa sagofigurer 
dumpade i sitt träsk.

>> Onsdag 30 oktober kl 11.00
Dunderklumpen (93 min)
Beppe Wolgers klassiska saga. Dunder 
klumpen väcker flickan Camillas dockor 
till liv och smyger iväg med dem. Men han 
blir upptäckt....

>> Torsdag 31 oktober 
kl 11.00
Trollsommar (77min)
En stockholmsfamilj  har hyrt ett hus i 
Dalarna. På vägen till bondgården stan-
nar bilen och dottern Johanna ser något 

lurvigt som försvinner in i skogen. 

>> Fredag 1 november kl 11.00
Trolltyg i tomteskogen (47min)

Filmen handlar om skogstomten Tor som 
vid 101 års ålder skall gifta sig. Bruden, en 
blondin vid namn Lisa, skall komma med 
sina föräldrar till skogen.

Medlemskort köps i entrén 20 kr/termin. 
Teatern, Ale gymnasium, Nödinge.

TROLLTRÄFF I BIBLIOTEKET
>>Fredag 1 november 14.00-16.00
Trollträff i Ale bibliotek, Nödinge. Kom gärna utklädd. Gör din egen trollsvans, greja med 
trolldeg, läs trollböcker, gör trollhalsband och annat trolligt.

TROLLPROMENAD I EKSKOGEN
>>Torsdag  31 oktober
Trollpromenad i Ekskogen. Start klockan 14 och 16. Följ med och se om ni hittar några
troll i skogen, Finns det kanske en trollskatt? 
20 kr inträde, biljett köpes på Ale bibliotek, Nödinge och i mån av plats vid Ekskogen.
På vandringen 16 rekommenderas ficklampa

HÖSTLOV VECKA 44
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Bäbismys i Nödinge
>> Fredag 25 oktober - Bäbisteater med Sagofeen Isadora
En föreställning för bäbisar och små barn. En promenad där vi hör och ser många olika 
saker. Ibland högt uppe, ibland långt nere. En hund kommer springande. En sång hörs i 
fjärran. En mås, ett träd och där nere en trottoar. 

>> Fredag 1 november -  Bäbisbio - Berättelsen om Pi 
Regissören Ang Lees Berättelsen om Pi är ett storslaget vackert äventyr om 16-åriga Pi som 
efter ett skeppsbrott befinner sig som enda överlevande människa ombord på en livbåt 
mitt ute på Stilla Havet.

Sänkt belysning och lite lägre ljud så att det passar att ta med sitt barn.
Kostnadsfritt med anmälan till biblioteket i Nödinge Tfn 0303 33 02 16 eller  
bibliotek@ale.se

Jazzify - Tre och en flygel
>> Måndag 28 oktober kl 19.30
Forsséns trio består av David Sundby (trummor), Thomas Markusson (bas) och Stefan 
Forssén (flygel). De utgår från Forsséns egna kompositioner, gamla evergreens och 
populära schlagers och visor.

Sal 106, Ale gymnasium, Nödinge. Entré 80 kr, förköp Ale bibliotek. 
Arr: Ale kommun, Postkodlotteriet, MCV, Svensk Jazz
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Går ni i  
trapptankar?
Kom och se dem i 
verkligheten i vår nya 
utställningslokal i Surte.

Öppet Hus 
24 okt kl 09-19

Göteborgsvägen 64B, Surte Tel 031-98 18 98
NOLS BYGG AB

Utbilda dig för framtiden!

www.ale.se

K om v u x

Nu är webbansökan öppen 
Gå in på www.ale.se/komvux och sök en av våra  
utbildningar redan idag!

ÄLVÄNGEN. Behöver du 
hjälp med något i helgen? 
Möbler som behöver flyt-
tas, gräsmatta som behöver 
krattas eller något annat 
praktiskt behov?  Nu till 
helgen, 25-27 oktober, 
arrangeras en ungdomskon-
ferens i Älvängen. Det är 
Smyrnakyrkan Älvängen, 
Älvängens Missionskyrka 
och Guntorps Missions-
kyrka som i samarbete med 

Teamevangelisation och 
Pingst Ung bjuder in till en 
helg fylld med bland annat 
möten, seminarier, café och 
konsert för ungdomar med 
start på fredag.

Samlingarna sker i 
Smyrnakyrkan och är öppna 
för alla ungdomar. Temat 
för helgen är ”Lyft blicken” 
och under lördag eftermid-
dag kommer ungdomar som 
anmält sig till konferensen 

att finnas tillgängliga för 
att göra en god insats för 
samhället, för ett generösare 
Ale. Den som behöver hjälp 
av en grupp ungdomar med 
något, stort som smått, kan 
därför höra av sig till Elias 
Berg, pastor i Smyrnakyr-
kan. Hjälpen kan ges under 
en timme på lördag efter-
middag i Älvängen och finns 
till ett begränsat antal.

❐❐❐

Ungdomshjälp och ungdomskonferens
– Unik chans att få ett extra handtag

Mervärden ska 
bana väg för Coop
– Eget bageri ska knåda framgång
ÄLVÄNGEN. Konkur-
rensen hårdnar inom 
livsmedel i Ale.

Nästan på dagen tio 
år efter att Konsum 
stängde i Älvängen 
öppnar Coop Extra en 
toppmodern butik på 
den nya handelsplat-
sen.

– Det är en butik med 
fantastiska mervärden, 
om inte annat så ska 
vi knåda oss till fram-
gång, säger butiksche-
fen Tobias Håkansson 
och pekar stolt på 
bageriet i entrén.

Det har varit lite hemlighets-
makeri kring etableringen av 
Coop Extra på Handelsplats 
Älvängen, men snart slås 
dörrarna upp. Nyligen sattes 
skyltarna upp som avslöjade 
öppettiderna, 6-23.

– Det var lika bra att börja 
där direkt. Vi går mot allt 
längre öppettider och istäl-
let för att vara tvåa på bollen, 
valde vi att vara först.

Coop Extra blir koopera-
tionens första med ett kom-
plett butiksbageri.

– Slår det här väl ut 

kommer fler att följa efter, 
men det är svårt att få in 
det i en befintlig butik. Bara 
doften av nybakat kommer 
att förstärka upplevelsen. 
Målet har varit att skapa en 
mataffär med klar tonvikt på 
färskvaror, därav vår satsning 
på en manuell delikatessdisk 
där du både kan handla bland 
annat  fisk, ost och färdigmat.

Det är ett bageri i minifor-
mat, men effektiva ytor och 
genomtänkta rutiner gör att 
fyra bagare ska kunna samsas 
om utrymmet.

– Från det att butiken 
öppnar ska det finnas färskt 
bröd att handla, lovar bageri-
chefen Johnny Angelbrant.

Coop Extra Älvängen har 
valt att nischa sig på flera 
sätt. Tobias Håkansson är 
särskilt nöjd över att konsta-
tera att butiken har, åtmins-
tone Västsveriges största 
utbud av glutenfritt och lak-
tosfria produkter. Kassalin-
jen sticker också ut.

– Du kan välja mellan att 
betala på tre olika sätt. Det 
traditionella med kort och 
kontanter, om du använt våra 
scanners checkar du antingen 
ut själv eller i en bemannad 

kassa, säger Tobias Håkans-
son.

På tal om betalning, hur 
ligger Coop Extra till i 
priskonkurrensen?

– Vi ligger precis i nivå 
med ICA Kvantum. Butiks-
konceptet är ju dessutom 
väldigt likt, men med en ny 
butik har vi skaffat mervär-
den som vi hoppas ska till-
tala kunden, avslutar Tobias 
Håkansson.

Fyra bagare och en konditor. 
Johnny Angelbrant, Robin 
Reinholtsen, Peter Sommer, 
Sara Niklasson (konditor) och 
Tanja Välimaa (praktikant).

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Klart för start. På onsdag i denna vecka slår Coop Extra upp dörrarna till sin nya etablering 
på Handelsplats Älvängen. Butikschef Tobias Håkansson ser fram mot invigningen och är 
övertygad om ett positivt gensvar. "Butiken har fantastiska mervärden".
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ÄLVÄNGEN. I onsdags 
förmiddag såg förbipas-
serande hur en stor 
älgtjur segnade ner på 
en tomt vid Folkets hus 
i Älvängen. 

Först trodde man att 
det rörde sig om ännu 
en viltolycka, men det 
visade sig i själva ver-
ket vara sviterna efter 
ett våldsamt älgslags-
mål. 
– Vi trodde först att älgen var full 
på äpplen när den kom vinglan-
des fram bortifrån motorvägen. 
Plötsligt ramlade den bara ihop 
och låg på marken och sparkade 
med benen ett tag, berättar en 
förbipasserande. 

På uppdrag av polisen 
anlände eftersökningsjägaren 
Björn Seve till platsen för att 
bedöma om älgen behövde 

avlivas, men den hade då redan 
hunnit avlida. 

Enligt honom har det den 
senaste tiden inträffat inte 
mindre än sju viltolyckor på 
samma ställe mellan Handels-
plats Älvängen och Ljungbergs 
såg. I det här fallet rörde det sig 
dock om något annat.  

– Den har ett hål här i pannan, 
vilket tyder på att den förmodli-
gen stångats av en annan älgtjur 
och troligtvis har den dött av 
inflammationen i såret. Man ser 
även att den har flera avtryck 
från klövar på kroppen. För en 
vecka, 14 dagar sedan noterade 
jag att det på ett ställe uppe vid 
flygfältet i Kattleberg fanns 
rester av ett älgslagsmål. Det är 
förmodligen två älgtjurar som 
rykt ihop och slagits och risken 
är därför stor att det finns ytter-
ligare en skadad älg i närheten. 

Då dessutom jaktsäsongen 
är i full gång uppmanas bilis-
ter till försiktighet och att hålla 
noggrann uppsyn längs vägkan-
terna. 

Viltstängsel saknas
Älgen som hittades i onsdags har 
med all sannolikhet gått över 
E45, svårt skadad, för att falla 
ihop på tomten vid Folkets hus 
i Älvängen. 

Den senaste tidens vilto-
lyckor oroar Björn Seve. 

– Det finns inget viltstängsel 
och alla djuren går över vägen på 
samma ställe. Vi har skrivit brev 
till Trafikverket och fått svar att 
de ska överväga. Nu har man satt 
upp varningsskyltar på sträckan, 
men dem ser du inte förrän 
du väl kört på älgen, säger han 
bekymrat. 

JOHANNA ROOS

Stångad av rival. Älgtjuren var 
redan död när eftersöknings-
jägaren Björn Seve kom till 
tomten vid Folkets hus i 
Älvängen där Oscar Frii 
från det lokala jaktlaget 
redan fanns på plats.

Skogens konung dog i slagsmål

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 ÄLVÄNGEN • Tel. 0303-74 60 12 
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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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SKEPPLANDA. Fram-
tidstro och gemenskap 
präglade ortsmötet i 
Skepplanda. 

Snart går startskot-
tet för fl era nya bo-
stadsområden som på 
sikt kan koppla ihop 
Skepplanda med Älv-
ängen.

Kvällens mest upp-
skattade inslag var 
emellertid den entu-
siastiske caféägaren 
Jonas Molins många 
idéer för ett tryggare 
och aktivare samhälle.

Under onsdagens ortsmöte 
stod det klart att Skepplanda 
fått en ny knutpunkt. Trots 

att Jonas Molin och hustrun 
Rakel bara drivit Molins 
Café sedan början av mars 
har de redan koll på de allra 
flesta i det lilla samhället. 

Med anledning av att både 
Albotorget och Ale kommun 
firar 40-årsjubileum nästa år 
planeras nu för Skepplanda-
dagen den 17 maj och en för-
beredelsegrupp med Jonas 
Molin och Staffan Anders-
son i spetsen har redan star-
tats. Nu på torsdag den 24 
oktober hålls ett första möte 
i lokalen ”Pigero” vid Kyrk-
backen för alla intresserade.

– Tanken är att bilda en 
förening som sedan ska leva 
vidare och tillsammans kan vi 
göra det bästa av Skepplanda. 
Det finns massvis med saker 

man kan göra, berättade 
Jonas, som möttes av posi-
tiv respons av Kommunsty-
relsens ordförande Mikael 
Berglund (M):

– Det här är ett fantas-
tiskt initiativ. Det är sådant 
som får ett samhälle att leva 
upp och blomstra, så en stor 
eloge till er.

Skolan informerade
På plats för att inleda kväl-
len fanns representanter 
från skolan i Ale: Verksam-
hetschefen Joakim Östling 
och Alboskolans nya rektor 
Thomas Sjögren Amcoff. 

De tog tillfället i akt att 
presentera både sig själva och 
målen de jobbar mot, men 
några direkt konstruktiva 
frågor fick de inte av skepp-
landaborna. 

Östling passade på att 
framhäva Skolinspektionens 
positiva inställning till led-
ningsgruppen, något som 
framgick i den senaste rap-
porten. Att man inte lyckats 
uppnå de önskade betygsre-
sultaten är dock inget man 
hymlar med. Öppenhet 
kring styrkor och svagheter 
inom organisationen samt 
personalens förmåga att ta 
ett eget ansvar, menade verk-
samhetschefen utmärker en 
bra skola. 

– En duktig lärare kan 
svara på frågan: ”Vem eller 
vilka elever nådde jag inte 
fram till på lektionen och hur 
ska jag göra för att nå fram 
till dem nästa gång?” Det 
handlar om att ta ansvar för 
de resultat vi uppnår. 

Sedan Thomas Sjögren 
Amcoff, som tidigare bland 
annat varit verksam inom 
militären i 15 år, tog över 
som rektor på Alboskolan har 
man infört ett nytt system för 
att få bättre struktur och ord-
ning. 

– Det heter ALBO och 
står för ansvar, laganda, 
bekräftelse och ordning. 
Vi håller även på att införa 
extra stöd till eleverna, bland 
annat läxhjälp från årskurs 6, 
berättade han.

Nya bostadsområden
Liksom övriga orter i Ale 
står även Skepplanda inför 
en expansion och flera nya 
bostadsområden ligger i 
startgroparna. Inom en fem-
årsperiod beräknas mellan 80 
och 100 nya bostäder att stå 
klara. 

Jan A Pressfeldt (AD), 
ordförande i Samhällsbygg-
nadsnämnden, fanns på plats 
under kvällen för att infor-
mera. 

– Det är mycket på gång 

och Skepplanda knyts suc-
cessivt samman med Älv-
ängen. Inom 20 år kan det 
vara hopbyggt.

Ett förslag innebär 22 nya 
villor på platån i Skepplanda 
södra ovanför bygdegården. 
Ett annat är ett bostads-
område på gärdet i hörnet 
mellan Grönnäsvägen och 
Skepplandavägen, där det 
kan komma att röra sig om 
cirka 25 villor. Tanken är 
också att dra om lokalvägen 
så att den inte ska behöva gå 
precis utanför förskolor och 
skolor.

Ett bygge som beräknas 
starta redan till sommaren 
är bostäder vid den gamla 
prästgården i anslutning till 
Arnes väg, väster om Kvar-
nabovägen. 

– Prästgården kommer att 
användas som samlingshus 

och hela området är tänkt att 
gå i samma linje.  

Han berättade också om 
planerna på att låta enskilda 
gator, som idag sköts av väg-
föreningarna, övergå i kom-
munalt huvudmannaskap. 

– Systemet är på väg att 
braka samman och innan 
dess är det tänkt att kom-
munen ska ta över, men först 
måste gatorna rustas upp. 

I samband med ortsmö-
tet delades en enkät om 
Skepplanda ut där ortsborna 
ombads ge sina synpunkter 
kring aktuella åtgärder under 
rubriken ”hört på byn”.

Den kan lämnas hos Jonas 
på Molins Café.

– Upp emot 100 nya bostäder kan stå klara inom fem år

Det våras för Skepplanda

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Joakim Östling, verksamhetschef för skolan och Thomas 
Sjögren Amcoff, rektor på Alboskolan, presenterade sig och 
berättade om vad som är på gång inom skolans värld. 

Jonas Molin, som driver 
Molins café på Albotorget 
entusiasmerade ortsborna 
med sina många idéer.

Jan A Pressfeldt berät-
tade om nybyggnationer i 
Skepplanda.

Stor trollerilåda

Svenstorpsvägen 1, 446 37 Älvängen
0303-74 60 00

Vard 10-19, lörd 10-16, sönd 11-16

1 NOVEMBER KL 10.00 ÖPPNAR 
ALES STÖRSTA LEKSAKSBUTIK 
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militären i 15 år, tog över 
som rektor på Alboskolan har 
man infört ett nytt system för 
att få bättre struktur och ord-
ning. 

– Det heter ALBO och 
står för ansvar, laganda, 
bekräftelse och ordning. 
Vi håller även på att införa 
extra stöd till eleverna, bland 
annat läxhjälp från årskurs 6, 
berättade han.

Nya bostadsområden
Liksom övriga orter i Ale 
står även Skepplanda inför 
en expansion och flera nya 
bostadsområden ligger i 
startgroparna. Inom en fem-
årsperiod beräknas mellan 80 
och 100 nya bostäder att stå 
klara. 

Jan A Pressfeldt (AD), 
ordförande i Samhällsbygg-
nadsnämnden, fanns på plats 
under kvällen för att infor-
mera. 

– Det är mycket på gång 

och Skepplanda knyts suc-
cessivt samman med Älv-
ängen. Inom 20 år kan det 
vara hopbyggt.

Ett förslag innebär 22 nya 
villor på platån i Skepplanda 
södra ovanför bygdegården. 
Ett annat är ett bostads-
område på gärdet i hörnet 
mellan Grönnäsvägen och 
Skepplandavägen, där det 
kan komma att röra sig om 
cirka 25 villor. Tanken är 
också att dra om lokalvägen 
så att den inte ska behöva gå 
precis utanför förskolor och 
skolor.

Ett bygge som beräknas 
starta redan till sommaren 
är bostäder vid den gamla 
prästgården i anslutning till 
Arnes väg, väster om Kvar-
nabovägen. 

– Prästgården kommer att 
användas som samlingshus 

och hela området är tänkt att 
gå i samma linje.  

Han berättade också om 
planerna på att låta enskilda 
gator, som idag sköts av väg-
föreningarna, övergå i kom-
munalt huvudmannaskap. 

– Systemet är på väg att 
braka samman och innan 
dess är det tänkt att kom-
munen ska ta över, men först 
måste gatorna rustas upp. 

I samband med ortsmö-
tet delades en enkät om 
Skepplanda ut där ortsborna 
ombads ge sina synpunkter 
kring aktuella åtgärder under 
rubriken ”hört på byn”.

Den kan lämnas hos Jonas 
på Molins Café.

– Upp emot 100 nya bostäder kan stå klara inom fem år

Det våras för Skepplanda

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Joakim Östling, verksamhetschef för skolan och Thomas 
Sjögren Amcoff, rektor på Alboskolan, presenterade sig och 
berättade om vad som är på gång inom skolans värld. 

Jonas Molin, som driver 
Molins café på Albotorget 
entusiasmerade ortsborna 
med sina många idéer.

Jan A Pressfeldt berät-
tade om nybyggnationer i 
Skepplanda.

Stor trollerilåda

Svenstorpsvägen 1, 446 37 Älvängen
0303-74 60 00
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Passa på att fynda till 
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www.klippstudion.se

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

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

STARRKÄRR. Det var 
en laddad stämning i 
Starrkärrs bygdegård 
inför höstens ortsut-
vecklingsmöte.

Invånarna har under 
en tid riktat kritik mot 
fl era av företagens 
miljöarbete på Kollanda 
mosse.

Lars Gustavsson, fa-
brikschef på Centrum-
påle, skingrade delar av 
molnen.

Naturskyddsföreningen i Ale 
och Alefjälls naturskyddsför-
ening har i flera skrivelser 
uttryckt sin oro över miljöef-
fekterna av verksamheterna i 
Kollanda. Även Ale kommun 
och Länsstyrelsen som sköter 
tillsyns- och tillståndsfrå-
gorna har fått svidande kritik. 
Med anledning av detta bjöds 
de båda företagen Centrum-
påle AB och Kilanda Cement-
gjuteri in till onsdagens orts-
utvecklingsmöte i Starrkärr. 
Kilanda Cementgjuteri hade 
förhinder, men Lars Gus-
tavsson från Centrumpåle 
redogjorde detaljerat för sin 
verksamhet.

– Vi tillverkar armerade 
betongpålar och valde Kol-
landa för att dels vara nära 
råvaran dels marknaden. 
Behovet av pålar är stort i 
Göteborg särskilt nu när det 
planeras för en stor infra-
strukturutbyggnad. I sam-
band med Bana Väg i Väst var 
vi också en viktig leverantör. 
Samtliga på- och avfarter har 
grundlagts med pålar från 
oss. Vår verksamhet sysselsät-
ter 17 personer, men vi skapar 
också arbeten för andra lokala 
entreprenörer. Det vi gör 
kräver tillstånd, vilket vi har 
fått av Länsstyrelsen. Vidare 
är vi också skyldiga att ha ett 
program för egenkontroll. 
Kommunen utför tillsyn årli-
gen och vi har en bra dialog 
om både den omgivande 
miljön och arbetsmiljön, 
berättade Lars Gustavsson.

Han tyckte det var olyck-
ligt att företaget blivit inblan-
dat i kritiken och manade alla 
som var intresserade av före-
taget att komma på besök. 
Faktum var att konfrontatio-
nen mer eller mindre uteblev. 
Gustavsson lyckades föra en 
bra dialog med engagerade 
ortsbor.

Kollanda Mosse
Den stora frågan rörde emel-
lertid utfyllnadsområdet på 
Kollanda Mosse, där Kilanda 
Cementgjuteri spelar huvud-
rollen. I deras frånvaro rik-
tades blickarna istället mot 
Ale kommuns miljöchef 
Laila Ekman. Kritiken från 
naturskyddsföreningarna 
gäller att utfyllnadsområdet 
blivit större än vad tillståndet 
från början medgav och att 
externa lermassor som tippats 
på mossen har innehållit far-

liga ämnen. Vittnesuppgifter 
nämner bland annat asfalt. 
Naturskyddsföreningarna har 
både polisanmält och vänt sig 
till kommunens miljöinspek-
törer.

– Området är av riksin-
tresse för friluftslivet och har 
mycket höga naturvärden. 
Hur vanligt är det att man 
tillåter utfyllnad av så känsliga 
våtmarker, frågade Alefjälls 
Naturskyddsförening genom 
Bruno Nordenborg.

På den frågan gavs inget 
svar, däremot berättade Laila 
Ekman att kommunen besökt 
företaget och kontrollerat de 
massor som tippats.

– Det vi har sett ser bra ut, 
men det är ju ingen garanti 
för att det som ni säger inte 
har hänt. Jag vet inte heller 
om något av det som dumpats 
har grävts bort. Det råder ju 
delade meningar om vad som 
har skett och inte. Alla mil-
jöbrott åtalsanmäls, men vad 
polisen gör vet jag inte, sa 
Ekman.

Till nästa ortsmöte före-
slogs att Länsstyrelsen som är 
tillståndsmyndigheten i detta 
fall ska bjudas in samt att 
Kilanda Cementgjuteri ska få 
en ny invit.

Morgan Wester från Tra-
fikverket berättade att inom 
ett par år kommer de sista 
grusvägarna i Ale att beläg-
gas. Först ut är Livered-
Kvarnabo, men sen väntar 
Grunne-Ryd. Störst intresse 
visade dock ortsborna för 
en gång- och cykelbana på 

sträckan mellan Kilanda-Ryd 
till Hultasjön.

– Sedan räcket i den starka 
kurvan kom upp tvingas 
gång- och cykeltrafikanter 
ännu längre ut i vägen. Det är 
bara en tidsfråga innan något 
händer, röt ortsbon Sven 
Nielsen.

Behovet stort
Tre av fyra markägare på 
sträckan har visat sig posi-
tiva att släppa till mark utan 
ersättning för en gång- och 
cykelväg, men varken Ale 
kommun eller Trafikverket 
har varit med på noterna.

– Behoven är större än 
resurserna. Vi tvingas stän-
digt prioritera och närmast 
en ny GC-bana är sträckan 
Starrkärr-Älvängen, men jag 
hör vad ni säger och tycker 
självklart att kommunen ska 
ta upp diskussionen med er. 
Särskilt om ni är beredda att 
hjälpa till, svarade Kommun-
styrelsens ordförande Mikael 
Berglund (M) som fanns på 
plats i lokalen och han fick 
medhåll av Morgan Wester.

– Låt oss titta på det. Det 
normala är att Trafikver-
ket och kommunen delar på 
finansieringen, men finns det 
fler aktörer så underlättar det.

Ett 60-tal personer gästade 
ortsutvecklingsmötet i Starr-
kärrs bygdegård.

– Centrumpåle gästade ortsmötet i Starrkärr

Kritiserat företag 
bemötte kritiken

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Lars Gustavsson, fabrikschef Centrumpåle AB, gav tydliga 
svar på ortsmötet i Starrkärr. Han hoppades också att kriti-
kerna skulle besöka företaget för att få en bättre inblick av 
verksamheten.

Omdiskuterad kurva. På sträckan mellan Hultasjön och 
Kilanda-Ryd-korsningen önskas en gång- och cykelbana, 
något som tre av fyra markägare utan kostnad är beredda 
att släppa till mark för.



Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsfö

KYCKLINGFILÉ 900G
Lantkyckling, Fryst. Ursprung Holland. 

Klass A. Jfr. pris 32,22/kg
Ord. pris 49,95/st

/st
EDET SOFT
STORPACK

18 rullar. Jfr. pris 2,22/st

PASTA KORTA 
FORMER  

Ica 500g. Gäller ej glutenfrit
Jfr. pris 13,33/kg

/st

matglädje 
varje dag

Gäller v 43 • 23/10-27/10

3 för

HALLO
Bjud spöken p

HUSHÅLLSO
Gäsene mejeri. Ca 2,

/kg
KOTLETT

Ica Ursprung Sverige. Storpack.
Med Ben. I skivor

 BLÖJOR 
Pampers/Libero. 
Max 2 per kund

/st

KVISTTOMAT
Ursprung Holland

10:-/kg

KLIPP!

Öppet alla dagar 7-23

rseningar. Priserna gäller t o m vecka 43 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

VÄSTKUSTÄGG
10-pack. Medium

Jfr. pris 1,5/st

/st

tt.

800g. Jfr. pris 25kr/kg

KLIPP!

SKOGAHOLMS-
LIMPA

Skogaholm 775g. Jfr. pris 12,9/kg

Max 2 köp per kund

10:-/st

OWEEN
på något gott!

På lördag klockan 11-14 är alla barn 
extra välkommna till oss. 

Då kommer vi ha en 
fruktdamm för alla barn. 

Välkomna!

OST 
,2kg

Lokalt

Lokalt

Den andra vinnaren: 
Soliga Sonya, den andra silvermedaljören. Finns tyvär inte att köpa från 
Sommarhagens gårdsmejeri för tillfället. Så fort vi får chansen kommer 

vi att ta in den i vårt sortimentet

Förutom dessa två hittar ni ytterligare 
två ostar från Sommarhagens mejeri 

i vår manuella delikatess:
Behagliga Beda som är en grönmögelost 
samt Rultiga Rut, en ko-& getmjölkost.

GLADA GUDRUN
Getcamembert, ca 2 hg/st. 

/hg

Motiveringen för silvermedaljen:
”Fin snittyta och smidig konsistens. Fruktig smak med en 

tydlig getkaraktär och angenäm eftersmak.”

BEHAGLIGA BEDA 
OCH RULTIGA RUT 

/hg

Vi presenterar stolt Ale byggdens silver-
medaljörer från SM i mathantverk!

580 produkter tävlade i 40 klasser och två 
silvermedaljer gick till Sommarhagens Gårdsmejeri. 

ALE TORG 
17 ÅR! 
Tårtkalas på Lördag
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Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!

Äntligen!

Äntligen en 4:a i centrala Surte på andra 
våningen med balkong. Tre sovrum och 
två toaletter. Lekplats på gården och 
restaurang runt hörnet. Mycket välskött 
förening med gemensamt motionsrum 
och bastu. Pendeln tar dig till Göteborg 
på 12 minuter och nya E45:an på ca 15 
min. Välkommen på visning! Vån. 2/3. 
90,7 kvm. Avg. 5.126:- 

Pris 1.275.000:- som utgångspris. 
Visas 24 och 29/10.
Adress Göteborgsvägen 95A. 

Bekvämt på ett plan!

Välkommen till detta perfekt planerade 
parhus i populära Älvängen. Här får du 
ett mycket lättskött och bekvämt boende 
med allt samlat på ett plan. Huset är 
genomgående i gott skick med ljusa 

cykelavstånd till dagis, skola och pendel. 
Ett perfekt hus för både gammal och ung. 
Välkommen! 92 kvm. 

Pris 1.925.000:-som utgångspris. 
Visas 27/10. 

Unik 60-talsvilla!

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

Pris 1.995.000:- som utgångspris.
Visas 27/10. 
Adress Heden 200

Lantligt boende med klass!

Välkommen till detta drömboende med 
lantligt läge i Drängedalen/Skepplanda! 
Den vackra villan, som 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 27/10. 

Surte
Älvä

ngen

Lödöse

Skepplan
da

Fretless frontman Patrik 
Carlsson för tillfället hem-
mahörande i Skepplanda 
berättar att bandet sedan ett 
år tillbaka har jobbat med en 
ny fullängdsskiva. Till års-
skiftet ska den vara klar, men 
redan i början av oktober 
släppte det svenska skivbo-
laget US 44 Records singeln 

Wait.
– Äntligen har vi fått ett 

skivbolag som kämpar för oss 
och som också har en inrikt-
ning mot USA, där vår musik 
har vunnit stort gehör. Redan 
de första dygnen spelades 
singeln i en rad amerikan-
ska radiokanaler och det har 
även blivit en del intervjuer, 

berättar Patrik Carlsson.
I USA har bandet kört 

en turné tidigare, november 
2012, och till våren är det 
dags igen. Fretless har fått 
ett särskilt fäste i Texas och 
Kansas City, men den kom-
mande touren kommer även 
att gå via Salt Lake City och 
Las Vegas.

– Vi kör tre veckor i april 
tillsammans med ett ame-
rikanskt band och det är 
bara så häftigt. Trots att vi 
hyllas där borta är vi tämli-
gen okända här hemma, det 
är lite speciellt, säger Patrik 
Carlsson.

Spelningarna äger rum 

på både stora klubbar och 
mindre pubar. Publiken som 
möter Fretless beskrivs som 
hängiven och engagerad. 
Det är något som Patrik, mer 
känd som ”Patte”, hoppas 
möta på den lokala krogen i 
Nol, då han underhåller som 
en av två i trubadurduon Piff 
& Puff.

– Det är en skön kontrast 
till livet som ”amerikansk 
rockstjärna” där vi bara kör 
eget material. Piff & Puff 
spelar kända covers och vill 
gärna att publiken sjunger, 
så är det inte när Fretless 
släpper loss, avslutar Patrik 
Karlsson.

Fotnot. Fretless låt Rock You finns 
med i bakgrunden till den svenska 
filmen Bröderna Jaukka och låten 
Ride är med i spelet RockBand3.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Fretless drar västerut med ny skiva
ÄLVÄNGEN. Rockbandet Fretless som är förank-
rat i Ale genom sångaren och gitarristen Patrik 
Carlsson är på gång igen.

Nyligen släpptes singeln Wait och innan jul är 
det dags för ytterligare en.

Just nu repar bandet för fullt i Skepplanda för i 
vår väntar en ny USA-turné och där har nya sing-
eln redan rosats.

Fretless live.

FRETLESS
Patrik Carlsson, sång och gitarr
Dennis Forsberg, bas och körsång
Kane Svantesson, trummor och 
körsång
Skivsläpp: Local Heroes (full-
längd), Ride (singel) och Wait 
(singel oktober 2013).
Aktuellt: Släpper albumet Hunter 
vid årsskiftet. USA-turné i april 
2014 och just nu bokar bandmed-
lemmarna även gig i Tyskland.

NOL. Ortsutveck-
lingsmötet i Nol hade 
samhällsplanering 
och kollektivtrafi ken 
som huvudpunkter på 
agendan.

Västtrafi ks Stefan 
Krafft berättade om 
Alependelns framgång, 
vilket inte bara har 
fördelar.

– Bristen på pen-
delparkeringar är nu 
ett växande problem 
på fl era av orterna, 
erkände han.

I mitten på december väntar 
en ny tidtabell träda i kraft 
för Västtrafik. Den inne-
bär mindre justeringar för 
matartrafiken till pendelsta-
tionerna. I Ale har kollek-

tivresandet ökat från det att 
pendeltåget invigdes den 9 
december förra året.

– Faktum är att Alepen-
delns popularitet är större 
än förväntat. Införandet av 
trängselskatt samt den smi-
dighet och turtäthet som 
tåget erbjuder ligger bakom 
framgången. Dessutom vet 
vi att det är högre status att 
åka tåg än buss, varför även 
”slipsburna” alebor nu kan 
tänka sig nyttja kollektiv-
trafiken, berättade Stefan 
Krafft.

Nu är ingenting så bra 
att det inte finns saker att 
förbättra. En del driftsstör-
ningar har försenat trafiken 
under året.

– Det får vi nog lära oss 
att leva med. Det är trångt på 
spåren vid Göteborgs cen-
tral, det är fler tåg i trafik än 
stationen är anpassad för, sa 
Stefan Krafft.

Bristen på pendelparke-
ringar är ett annat bekym-
mer och det gäller inte bara 
i Nol.

– Problemet är att det är 
trångt i centrum och ont om 
tillgänglig mark. Det vi tittar 
på nu är hur vi kan bygga på 
höjden. I Nol kommer det 
att bli pendelparkeringar 
även på älvsidan.

Kommunstyrelsens ord-
förande, Mikael Berglund 
(M), såg gärna att man också 
tittade på en annan lösning.

– Vi har ju påpekat beho-
vet av så kallade slingbussar 
så att färre behöver ta bilen 
till stationen. Det är något 
vi tycker att Västtrafik borde 
intressera sig för.

En mötesdeltagare påpe-
kade att avgiften om 30 kr/
tur är för hög för att medföra 
cykel och den kritiken tog 
Stefan Krafft med sig. Vidare 
ställdes en kritisk fråga till 
hur synskadade ska kunna ta 
del av taxeinformationen på 
tågen. Blindskrift förekomer 
ej.

– DHR har genomfört en 
granskning av hur funktions-
hinderanpassade tågen är 
och jag ska se till att denna 
synpunkt finns med på vår 

lista som översänts till Väst-
trafik, lovade Rose-Marie 
Fihn (FP) som kvällen till 
ära svingade klubban, men 
som också är ordförande för 
Funktionshinderrådet i Ale.

Magnus Löwdahl, pla-
narkitekt i Ale, redogjorde 
för de planprogram som 
är aktuella i Nol. Det som 
ligger närmast i tiden är Ale-
byggens planer på ytterligare 
ett par höghus vid Moss-
vägen/Folkets Husvägen 
samt att eventuellt höja de 
befintliga med ytterligare en 
våning. Dessutom diskute-
ras nu var en ny förskola kan 
byggas. Den befintliga vid 
Nolskolan lever på övertid 
och sjunker sakta men säkert.

– Det finns ett antal alter-
nativa lägen och vi kommer 
att återkomma till nolborna 
med konkreta förslag. Det 
finns möjlighet att tycka till i 
flera olika skeden under pro-
cessen, informerade Magnus 
Löwdahl.

Mötesdeltagarna visade 
stor oro för skolans kapaci-
tet och standard, varför detta 
föreslogs bli en punkt på 
vårens möte.

Rose-Marie Fihn redo-
gjorde också för den funk-
tionshinderplan som anta-
gits i Ale och som bevakar att 
samhället är tillgängligt för 
alla människor, oavsett funk-
tionshinder.

Alependeln i fokus på Nols ortsutvecklingsmöte
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… men Bohusskolan är ett lysande undantag

ALE. Av landets 290 kommuner 
hamnade Ale på plats 251 i Lärarför-
bundets ranking Bästa skolkommun. 

Det är en försämring med 11 place-
ringar jämfört med i fjol. 

Utbildningsnämndens ordförande 
Elena Fridfelt (C) menar att en 
kommunövergripande analys är av 
största vikt för att kunna höja elev-
ernas resultat.

Syftet med Lärarförbundets ranking är att 
inspirera kommuner att satsa på de som skapar 
den goda skolan – elever, lärare och skolledare. 

Genom 14 kriterier utses Sveriges bästa 
skolkommun, som i år blev Piteå tätt följd av 
Vellinge, fjolårets etta. 

Sist kom Ljusnarsberg, Vingåker och trea 
från botten var Lilla Edet på en 288:e plats. 

Ale sänkte sig 11 placeringar från 2012 
och hamnade på plats 251, en placering som 
Utbildningsnämndens ordförande Elena Frid-
felt (C) inte är nöjd med.

– Den viktigaste parametern är att titta på 
meritvärdet och elevernas resultat. Där vet vi 
att vi inte är i land och det finns mycket kvar 
att göra. 

Hon menar att en kommunövergripande 
analys är av stor vikt för att komma vidare i 
arbetet. 

Personliga ansvaret
Det är också inom det området som Ale 
kommun fick kritik från Skolinspektionen 
förra året, man saknade övergripande syste-
matiska kvalitetsuppföljningar, även om de på 
flera håll görs på enskilda skolor. 

– Jag sätter inga likhetstecken till bättre 
resultat, men det förbättrar förutsättningarna 
för att kunna nå målen. Vi har inte gjort fel 
satsningar, men vi behöver analysera varför 
det blev på ett visst sätt, vad vi gjorde rätt och 
inte. Detta har vår tillförordnade sektorschef 

Thorbjörn Jordansson fått i uppdrag att titta 
på och han har redan identifierat några saker.

Joakim Östling, verksamhetschef för 
skolan, håller med om att övergripande analy-
ser är en viktig bit i arbetet. En annan del är så 
kallade lärande samtal. 

– Vi genomför samtal med rektorer, försko-
lechefer och lärare där de berättar för varandra 
var de vill vara om ett år, var de befinner sig 
nu och hur de ska ta sig dit. Syftet är att lära 
av varandra och det finns även utrymmer att 
vara kritisk. 

Han framhåller även vikten av att varje lärare 
tar ett eget ansvar för de uppnådda resultaten. 

– Jag utgår från att alla gör sitt bästa och jag 
tycker att våra lärare gör ett förbaskat bra jobb.

Bristande samarbete
Det är framför allt några kriterier som drar 
ner Ales betyg i undersökningen. Bland annat 
hamnar man på 256:e plats när det gäller lärar-
täthet och 229:e plats på resurser till skolan. 

På lärarlöner ligger man däremot bland de 
högsta i Sverige, plats 22. Frågan är därför svår 
att undvika.

Behöver man sänka lärarlönerna för att 
kunna öka personaltätheten i skolan?

– Det kan jag inte svara på, men vi måste se 
det sambandet och kan inte blunda för att det 
är intressant, svarar Elena Fridfelt. 

En annan parameter att ta hänsyn till som 
har betydelse för Ales resultat i undersök-
ningen är kommunens förmåga att samar-
beta med den lokala fackföreningen, så kallad 
avtalspart. Där rankas kommunen på föga 
smickrande 204:e plats och Petra Johansson, 
ordförande i Lärarförbundet Ale förklarar vad 
det beror på:

– Vi har haft ett jättebra samarbete fram tills 
för något år sedan, då det blev mer turbulent. 
Det var i samband med att flera högt uppsatta 
chefer byttes ut. Nu är samarbetet på väg att 
återuppbyggas.

JOHANNA ROOS

Ales skola i bottenskiktet 
enligt Lärarförbundet
– Nu läggs mer krut på kommunövergripande analyser

BOHUS. Att Ales skola 
hamnar i bottenskiktet 
i Lärarförbundets kom-
munranking förvånar 
lärarna och rektorn 
Aida Jovicevic på Bo-
husskolan. 

Där fi ck man i fjol 
beröm av Skolinspek-
tionen, bland annat för 
en likabehandlingsplan 
som uppfyller kraven.

Bohusskolan har gjort en 
resa i helt rätt riktning, enligt 
Skolinspektionens senaste 
rapport. 

Där är personalen överens 
om att trygghet måste vara en 

förutsättning för en väl fung-
erande undervisning.

– Man kan inte stoppa kun-
skap i otrygga barn, de måste 
ha kontinuitet, säger läraren 
Linda Grundström. 

Att varje lärare känner 
ansvar för resultaten, menar 
Jill Boberg är av stor bety-
delse.

– Till exempel handlar det 
om att ta ansvar för de gånger 
då det kanske inte blev så bra, 
att våga vara öppen med det 
och prova en annan metod 
nästa gång. Då tror jag också 
att man får ett ökat förtroende 
hos eleverna. 

En punkt där Ales skolor 

i Lärarförbundets undersök-
ning hamnade långt ner på 
rankinglistan var resurser till 
skolan. 

Personalen på Bohussko-
lan menar att det handlar mer 
om på vilket sätt man förde-
lar resurser, snarare än hur 
mycket man har. 

– Frågan är var man lägger 
dem. Vi har en ständigt pågå-
ende dialog om var de behövs 
mest och ingenting är perma-
nent. Det viktiga är att vi har 
en samsyn och en helhetssyn 
på vad varje elev behöver, 
säger Aida Jovicevic. 

JOHANNA ROOS

Överens. Jill Boberg, Linda Grundström, Margareta Prytz, Camilla Högberg, Petra Fischer, 
Susanna Placin och Aida Jovicevic på Bohusskolan menar att eget ansvar, prestigelöshet, 
nära dialog och kontinuitet är några viktiga faktorer bakom skolans framgångssaga. 
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Det är vi som 
är Axelssons!

Äntligen!

Äntligen en 4:a i centrala Surte på andra 
våningen med balkong. Tre sovrum och 
två toaletter. Lekplats på gården och 
restaurang runt hörnet. Mycket välskött 
förening med gemensamt motionsrum 
och bastu. Pendeln tar dig till Göteborg 
på 12 minuter och nya E45:an på ca 15 
min. Välkommen på visning! Vån. 2/3. 
90,7 kvm. Avg. 5.126:- 

Pris 1.275.000:- som utgångspris. 
Visas 24 och 29/10.
Adress Göteborgsvägen 95A. 

Bekvämt på ett plan!

Välkommen till detta perfekt planerade 
parhus i populära Älvängen. Här får du 
ett mycket lättskött och bekvämt boende 
med allt samlat på ett plan. Huset är 
genomgående i gott skick med ljusa 

cykelavstånd till dagis, skola och pendel. 
Ett perfekt hus för både gammal och ung. 
Välkommen! 92 kvm. 

Pris 1.925.000:-som utgångspris. 
Visas 27/10. 

Unik 60-talsvilla!

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

Pris 1.995.000:- som utgångspris.
Visas 27/10. 
Adress Heden 200

Lantligt boende med klass!

Välkommen till detta drömboende med 
lantligt läge i Drängedalen/Skepplanda! 
Den vackra villan, som 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 27/10. 

Surte
Älvä

ngen

Lödöse

Skepplan
da

Fretless frontman Patrik 
Carlsson för tillfället hem-
mahörande i Skepplanda 
berättar att bandet sedan ett 
år tillbaka har jobbat med en 
ny fullängdsskiva. Till års-
skiftet ska den vara klar, men 
redan i början av oktober 
släppte det svenska skivbo-
laget US 44 Records singeln 

Wait.
– Äntligen har vi fått ett 

skivbolag som kämpar för oss 
och som också har en inrikt-
ning mot USA, där vår musik 
har vunnit stort gehör. Redan 
de första dygnen spelades 
singeln i en rad amerikan-
ska radiokanaler och det har 
även blivit en del intervjuer, 

berättar Patrik Carlsson.
I USA har bandet kört 

en turné tidigare, november 
2012, och till våren är det 
dags igen. Fretless har fått 
ett särskilt fäste i Texas och 
Kansas City, men den kom-
mande touren kommer även 
att gå via Salt Lake City och 
Las Vegas.

– Vi kör tre veckor i april 
tillsammans med ett ame-
rikanskt band och det är 
bara så häftigt. Trots att vi 
hyllas där borta är vi tämli-
gen okända här hemma, det 
är lite speciellt, säger Patrik 
Carlsson.

Spelningarna äger rum 

på både stora klubbar och 
mindre pubar. Publiken som 
möter Fretless beskrivs som 
hängiven och engagerad. 
Det är något som Patrik, mer 
känd som ”Patte”, hoppas 
möta på den lokala krogen i 
Nol, då han underhåller som 
en av två i trubadurduon Piff 
& Puff.

– Det är en skön kontrast 
till livet som ”amerikansk 
rockstjärna” där vi bara kör 
eget material. Piff & Puff 
spelar kända covers och vill 
gärna att publiken sjunger, 
så är det inte när Fretless 
släpper loss, avslutar Patrik 
Karlsson.

Fotnot. Fretless låt Rock You finns 
med i bakgrunden till den svenska 
filmen Bröderna Jaukka och låten 
Ride är med i spelet RockBand3.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Fretless drar västerut med ny skiva
ÄLVÄNGEN. Rockbandet Fretless som är förank-
rat i Ale genom sångaren och gitarristen Patrik 
Carlsson är på gång igen.

Nyligen släpptes singeln Wait och innan jul är 
det dags för ytterligare en.

Just nu repar bandet för fullt i Skepplanda för i 
vår väntar en ny USA-turné och där har nya sing-
eln redan rosats.

Fretless live.

FRETLESS
Patrik Carlsson, sång och gitarr
Dennis Forsberg, bas och körsång
Kane Svantesson, trummor och 
körsång
Skivsläpp: Local Heroes (full-
längd), Ride (singel) och Wait 
(singel oktober 2013).
Aktuellt: Släpper albumet Hunter 
vid årsskiftet. USA-turné i april 
2014 och just nu bokar bandmed-
lemmarna även gig i Tyskland.

NOL. Ortsutveck-
lingsmötet i Nol hade 
samhällsplanering 
och kollektivtrafi ken 
som huvudpunkter på 
agendan.

Västtrafi ks Stefan 
Krafft berättade om 
Alependelns framgång, 
vilket inte bara har 
fördelar.

– Bristen på pen-
delparkeringar är nu 
ett växande problem 
på fl era av orterna, 
erkände han.

I mitten på december väntar 
en ny tidtabell träda i kraft 
för Västtrafik. Den inne-
bär mindre justeringar för 
matartrafiken till pendelsta-
tionerna. I Ale har kollek-

tivresandet ökat från det att 
pendeltåget invigdes den 9 
december förra året.

– Faktum är att Alepen-
delns popularitet är större 
än förväntat. Införandet av 
trängselskatt samt den smi-
dighet och turtäthet som 
tåget erbjuder ligger bakom 
framgången. Dessutom vet 
vi att det är högre status att 
åka tåg än buss, varför även 
”slipsburna” alebor nu kan 
tänka sig nyttja kollektiv-
trafiken, berättade Stefan 
Krafft.

Nu är ingenting så bra 
att det inte finns saker att 
förbättra. En del driftsstör-
ningar har försenat trafiken 
under året.

– Det får vi nog lära oss 
att leva med. Det är trångt på 
spåren vid Göteborgs cen-
tral, det är fler tåg i trafik än 
stationen är anpassad för, sa 
Stefan Krafft.

Bristen på pendelparke-
ringar är ett annat bekym-
mer och det gäller inte bara 
i Nol.

– Problemet är att det är 
trångt i centrum och ont om 
tillgänglig mark. Det vi tittar 
på nu är hur vi kan bygga på 
höjden. I Nol kommer det 
att bli pendelparkeringar 
även på älvsidan.

Kommunstyrelsens ord-
förande, Mikael Berglund 
(M), såg gärna att man också 
tittade på en annan lösning.

– Vi har ju påpekat beho-
vet av så kallade slingbussar 
så att färre behöver ta bilen 
till stationen. Det är något 
vi tycker att Västtrafik borde 
intressera sig för.

En mötesdeltagare påpe-
kade att avgiften om 30 kr/
tur är för hög för att medföra 
cykel och den kritiken tog 
Stefan Krafft med sig. Vidare 
ställdes en kritisk fråga till 
hur synskadade ska kunna ta 
del av taxeinformationen på 
tågen. Blindskrift förekomer 
ej.

– DHR har genomfört en 
granskning av hur funktions-
hinderanpassade tågen är 
och jag ska se till att denna 
synpunkt finns med på vår 

lista som översänts till Väst-
trafik, lovade Rose-Marie 
Fihn (FP) som kvällen till 
ära svingade klubban, men 
som också är ordförande för 
Funktionshinderrådet i Ale.

Magnus Löwdahl, pla-
narkitekt i Ale, redogjorde 
för de planprogram som 
är aktuella i Nol. Det som 
ligger närmast i tiden är Ale-
byggens planer på ytterligare 
ett par höghus vid Moss-
vägen/Folkets Husvägen 
samt att eventuellt höja de 
befintliga med ytterligare en 
våning. Dessutom diskute-
ras nu var en ny förskola kan 
byggas. Den befintliga vid 
Nolskolan lever på övertid 
och sjunker sakta men säkert.

– Det finns ett antal alter-
nativa lägen och vi kommer 
att återkomma till nolborna 
med konkreta förslag. Det 
finns möjlighet att tycka till i 
flera olika skeden under pro-
cessen, informerade Magnus 
Löwdahl.

Mötesdeltagarna visade 
stor oro för skolans kapaci-
tet och standard, varför detta 
föreslogs bli en punkt på 
vårens möte.

Rose-Marie Fihn redo-
gjorde också för den funk-
tionshinderplan som anta-
gits i Ale och som bevakar att 
samhället är tillgängligt för 
alla människor, oavsett funk-
tionshinder.

Alependeln i fokus på Nols ortsutvecklingsmöte
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… men Bohusskolan är ett lysande undantag

ALE. Av landets 290 kommuner 
hamnade Ale på plats 251 i Lärarför-
bundets ranking Bästa skolkommun. 

Det är en försämring med 11 place-
ringar jämfört med i fjol. 

Utbildningsnämndens ordförande 
Elena Fridfelt (C) menar att en 
kommunövergripande analys är av 
största vikt för att kunna höja elev-
ernas resultat.

Syftet med Lärarförbundets ranking är att 
inspirera kommuner att satsa på de som skapar 
den goda skolan – elever, lärare och skolledare. 

Genom 14 kriterier utses Sveriges bästa 
skolkommun, som i år blev Piteå tätt följd av 
Vellinge, fjolårets etta. 

Sist kom Ljusnarsberg, Vingåker och trea 
från botten var Lilla Edet på en 288:e plats. 

Ale sänkte sig 11 placeringar från 2012 
och hamnade på plats 251, en placering som 
Utbildningsnämndens ordförande Elena Frid-
felt (C) inte är nöjd med.

– Den viktigaste parametern är att titta på 
meritvärdet och elevernas resultat. Där vet vi 
att vi inte är i land och det finns mycket kvar 
att göra. 

Hon menar att en kommunövergripande 
analys är av stor vikt för att komma vidare i 
arbetet. 

Personliga ansvaret
Det är också inom det området som Ale 
kommun fick kritik från Skolinspektionen 
förra året, man saknade övergripande syste-
matiska kvalitetsuppföljningar, även om de på 
flera håll görs på enskilda skolor. 

– Jag sätter inga likhetstecken till bättre 
resultat, men det förbättrar förutsättningarna 
för att kunna nå målen. Vi har inte gjort fel 
satsningar, men vi behöver analysera varför 
det blev på ett visst sätt, vad vi gjorde rätt och 
inte. Detta har vår tillförordnade sektorschef 

Thorbjörn Jordansson fått i uppdrag att titta 
på och han har redan identifierat några saker.

Joakim Östling, verksamhetschef för 
skolan, håller med om att övergripande analy-
ser är en viktig bit i arbetet. En annan del är så 
kallade lärande samtal. 

– Vi genomför samtal med rektorer, försko-
lechefer och lärare där de berättar för varandra 
var de vill vara om ett år, var de befinner sig 
nu och hur de ska ta sig dit. Syftet är att lära 
av varandra och det finns även utrymmer att 
vara kritisk. 

Han framhåller även vikten av att varje lärare 
tar ett eget ansvar för de uppnådda resultaten. 

– Jag utgår från att alla gör sitt bästa och jag 
tycker att våra lärare gör ett förbaskat bra jobb.

Bristande samarbete
Det är framför allt några kriterier som drar 
ner Ales betyg i undersökningen. Bland annat 
hamnar man på 256:e plats när det gäller lärar-
täthet och 229:e plats på resurser till skolan. 

På lärarlöner ligger man däremot bland de 
högsta i Sverige, plats 22. Frågan är därför svår 
att undvika.

Behöver man sänka lärarlönerna för att 
kunna öka personaltätheten i skolan?

– Det kan jag inte svara på, men vi måste se 
det sambandet och kan inte blunda för att det 
är intressant, svarar Elena Fridfelt. 

En annan parameter att ta hänsyn till som 
har betydelse för Ales resultat i undersök-
ningen är kommunens förmåga att samar-
beta med den lokala fackföreningen, så kallad 
avtalspart. Där rankas kommunen på föga 
smickrande 204:e plats och Petra Johansson, 
ordförande i Lärarförbundet Ale förklarar vad 
det beror på:

– Vi har haft ett jättebra samarbete fram tills 
för något år sedan, då det blev mer turbulent. 
Det var i samband med att flera högt uppsatta 
chefer byttes ut. Nu är samarbetet på väg att 
återuppbyggas.

JOHANNA ROOS

Ales skola i bottenskiktet 
enligt Lärarförbundet
– Nu läggs mer krut på kommunövergripande analyser

BOHUS. Att Ales skola 
hamnar i bottenskiktet 
i Lärarförbundets kom-
munranking förvånar 
lärarna och rektorn 
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rapport. 
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JOHANNA ROOS

Överens. Jill Boberg, Linda Grundström, Margareta Prytz, Camilla Högberg, Petra Fischer, 
Susanna Placin och Aida Jovicevic på Bohusskolan menar att eget ansvar, prestigelöshet, 
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ALE. Måltidens dag 
fi ras runtom i landet nu 
på torsdag.

Det blir ett tillfälle 
för alla att refl ektera 
över sin mat och mål-
tidsmiljö.

– Vi äter inte bara för 
att få energi. Måltiden 
är en källa till glädje, 
trygghet och social 
samvaro, säger kom-
munens dietist Jenny 
Sallander.

Måltidens dag uppmärksam-
mas för fjortonde året i rad. 
Ale kommun hänger på Mål-
tidsakademins rekommenda-
tioner genom att för andra 
året anordna en duknings-
tävling. Tävlingen delas in i 
kategorierna förskola, skola, 
äldreomsorg och funktions-
hinder.

– Det som sker i kom-
munen är en sak, men vi bör 
lite till mans fundera över 
hur vår måltidssituation ser 
ut på arbetsplatsen och i 
hemmet. Hur ser det ut på 
jobbet, är det en trevlig och 
avslappnande lunchmiljö? 
Varför inte diskutera saken i 
samband med Måltidens dag, 
säger Jenny Sallander.

– Sedan har vi barnens 
arbetsplats, det vill säga 
skolan. Eleverna har kanske 
själva en del tips om hur 
bambamatsalen kan föränd-
ras och bli mera trivsam. 
Lika viktig som maten är 
miljön. Här behöver vi alla 
tänka till.

Jenny Sallander hoppas 
att de olika verksamheterna 
inom Ale kommun gör sitt 
yttersta för att sätta guldkant 
på Måltidens dag.

– Varför inte bjuda till lite 

extra denna dag, duka med de 
finaste servetterna och piffa 
till måltiden för både unga 
och äldre. Ett tips till Ale-
borna är att bjuda hem gran-
narna eller några bekanta 
på en trevlig middag. Det 
är bara fantasin som sätter 
gränser, avslutar Jenny Sal-
lander. 

JONAS ANDERSSON

På torsdag fi ras Måltidens dag. Ale kommun arrangerar dukningstävling i kategorierna för-
skola, skola, äldreomsorg och funktionshinder.

Kommunens dietist Jenny 
Sallander.

Måltidens dag uppmärksammas i Ale

ALE. Josefi n Axberg 
20, som med UF-före-
taget Reseslumraren 
UF nådde stora fram-
gångar i fjol, fi ck i förra 
veckan en unik chans 
att följa klubbägaren 
och arrangören Johan 
”RedTop” Larsson un-
der en dag. 

Förra veckan genomförde 
Ung Företagsamhet för 
första gången i Göteborg 
aktiviteten ”Ledare för en 
dag”. Fyra UF-alumner, 
alltså tidigare UF-elever, 
hade valts ut för att få skugga 

en av Göteborgs ledande 
personer under en dag på 
jobbet. 

Aletjejen Josefin Axberg, 
som under läsåret 2011/2012 
nådde stora framgångar 
med Reseslumraren UF, fick 
då chansen att följa Johan 
”RedTop” Larsson, ägare 
och arrangör på Pusterviks-
baren.

– Han hade verkligen 
ansträngt sig för att dagen 
skulle bli så rolig som möj-
ligt. Först hade vi möte med 
en tjej från filmfestivalen och 
sedan kom TV4-nyheterna 
Göteborg och intervjuade 

oss om ”Ledare för en dag”. 
Det jag tar med mig från 
dagen är hur viktigt det är 
att hitta det man brinner för 
och vikten av att det man gör 
går i linje med ens egen vär-
degrund. 

Sedan studenten från 
Ale gymnasium har Josefin 
passat på att resa och testa på 
lite olika jobb. 

– Direkt efter studenten 
var jag tre månader i Sydaf-
rika. Sedan har jag arbetat 
ett år på Ikea i Oslo och nu 
jobbar jag på en lunchrestau-
rang i Göteborg. 

JOHANNA ROOS

Annorlunda 
dag. Josefi n 
Axberg, 
före detta 
elev på Ale 
gymnasium, 
fi ck följa 
klubbägaren 
och arrangö-
ren Johan 
”RedTop” 
Larsson 
under en dag 
på jobbet.

– Josefi n Axberg deltog i UF-aktiviteten 
”Ledaren för en dag”

En dag med ”RedTop”
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KAKEL & KLINKER 
FRÅN HELA VÄRLDEN PÅ ETT STÄLLE

MÖLNDAL – EKLANDA  

Jolengatan 21B, 431 49 Mölndal

TEL 031-86 89 60

WWW.KONRADSSONS.COM/GBG

ÖPPETTIDER:

Måndag - fredag kl 10.00-18.00 

Lördag kl 10.00-15.00 

Jo

WW

5.500 kr
Raindance Air 240 

Comfort Showerpipe, 160 cc

SPARA 3.213 kr

Kjell Nilsson
Ombud Trollhättan
073-029 42 56

Vi har öppet när du behöver oss!
Försäkringsbolag som också är bank, 
larmcentral och fastighetsmäklare är 
sällsynta. Men de finns.

Jag är ditt försäkringsombud och garanterar 
tillgänglighet och lokal närhet – även på 
kvällar och helger. Hör gärna av dig med 
frågor eller föreslå en tid som passar dig, 
så ser vi över dina försäkringslösningar.

lansforsakringar.se/alvsborg

NOL. Samlad kompe-
tens och helhetsper-
spektiv är Ale Teamets 
främsta styrkor. 

Genom myndighets-
samverkan hjälper de 
personer som har en 
fysisk eller psykisk 
funktionsnedsättning 
till rätt stöd för att på 
längre sikt kunna få en 
egen försörjning.

Arbetsförmedlingen, Försäk-
ringskassan, VG-regionen 
och Ale kommun står som 
huvudmän i projektet.  

Har man någon form av 
funktionsnedsättning som 
håller en borta från arbets-
marknaden är karusellen 
snabbt igång. Många slussas 
runt i systemet utan att man 
kommer fram till någon håll-
bar lösning. 

Där kommer AleTeamet 
in, som är en del av Samord-
ningsförbundet tillsammans 
med Kungälv, Stenungsund 

och Tjörn.
Konstellationen i teamet 

har funnits sedan 2009 och 
varje år jobbar man aktivt 
med ca 40 funktionshindrade 
personer i alla åldrar. Man har 
samlat representanter från 
de olika myndigheterna och 
vårdinstanserna för att kunna 
ta ett samlat grepp kring per-
soner som länge cirkulerat 
mellan myndigheterna och 
blivit långvariga rundgångsä-
renden.

På uppdrag av en lednings-
grupp arbetar man där beho-
vet är som störts och i Ale 
ligger fokus på personer med 
fysiskt eller psykisk ohälsa.

Arbetsgivarna viktiga
Med Emelie Jighede och 
AnnKatrin Österman, utlå-
nade från Försäkringskassan 
respektive Arbetsförmed-
lingen, som samordnare träffas 
gruppen var 14.e dag. Alla kan 
remittera ärenden där det finns 
behov av ett samordnat stöd. 

– Många har varit borta från 

arbetslivet i många år och även 
om det långsiktiga målet är 
en egen försörjning så är det 
minst lika viktigt att hitta en 
hållbar lösning där man för-
bättrar hela livskvaliteten för 
personen, säger AnnKatrin 
Österman. 

Lokala företag som erbjuder 
arbetsträning är en viktig del 
för att nå målen.

– Jag vill verkligen slå ett 
slag för arbetsgivarna i Ale som 
ställer upp så att dessa personer 
får pröva sin arbetsförmåga, 
säger Emelie Jighede. 

Genom AleTeamet under-
lättas arbetet för alla de olika 
myndigheterna när man mer 
effektivt kan hitta hållbara lös-
ningar. 

– Genom att samverka på 
det här sättet kan vi avsluta 
ärenden hos oss av rätt anled-
ning och veta att det väntar en 
hållbar framtid för personen, 
säger Emma Larsson från 
Socialtjänsten i Ale. 

JOHANNA ROOS

Bryter den onda cirkeln

Samlad kompetens. Sara Eriksson, Försäkringskassan, Åsa Lindgren, Primärvården, Ann-
Katrin Österman, inlånad från Arbetsförmedlingen, Emelie Jighede, inlånad från Försäk-
ringskassan, Therese Bergius, Arbetsförmedlingen, Cathrin Olsson, Arbetsförmedlingen, 
Emma Larsson, Socialtjänsten i Ale kommun och Helena Ingmarsson, Specialistpsykiatrin.

LÅGA PRISER
BRETT SORTIMENT

GÄSTVÄNLIG MILJÖ
7000 m2 fyndvaruhus

 

OVERALL

349:-
Stl 86 - 128

Vind- & vattenavvisande

OVERALL

199:-
Stl 74 - 128

Vind- & vattenavvisande

Lunchrestaurang
 & café
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Måndag-söndag
79:-

39:-
Inkl. Bröd, salladsbuffé, 

dricka & kaffe

Höst- & julnyheter
   i herrgården!

Stort utbud höstjackor 
till barn, dam & herr

ede
Stl 92 - 122

Vind- & vattenavvisande
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Vi kommer att ha stängt tisdagen den 
29 oktober och onsdagen den 30 oktober. 

Vi öppnar igen som vanligt 31 oktober 
i nya lokaler på Sventorpsvägen 1. 
Välkommen in! 

Vi har öppet på följande tider: 

Måndag – Fredag   08.30 – 19.00 
Lördag    09.00 – 14.00

Apoteket i
Älvängen har
stängt!

Apoteket
Torggatan 1, Älvängen
apoteket.se 
0771-450 450

ÄLVÄNGEN. Nyligen 
hade Ale besök av en 
kvartett kenyanska 
gäster.

Besöket är en frukt 
av det etablerade 
samarbete som Studie-
förbundet Vuxenskolan 
byggt upp med repre-
sentanter från Kenya.

– Grunden är att 
överföra den svenska 
formen för folkbildning 
och studiecirklar, säger 
Inga-Britt Karlbom som 
är SV:s representant på 
regional nivå.

Utbytet började redan för 25 
år sedan när Lantmännens 
Riksförbund via Studieför-
bundet Vuxenskolan initie-
rade ett landsbygdsutveck-
lingsarbete i Kenya. 

– En förfrågan gick ut till 

Studieförbundet Vuxensko-
lans olika distrikt och vi från 
Västra Götaland valde att 
anmäla vårt intresse. Vi är nu 
ensamma om att fortfarande 
driva det här projektet, säger 
Inga-Britt Karlbom.

– Kunskap är grunden 
för all utveckling. Vi expor-
terar svensk folkbildning 
som anpassas till lands-
bygdsutveckling i Kenya. 
Det handlar om att utbilda 
cirkelledare och tillföra stu-
diematerial. Näringsrik mat, 
hiv- och aidsfrågor, hante-
ring av jorden för bra skördar 
är några av de ämnen som 
omfattas av utbildningspake-
tet. Utvecklingen går lång-
samt framåt.

De afrikanska gästerna 
hade login förlagd till Nord-
iska Folkhögskolan i Kung-
älv och dagarna ägnades åt 
studiebesök på diverse plat-

ser i regionen.
– Vardagliga saker för oss 

kan tyckas, men som inte 
är självklarheter i Kenya. 
Vi besökte ett reningsverk i 
Falköping, ett modernt lant-
bruk, en ekologisk odling i 
Trollhättan med mera. På 
söndagskvällen gjorde vi 
också ett besök i Starrkärrs 
kyrka, där vi fick ett väldigt 
varmt mottagande. Vi har 
mycket att lära ut, men minst 
lika mycket att ta till oss från 
deras kultur, säger Inga-
Britt. 

– Ett tack till Röda Korset 
och Smyrnakyrkan som 
ställde upp och skänkte 
kläder till våra kenyanska 
vänner, avslutar Inga-Britt 
Karlbom.

Kenyanskt besök i Ale

En delegation från Kenya var nyligen på besök i Ale där de togs omhand av Studieförbundet 
Vuxenskolans representant Inga-Brit Karlbom.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ale Torg

Välkommen till 

Spökhuset!
Här hittar du allt  
för Halloweenfesterna...

www.cederleufssvenheimers.se
Drive-in butik

Industrivägen 39b
Sävedalen

031-26 50 88

Göteborgsvägen 74
Sävedalen

031-26 50 23

Allum
Partille

031-26 50 61

Friggagatan 16c
Göteborg

031-80 20 12

Brahegatan 7
Göteborg

031-21 72 33

Ale Torg 7
Nödinge

0303-966 77

Torggatan 2
Älvängen

0303-74 99 99

www.cederleufssvenheimers.se

Festliga tider!
– Dags att beställa go’sakerna!

Lördag 2 nov Halloween! Alla helgons dag
Onsdag 6 nov Gustav Adolfsbakelse
Söndag 10 nov Fars dag
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också ett besök i Starrkärrs 
kyrka, där vi fick ett väldigt 
varmt mottagande. Vi har 
mycket att lära ut, men minst 
lika mycket att ta till oss från 
deras kultur, säger Inga-
Britt. 

– Ett tack till Röda Korset 
och Smyrnakyrkan som 
ställde upp och skänkte 
kläder till våra kenyanska 
vänner, avslutar Inga-Britt 
Karlbom.

Kenyanskt besök i Ale

En delegation från Kenya var nyligen på besök i Ale där de togs omhand av Studieförbundet 
Vuxenskolans representant Inga-Brit Karlbom.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ale Torg

Välkommen till 

Spökhuset!
Här hittar du allt  
för Halloweenfesterna...

www.cederleufssvenheimers.se
Drive-in butik
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Lördag 2 nov Halloween! Alla helgons dag
Onsdag 6 nov Gustav Adolfsbakelse
Söndag 10 nov Fars dag
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. .
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CC Gbg Norr
Bultgatan 13 B, Kungälv
Telnr 0303-542 50/070-810 65 35
kungalv@crawfordcenter.com

BYT GARAGEPORT NU!
Lagerförsäljning, begränsat antal!

Kontakta oss redan NU för 
kostnadsfritt hembesök!

Telnr 070-810 65 35

Köp till motor & montage 
av din port och utnyttja 

ROT-avdraget.

BaseMatic, 

förberedd för 

motordrift - NU

7.900:-*G
äller fasta storlekar m

ax 2500x2125 m
m

 
(bxh), längst t.o.m

 1/11-13.

CRAWFORD BaseMatic 

svensktillverkad garageport för 
svenska förhållanden!

NU 7.900:-*  
design Line woodgrain

✓ Alltid med 42 mm isolering
✓ Standardfärg vit (RAL 9016)

Vigerne Invest

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

Lägenhetsvisning
söndag 27 okt

Kl 11-12
i Backa Säteri
Säterivägen 2

Nödinge

VA, värme, TV, tele,
bredband, parkering 

UTBY. Söndagen den 13 okto-
ber hade Utby-Vestens byalag 
årsmöte. Det var ”knôkfullt” 
i Utby bastu. Efter årsmö-
tesförhandlingarna blev det 
kaffe. Bo Björklund från 
pilgrimsprojektet var där och 
berättade om tre olika del-
projekt, Lödöse-Göteborg, 
Lödöse-Skara och nu snart 
Lödöse-Dalsland genom 
Hjärtum. 

Sven-Olof Hedberg över-
lämnade en karta med hem-
bygdsföreningens förslag till 
sträckning av leden genom 
socknen. Från Ström i söder 
via Hjärtum och Utby till 
Åkerström och gränsen till 
Trollhättan. Förutsatt länssty-
relsens godkännande kommer 
ett Leaderprojekt att startas så 
att uppmärkning av leden kan 
ske under våren 2014. 

Genom Trollhättan är det 
tänkt att leden skall gå nära 
slussområdet och Spikön. 
Sedan mot Överby och Onsjö 
till Brinkebergskulle. Däri-
från finns det några alternativ 
fram till Dalbobron. Därmed 
kommer leden in i Dalsland, 
genom Dalbobergens natur-
reservat upp mot Ursand. 
Idag finns det en pilgrimsled 
mellan Edsleskog och Holms 
kyrka utanför Mellerud. Den 
kommer troligen att förlängas 
och möta leden söderifrån. 

På medeltiden vandrade 
pilgrimer från Lödöse till 
Edsleskog och vidare till 
Nidaros (Trondheim) och S:t 
Olofs grav. Det är således en 
gammal led som återskapas, 
även om vi inte vet exakt var 
man gick på medeltiden.  

Leden kommer att beskri-
vas på den flerspråkiga hem-
sidan www.lodose.eu som 
är under uppbyggnad. Där 
kommer kartor, sevärdheter 
och historiska fördjupningar 
att presenteras. Matställen 
och övernattningsmöjligheter 
är viktiga för att en led skall 
bli använd. Projektet hoppas 
därför på Bed & Breakfast och 
liknande möjligheter utmed 
leden.

I Västerlanda finns en led 
som förbinder S:t Olofs källa 
i Källseröd och Västerlanda 
kyrka. Självklart finns det en 
önskan att förbinda källan 
med den nya leden, men hur 
det skall gå till vet man inte 
idag.         ❐❐❐

Bo Björklund från pilgrims-
projekttet.

Pilgrimsled genom Hjärtum

VÄLKOMMEN PÅ VISNING AV SVERIGES MEST SÅLDA HUS 

VILLAVISNING

Våra nybyggare
får tid och pengar
över till annat
Välkommen att se vår storsäljare Sleipner.

Bäcktuvevägen 32A, Göteborg,
031-518910, gbg@alvsbyhus.se

Alltid öppet hus onsdagar mellan 14-18.
I övrigt tidsbokning. Se även www.alvsbyhus.se

Jag hann knappt tänka 
tanken innan hon sa det 
själv.

”Finns det några här som 
är skeptiska?”, sa författaren, 
föreläsaren och vägledaren 
i personlig utveckling Mia 
Törnblom från scenen. 

Hon skulle precis börja sitt 
föredrag om självkänsla med 
den otroligt käcka titeln: Hur 
svårt kan det vara?

Där i publiken satt jag och 
min mamma och väntade på 
att eventuellt få en strimma 
ny insikt och ett litet klokt 
ord att ta med oss därifrån, 
men förväntningarna var inte 
direkt höga. 

Det visade sig emellertid 
att hon hade en hel del smarta 
saker att säga och till slut satt 
jag och antecknade frenetiskt 
i mitt digitala antecknings-
block i mobilen. 

Jag kan varmt rekom-
mendera att gå och lyssna på 
denna sprudlande kvinna. 

Framför allt förklarade 
hon på ett briljant sätt vikten 
av att lagra positiva upplevel-
ser och känslor i minnet för 

att kunna stå bättre rustad för 
livets motgångar.

Att självförtroende enbart 
är kopplat till prestation, 
medan det är självkänslan 
som avgör hur vi mår på 
vägen till våra mål.

Att många av oss staplar 
prestationer ovanpå varandra 
utan att någonsin ta credit för 
en enda.

Hon berättade också att 
endast fem procent av allt vi 
tänker under en dag är nya 
tankar, resten är ungefär 
samma som igår. Det tål att 
tänkas på.

Så kom hon till något 
som jag fastnade vid: Vikten 
av att veta vad man har för 
värdegrund, annars finns en 
överhängande risk för ”själv-
känslaläckage”

”Det vi tänker blir känslor 
och det vi tänker och känner blir 
vårt liv. Därför är det förban-
nat bra att veta vad man har 
för värderingar.” 

Värderingar. Det är vad som 
skapar oss själva och hela vårt 
samhälle. Det är bland det 

viktigaste vi har, men inte 
alltid det lättaste att skapa 
sig. Det lättaste är att bara 
åka med, hoppa på mammas, 
pappas eller polarens kälke å 
bare åk. Många har dessutom 
tidigt fått lära sig att inte 
tänka så mycket, inte gräva 
ner sig i grubblerier och 
framför allt inte tycka så värst 
mycket. 

Men hur ska vi då kunna 
skapa en värdegrund för 
oss själva och våra liv om vi 
aldrig reflekterar över varför 
vi tänker, tycker och gör som 
vi gör? 

Om det nu är som Mia 
Törnblom säger, att bara 
fem procent av alla 60 000 
tankar som går genom våra 
huvuden varje dag är nya, då 
kan man ju bara föreställa sig 
hur mycket våra värderingar 
spelar roll för vilka vi är. 

Oförmågan eller oviljan att 
ta ställning får större konse-
kvenser än vad vi kan förstå. 
Utifrån dina värderingar 
gör du hela tiden val, som 
även påverkar många runt 
omkring.

Jag vill tro att det är 
genom omedvetna val som 
negativa krafter i samhället 
föds, att det är så främlings-
fientlighet får fäste, likaså 
fördomar mot olika folkgrup-
per – vare sig det handlar om 
hudfärg, kön, religion, sexuell 
läggning…

Jag vill tro att det är så 
eftersom jag inte vill tro mot-
satsen – att någon på riktigt 
kan ha förankrat dessa åsikter 
i sin egen värdegrund. 

Det handlar om att se sin 
del i det stora hela. Om att 
dina värderingar ska hålla för 
det du säger och gör. Om inte 
för andras skull, så för din 
egen. För att inte självkänslan 
ska läcka 
ut, som 
ett hål i 
den vat-
tensäng 
du själv 
bäddat.

Krönika

Hur tät är din värdegrund?

Ale torg Nödinge 
0303-972 76

www.story-jewellery.com

Lammskinn med silver berlock
695:-/st.

JOHANNA
ROOS

Lödöse 0520-66 00 10Ombud för Västtrafi k

VECKANS KLIPP!
3 KG POTATIS

/st
Gäller mot kupong, tom 27/10, 

endast 1 köp per hushåll

1,5 LITER COLA

/st + pant
Gäller mot kupong, tom 27/10, 

endast 1 köp per hushåll

Gäller mot kupong, tom 27/10, 
endast 1 köp per hushåll

Mån-fred 8-21, Lör-sön 9-21

GRÖNA DRUVOR 
500g ask

Gäller mot kupong, tom 2710, 
endast 1 köp per hushåll

KÖP MINST 1 KG 
GODIS OCH FÅ 
30:- RABATT

/st

VÅR VISION
Ica Matkassen skall 
vara Göta Älvdalens 

trevligaste butik, 
med den bästa 

servicen, trevligaste 
personalen och 

konkurrenskraftiga 
priser.
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årsmöte. Det var ”knôkfullt” 
i Utby bastu. Efter årsmö-
tesförhandlingarna blev det 
kaffe. Bo Björklund från 
pilgrimsprojektet var där och 
berättade om tre olika del-
projekt, Lödöse-Göteborg, 
Lödöse-Skara och nu snart 
Lödöse-Dalsland genom 
Hjärtum. 

Sven-Olof Hedberg över-
lämnade en karta med hem-
bygdsföreningens förslag till 
sträckning av leden genom 
socknen. Från Ström i söder 
via Hjärtum och Utby till 
Åkerström och gränsen till 
Trollhättan. Förutsatt länssty-
relsens godkännande kommer 
ett Leaderprojekt att startas så 
att uppmärkning av leden kan 
ske under våren 2014. 

Genom Trollhättan är det 
tänkt att leden skall gå nära 
slussområdet och Spikön. 
Sedan mot Överby och Onsjö 
till Brinkebergskulle. Däri-
från finns det några alternativ 
fram till Dalbobron. Därmed 
kommer leden in i Dalsland, 
genom Dalbobergens natur-
reservat upp mot Ursand. 
Idag finns det en pilgrimsled 
mellan Edsleskog och Holms 
kyrka utanför Mellerud. Den 
kommer troligen att förlängas 
och möta leden söderifrån. 

På medeltiden vandrade 
pilgrimer från Lödöse till 
Edsleskog och vidare till 
Nidaros (Trondheim) och S:t 
Olofs grav. Det är således en 
gammal led som återskapas, 
även om vi inte vet exakt var 
man gick på medeltiden.  
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sidan www.lodose.eu som 
är under uppbyggnad. Där 
kommer kartor, sevärdheter 
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Special  Tel 0303-24 54 00

9-19 9-17
Lörd-söndMånd-fred

Priserna gäller t.o.m. 27/10 2013. Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

BUTIK

Ytterby, 3 km från Kungälv
mot Marstrand, Tel 0303-24 54 00

8-21
Månd-fred

8-19
Lörd-sönd

från säkra bestånd.

Veckans

Bladet gäller 
fr o m måndag v 40,
30/9–6/10 2013.
reservation för slutförsäljning
och eventuella tryckfel.

Stuvad 
spenat
Findus 375 g

Max 3 förp/förmånskund

Jfr. pris 26,67/kg

spara 3,50/förp                 

ERBJUDANDE
ShoppaSnabbt

10:-/FÖRP

jubileum!

ytterby

2 FÖR

129:-
libero blöjor

olika sorter
gäller ej Baby soft 1 28-pack, 2 36-pack

max 1 köp/förmånskund

Handla andra varor för 
300:- så får du köpa...

Gäller ej
Gevalia: Ekologiskt, Koffeinfritt, 
Hela bönor
Löfbergs Lila: Hela bönor,Har-
moni, Serenad
Classic: Ekologiskt, 
Rättvisemärkt, Hela bönor

2 FÖR

40:-
kaffe

gevalia, classic,
löfbergs lila, favorit
jfr. pris 40-44,44/kg

max 1 köp/hushåll

Handla andra varor för 
195:- så får du köpa...

hushållsost

3995
arla 2,2 kg
17%, 26%

max 2 st/hushåll

/KG

på vår leksaksavdelning
rabatt25%

City Gross special!

frukost-
fralla

1:-
max 10 st/hushåll

/ST

Jubileums-
  pris!

ENTRECÔTE

99:-
färsk ursprung sverige

i bit, av nöt
max 3 kg/hushåll

/KG

Jubileums-
  pris!

4995
/Kg

hel lax 2-4 kg
Salmo Salar
Odlad i Norge

Pleuronectes platessa
Fiskad i Nordostat-
lanten 89:-/Kg

ägg

10:-
stjärnägg, inbur, 15-pack

max 2 st/hushåll

/FÖRP

Jubileums-
  pris!

Jubileums-
  pris!

Jubileums-
  pris!

Jubileums-
  pris!

89:-
färsk svensk av gris

Max 3 kg/Hushåll

/KG

Jubileums-
  pris!

ONSDAG 23/10
BJUDER VI PÅ TÅRTA
FRÅN bageri!
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Vill du veta vad  
din bostad är värd?

I SAMARBETE MED 

 

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

PRIS 750 000 kr/bud. AVGIFT 3 616 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Byvägen 16 c. ALE Sandra Andersson
0303-211036.

ALE BOHUS 3 rok, 65,5 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 4 200 000 kr/bud. TOMT 5 398
kvm. EP 60 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Stockrosvägen 5. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE SURTE 7 rok, 160 kvm
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2

VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 075 000 kr/bud. AVGIFT 4 339
kr/månad. VISAS Ring för tidsbokning. Torkels kulle 2. ALE
Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE NÖDINGE 3 rok, 82 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 390 000 kr/bud. TOMT 1 000
kvm. EP 82 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Ulvstorp 260. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE NOL 4 rok, 72 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 685 000 kr/bud. AVGIFT 2 683 kr/
månad. VISAS Ring för tidsbokning. Göteborgsvägen 70b.
ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 2 rok, 60 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 650 000 kr/bud. AVGIFT 3 495 kr/
månad. VISAS Ring för tidsbokning. Skolvägen 7 b. ALE
Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 2 rok, 53 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 850 000 kr/bud. TOMT 211 kvm .
VISAS Ring för tidsbokning. Glasblåsaregränd 17. ALE
Nadia Largo Westin 0303-74 90 09.

ALE SURTE 5 rok, 96 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 580 000 kr/bud. TOMT 976 kvm.
EP 154 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Pigegårdsvägen 9. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE NÖDINGE 4 rok, 112 kvm
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VARUDEKLARERAT*

VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

Onsdag 16 oktober

Bråk i Bohus
Vid 19-tiden uppstår ett större 
bråk utanför fritidsgården i 
Bohus med cirka tjugo killar 
inblandade. Två av dem blir 
nedslagna medan övriga 
springer från platsen. Poli-
sen söker i området men utan 
resultat. Ingen av de misshand-
lade behöver åka med ambu-
lansen till sjukhuset. Polisen 
skriver två anmälningar om 
misshandel.

Torsdag 17 oktober

Misstänkt drograttfylleri
På Brovägen i Lilla Edet kon-
trolleras en personbilsförare 
som visar tydliga tecken på 
drogpåverkan och medtas för 
provtagning. Föraren är en 
kvinna i 55-årsåldern.

Bostadsinbrott i Djupevik, 
Nol. Diverse gods tillgrips, 
bland annat en dator och en 
kamera.

En 15-årig kille som är på 
väg från Bohusskolan till Bohus 
centrum blir stoppad av tre 
män, som tilltvingar sig målsä-
gandes moped. De kör söderut. 
Senare hittas mopeden i Ham-
markullen.

Fredag 18 oktober

Inbrott
Inbrott i Häljered. Tjuvarna 
tar sig in via ett källarfönster. 
Lådor och skåp genomsöks. Det 
är okänt om något tillgripits.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

ALVHEM. Två nya bostads-
områden i Alvhem står i 
startgroparna.

21 villor planeras i områ-
det Lilla Alfhem där man 
just nu anlägger vatten- och 
avloppssystem, som även 
kommer att användas till 
redan befintliga bostäder.

Det andra projektet inne-
fattar 24 villatomter i Rams-

torp, ett område som sluttar 
ner mot E45. Där är det nu 
klart för utställning.

– Förberedelserna är klara 
så nu väntar vi bara på att 
det ska ta fart på markna-
den, säger Jan A Pressfeldt 
(AD), ordförande i Sam-
hällsbyggnadsnämnden. 

JOHANNA ROOS 

45 nya villabostäder i Alvhem
En trafi kolycka inträffade på E45 
i Bohus strax före klockan fem på 
fredagseftermiddagen. Tre bilar var 
inblandade i kollisionen som skedde 
i norrgående riktning. En person 
avfördes till sjukhus med ambu-
lans. Det uppstod långa köer under 
räddningsarbetet med begränsad 
framfart i drygt en timme.

Text: Jonas Andersson
Foto: Christer Grändevik

Trebilskrock i Bohus

www.autohallenhusbilar.se

Alingsås  Hol Hakelid 21  
Tel 0322 - 63 00 52

Ord.Öppet Mån-Tors 10-18 Fred 10-16 Sön 11-15

Oktoberfest hos oss 
26-27/10  mellan 11-15.

Passa på och gör en kanonaffär.
Vi bjuder på Weisswurst med tilltugg.

Välkomna!
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Inbrott i Häljered. Tjuvarna 
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Lådor och skåp genomsöks. Det 
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så nu väntar vi bara på att 
det ska ta fart på markna-
den, säger Jan A Pressfeldt 
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JOHANNA ROOS 

45 nya villabostäder i Alvhem
En trafi kolycka inträffade på E45 
i Bohus strax före klockan fem på 
fredagseftermiddagen. Tre bilar var 
inblandade i kollisionen som skedde 
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Text: Jonas Andersson
Foto: Christer Grändevik

Trebilskrock i Bohus

www.autohallenhusbilar.se

Alingsås  Hol Hakelid 21  
Tel 0322 - 63 00 52

Ord.Öppet Mån-Tors 10-18 Fred 10-16 Sön 11-15

Oktoberfest hos oss 
26-27/10  mellan 11-15.

Passa på och gör en kanonaffär.
Vi bjuder på Weisswurst med tilltugg.

Välkomna!

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

Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel. Priserna gäller 23/10–27/10 2013.

Kungälv

LÖSVIKTSGODIS
Gottmix. Jfr pris 29:95/kg.

Max 3 kg/hushåll.

/kg

Kom till ICA Maxi nu på lördag 26/10 kl 11-15. 
Alla barn mellan 3-10 år är välkomna att gå med i 

Mica och Mixi-klubben! Då väntar ett eget medlems-
kort och dessutom en liten present varje gång ni 
besöker butiken. Den som vill får även fi ska i vår 

fi skdamm. Välkommen! 

Barnens
lördag

KAFFE
 Gevalia.   450–500 g. Flera olika 
sorter.     Jfr pris 40:00–44:44/kg. 
 Max 2 köp/hushåll. 

KOKT HELGSKINKA
Köttcentralen. Ca 2 kg. 
Jfr pris 25:–/kg.
Max 2 köp/hushåll.

/kg

NÖTFÄRS
Styckmästarn. Ursprung Tyskland. Ca 1800 g. 
Fetthalt 15%.Jfr pris 39:95/kg. 
Max 2 köp/hushåll.

/kg



Rolf Berg

BESTÄLL DIN 
ÅRSTOMTE NU!

Prover på  
övriga nyheter 
finns i butik

Årstomte 2013

TEL 0303-166 75, VÄSTRA  GATAN 71,  KUNGÄLV
VARDAGAR 10-18 • LÖRDAG 10-15

P
ö
fi

 kr
Måndag-fredag

Gillar du att ta bilder i naturen? 
Då är det här kameran för dig!

Pentax K50

5 790:-

Jämför gärna våra 

priser med de 

stora aktörerna.

Den ultimata utomhuskameran!
- Väderskyddad
- Enastående bild och videokvalite
- Snabb & exakt
- Enkel att använda

Gå in på vår hemsida och prenumerera på vårt nyhetsbrev 

Nytorget 1 Kungälv | Mån-fre 10-18 lör 10-14 | www.bomansfoto.se

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

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

Lördag 2 nov

Alla Helgons dag
Helgdagsöppet

10-15

 Öppettider: vardag 10 -18 lördag 10-15

KungälvsCentrum
Klippet

HÖST | VINTER 2013–2014

HÖST | VINTER 2013–2014

Pris: 100 KRONOR

Gäller t.o.m. 30 april 2014Pris: 100 KRONOR

Gäller t.o.m. 30 april 2014

Nya Kungälvsklippet 
fi nns att köpa nu!

Kungälvs Centrum

Vi säljer

Ajlike

Afari

Miljögården

Lise Sandahl

Ester Eleonora 

Ester Eleonora scarf 
fr 599:-

Finns även i brunt

Höst-
nytt!

Jösses ännu mera

   Lena med 
      personal

Södra Gränden 1, KUNGÄLV   Telefon 100 34

Birkenstock | Union Jack
Stl. 36-41  |  799:-

Leaf Barn Vattentät
Rosa 

Junior
599:-

Chelsey boots Herr
Stl. 40-45

1699:-
Leaf 
Dam

Vattentät
599:-

Välkommen in!

Inhängnad hundrastgård på 800 m2

Goda parkeringsmöjligheter

Vi har alla kända fodermärken
Royal Canin, Proplan, Hills, Bozita, 
Robur, Eukanuba, James Wellbeloved, 
IAMS m.fl 

★
★
★

Ta gärna med hunden och katten.Våra kunder är 
alltid välkomna att använda vår hundrastgård.

Varmt välkomna till oss!
Mån 10-19 | Tis-Fre 10-18 | Lör 10-14

Vi ligger på Solbräckegatan 20, Kungälv. 0303-376990, novahundkatt.se
(Mitt emot Lek & Buslandet och Restaurang Evergreen)

Saknar du en 

Ring oss och boka tid

0303-127 80

Tandvårdsgruppen Kungälv, Uddevallvägen 1 44230 Kungälv

Trädgårdsgatan 24
442 30 Kungälv
Tel: 0303-174 00

(mittemot Hälsö Fisk) KUNGÄLV

Kom in och se
höstens nyheter!

Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Fest & bröllop? 

www.hyrhelahuset.com

 
49 bäddar, festlokal, gästkök & tillgång till sällskapsrum 
Fast dygnspris för dig som vill fixa festen på egen hand. 

Våghals Turistcenter - Fästningsholmen i Kungälv.  
 

Priser och mer information finner du på 

Varmt välkomna till mysiga Kungälvs Centrum!

Öppettider: Mån-fre 10-18, Lör 10-15
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Orrekulla Industrigata 12, Hisings-Kärra, 031-570 320
www.gotecarlsson.se, Mån-Fre 9-18, Lör 11-15

UTFÖRSÄLJNING 
AV LAGERBILAR!

5D 1,2 COMFORT 94 HK 

115.900 *

5D 1,3 DIESEL 75 HK 

119.900 *

Inkl. AC, Audio, 7xAirbag, USB, EPS

JUST NU! SUZUKI SWIFT: 

• METALLICLACK + 3.900:  
• SERVICEAVTAL 3 ÅR/4500 MIL FRÅN 6.000:
• EXCLUSIVE PAKET + 8.000:  
(ACC, Bluetooth, Farthållare, Nyckelfri, Tonade rutor bak m.m.)

UPPGRADERA DIN SWIFT:

CO2 109-116 g/km. 3 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års assistans & 12 
års rostskyddsgaranti. Bilen på bilden är extrautrustad. Vi reserverar oss för tryckfel.

NÖDINGE. Susanne 
Bohman från Nödinge 
har chans att vinna 10 
000 kronor att ge till 
en valfri välgörenhets-
organisation i Ale. 

Hon är en av fi nalis-
terna i Svensk Fastig-
hetsförmedlings tävling 
”Bohjälte 2013”. 

Röstningen sker på 
internet, men bara fram 
tills på fredag den 25 
oktober.

Hennes stora engagemang 
med att genom Facebooksi-
dan ”Susannes änglar” samla 
in förnödenheter till hemlösa 
och andra socialt utsatta har 
berört många. 

Därför har hon nomine-
rats till ”Bohjälte 2013”, en 
tävling som arrangeras för 
andra året i rad av Svensk 
Fastighetsförmedling.

Man har under hösten 
efterlyst personer runt om 
i hela Sverige som gjort en 
insats för sina medmänniskor 
och nu har Susanne Bohman 
utsetts till en av sammanlagt 
tio finalister. 

Varje vecka åker hon med 
fullpackad bil till bland annat 
Stadsmissionens hemlös-
hetsverksamhet Gatljuset 

i Götborg, som förmedlar 
förnödenheterna till de som 
behöver. 

Hon har även kontakt 
med ett 20-tal familjer i Ale 
som lever under den sociala 
normen och därför är i behov 
av hjälp. 

Röstning på nätet
Vinnaren, som presente-

ras den 1 november, erhåller 
10 000 kronor att ge till valfri 
välgörenhetsorganisation i 
sin stad eller kommun samt 
resecheckar till ett värde av 
5000 kronor. 

Omröstningen sker via 
bohjalten.se fram till freda-
gen den 25 oktober och just 
nu ligger hon trea. 

– På grund av en bugg på 
min sida tappade jag en hel 
dags röstning och hamnade 
på efterkälken, så nu behöver 
jag allt stöd jag kan få. Man 
kan rösta två gånger per dag, 
en gång via Facebook och 
en gång via mail. Det hade 
såklart betytt jättemycket om 
jag vann, inte minst för hela 
Ale kommun, säger Susanne 
Bohman.

Kan bli en hjälte
– Susanne Bohman nominerad 
till ”Bohjälte 2013”

Finalist. Susanne Bohman från Nödinge, som genom Face-
booksidan ”Susannes änglar” samlar in förnödenheter till 
hemlösa och andra socialt utsatta, har utsetts till en av tio 
fi nalister i Svensk Fastighetsförmedlings tävling ”Bohjälte 
2013”. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se Välkommen till Surte Lagerservice  

när du behöver lokal, lager eller  
kontor nära Göteborg!

Läs mer om vår verksamhet på www.surtelagerservice.se 
eller www.surteakeri.se eller ring oss 031-98 20 50

Just nu har vi följande till uthyrning:
 

Komplett verksamhetslokal 255 m2 med  
verkstad, entresolplan, omklädningsrum,  

personalutrymme och kontor.

 Vi har ett flertal kontor lediga  
från ca 15 m2 och uppåt. Flera av kontoren  

är nyrenoverade och kan fås möblerade, andra 
renoveras och anpassas efter era behov.

 1200 m2 inom inhägnat område,  
utmärkt för uppställning eller materialgård 

eller liknande.

Surte Lagerservice ingår i Surte Åkeri gruppen 
som är ett modernt logistikcenter

Välkommen in och provkör 
nya Golf Sportscombi.
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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.
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Intill riksväg 42 m. Alingsås och Trollhättan.
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ALAFORS. Förra året 
genomförde Folkhälso-
institutet en nationell 
hälsovecka.

I år blev det ingen 
sådan kampanj, men 
det hindrade inte Mor 
Annas förskola från att 
ta ett eget initiativ.

– Vi har skapat vår 
egen Hälsovecka som 
nu kommer att bli en 
tradition, säger förskol-
lärare Linda Skånberg.

Spa, massage samt rörelseak-
tiviteter, bland annat i form 
av en hinderbana. Under 
vecka 42 stod hälsan i fokus 
på Mor Annas förskola.

– Det går hand i hand 
med vår profil. Under Häl-
soveckan har det varit extra 
mycket utelek. Barnen har 
också fått smaka exotiska 
frukter, det har erbjudits 
ännu mer grönsaker än van-
ligt, förklarar Linda Skån-
berg.

– I anslutning till Hälso-
veckan var 
des sutom 
k o m m u -
nens die-
tist, Jenny 
S a l l a n -
der, och 
besökte vår 
arbetsplat-
sträff för 

att tala 
u n d e r 

rubriken "Bra mat i försko-
lan".

Lokaltidningen besökte 
Mor Annas förskola på tors-
dagsförmiddagen då Spring-
loppet stod på program-
met. Efter att ha genomfört 
diverse uppvärmningsöv-
ningar till musik var barnen 
redo att ställa sig på start-
linjen. Närmare 80 delta-
gare räknades in, fördelat på 
de fyra avdelningarna Ior, 
Tiger, Nalle Puh och Nasse. 
En utstakad slinga inne på 

förskolans område tillrygg-
lades gladeligen av barnen. 
Många sprang både två, tre 
och fyra varv.

– Kul, tyckte Albin som 
inte såg alltför plågad ut när 
målsnöret passerats och dip-
lomutdelning stundade.

– Nu har Hälsoveckan 
kommit för att stanna, fast-
slår Linda Skånberg.

Springlopp på Mor Annas förskola
– Hälsovecka i egen regi

Ronja, Isabelle och Emma värmer upp inför Springloppet på 
Mor Annas förskola i Alafors.

Starten har gått 
för Albin.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

ÄLVÄNGEN. I klass 4A:s 
klassrum på Madensko-
lan är stolar ett minne 
blott.

Genom att istället 
sitta på pilatesbollar 
ska koncentrationsför-
mågan öka samtidigt 
som eleverna stärker 
upp rygg- och mag-
muskler.

Årskurs fyra på Madensko-
lan är testpiloter för ett nytt 
projekt som på sikt förväntas 
ge både fysiska och mentala 
vinster. 

Bakom initiativet står lära-
ren Carl-Johan Graffman, 
som sökt medel från kommu-

nens innovationsfond för att 
kunna köpa in pilatesbollar 
till alla fyror, till en kostnad 
av 19 000 kronor.

– Det började med att jag 
läste en amerikansk tidnings-
artikel om en skola där man 
bytt ut vanliga stolar mot 
pilatesbollar, så jag ville testa 
och se vilken effekt det kunde 
få.

Ljudet av stolar som skra-
par mot golvet har nu ersatts 
av en svagt knarrande. 

– Det blev kanske lite 
mer trångt i klassrummet, 
men mycket tystare och jag 
tycker att man koncentrerar 
sig bättre när man sitter på 
bollen, säger Ida.

Carl-Johan menar att 
möjligheten att ändra sitt-
ställning är positivt såväl för 
koncentrationsförmågan 
som för fysiken.

– Man tränar upp rygg- 
och magmuskler och får en 
bättre bålstabilitet. 

Projektet öppnar upp för 
diskussioner kring krop-
pens anatomi och tanken är 
att prata mer om saker som 
främjar hälsan. 

– Vi får se vart det tar 
vägen, men det långsiktiga 
målet är att pilatesbollarna 
ska vara en hjälp på vägen för 
att nå måluppfyllelsen. 

JOHANNA ROOS

En studsig nyhet
Inga stolar. Läraren Carl-Johan Graffman har tagit initiativ till att köpa in pilatesbollar som 
ersatt stolarna i årskurs fyras klassrum på Madenskolan. Annie, Ida, Lucas och Noah tycker 
att idén var bra.

bilia.se
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beslut än att ha Västerlanda-
skolan kvar, förklarade Inge-
mar Ottosson.

– Det finns heller ingen 
strategi för att ha den kvar, 
kontrade Julia Färjhage.

Den framtida sophan-
teringen dök också upp på 
agendan där Ingemar Ottos-
son redogjorde för kommu-
nens beslut i ärendet.

– I förhållande till dagens 
system har vi gjort beräk-
ningar som visar på att det 
blir billigare att driva sop-
hanteringen i egen regi.

Även om de flesta frågor 
besvarades av Ingemar 
Ottosson, så var kommunal-
rådet inte ensam i presidiet 
denna kväll. Oppositions-
rådet Peder Engdahl (M) 
fanns med en stund och 
vidare var kommunen repre-

senterad av Jörgen Anders-
son (C), vice ordförande i 
Samhällsbyggnadsnämnden 
samt Daniel Åhman, mark- 
och exploateringschef.

Daniel Åhman redogjorde 
för skiljelinjerna mellan den 
aktuella översiktsplanen, en 
fördjupad översiktsplan och 
en detaljplan.

– Det finns en detaljplan 
för Västersjön. Jag kan också 
berätta om ett planområde 
för Västerlanda, i närheten 
av Thorskogs Slott, med 
plats för 20 bostadsfastighe-
ter.

Om det blir en fortsätt-

ning med ortsutvecklings-
möten till våren återstår att 
se. Västerlandaborna tydlig-
gjorde att de vill se någon 
form av uppföljning för att 
få klarhet i de frågor som hit-
tills lämnats obesvarade.

JONAS ANDERSSON
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LÖDÖSE. Alla mel-
lanstadieelever har nu 
försetts med en egen 
iPad.

I förra veckan fi ck 
eleverna i årskurs 6 
delta i en workshop 
under rubriken ”Filma 
med iPad”.

– Tanken är att 
barnen ska sprida 
kunskapen vidare till 
sina yngre skolkamra-
ter, säger Tove Hjort, 
barnkultursamordnare 
i Lilla Edets kommun.

Mediepedagog Johan 
Nyberg var den som ledde 
filmundervisningen med 
eleverna. 

– De får lära sig grun-
derna i filmteknik, redige-
ring och klippning i pro-
grammet iMovie, förklarar 
Johan.

Syftet med kursen är att 
påvisa vilket kreativt verktyg 
iPaden kan vara både i sam-
band med undervisningen, 
men även på barnens fritid.

– Detta är elevernas 
vardag. Många av eleverna 
har redan en förkunskap i 
ämnet. Hade de inte fått en 
iPad av skolan, så skulle de 
gjort egna filmer med mobi-
len hemma, säger Johan 
Nyberg.

Elina, Viktor, Elin och 
Felix bildade arbetsgrupp 
på Tingbergsskolan där 
lokaltidningen hälsade på. 

Eleverna var entusiastiska 
och tyckte att Johans besök 
var mycket berikande.

– Vi har fått lära oss hur 
man flyttar kameran, hur 
det går till att zooma och 
hur man skapar ljudeffekter, 
berättar Elina.

Johan Nyberg hoppas 
att hans besök ska inspirera 
skolorna att använda filmen 
som en del i den dagliga 
undervisningen.

– Elever lär sig på olika 
sätt. Filmen stimulerar alla 
sinnen. Barnen får först 
läsa ett manus, sedan göra 
filmen och därefter ta del av 
den.

JONAS ANDERSSON

VÄSTERLANDA. Det 
blev ett laddat ortsut-
vecklingsmöte i Väs-
terlanda.

Tonen var bitvis 
skarp från deltagarna.

Önskan om en gång- 
och cykelväg till Ström 
fi ck dock inget gehör 
hos kommunalrådet 
Ingemar Ottosson (S).

Ett 20-tal personer kom 
till torsdagskvällens ortsut-
vecklingsmöte i Västerlanda 
bygdegård, däribland det 
före detta kommunalrådet 
Bjarne Färjhage som hade 
tagit plats på första raden. 
Som språkrör för föreningen 
Cykelväg i Västerlanda, som 
via ett Leaderprojekt tagit 
fram en förstudie om en 
gång- och cykelväg mellan 
Västerlanda och Ström, tog 
han till orda och förklarade 
att materialet har överläm-
nats till Lilla Edets kommun 
och Trafikverket.

– Det går att få ett regio-
nalt stöd om kommunen 
är med och satsar pengar i 
projektet. Frågan är nu om 
ni vill vara med? Det vill vi 
veta, sade Bjarne Färjhage 
och riktade frågan direkt till 
Ingemar Ottosson.

– Det kommer säkert att 
bli en gång- och cykelväg 
här i framtiden, men det 
handlar om prioritering. 
Hur stort är behovet egent-
ligen? Det gäller att värdera 

de olika delarna och se vad 
en gång- och cykelväg gör 
mest samhällsnytta. Lödöse 
är till exempel en plats där vi 
ser stor utvecklingspotential, 
sade Ottosson.

Svaret föll inte i god jord 
hos åhörarna, som lyfte fram 
trafiksäkerhetsaspekten som 
det främsta argumentet till 
att anlägga en gång- och 
cykelväg utmed Västerlanda-
vägen.

– Det är fullständigt livs-
farligt som det är nu. Att det 
inte är några som går och 
cyklar på vägen nu är inte 
så konstigt. Vad tror du det 
beror på? Vill ni få Väster-
landa att utvecklas så ska ni 
jobba med infrastrukturen, 
att få till en gång- och cykel-
väg, ansåg en av mötesdelta-
garna.

– Det är en viktig del av 
utvecklingen, inget tal om 
annat, svarade Ottosson.

Bjarne Färjhage tog upp 
ett annat ämne och frågade 
vad det finns för strategi för 
skolutvecklingen i Väster-
landa. Förskolan har utvidgat 
sina lokaliteter på bekostnad 
av skolan. Hur blir det i fram-
tiden när skolan är i behov av 
större lokaler?

– Totalt sett har vi gott om 
lokaler i kommunen. Att det 
skulle finnas någon särskild 
strategi för Västerlanda är 
inget jag känner till. På sikt 
kanske det blir att barnen får 
köras till Strömskolan. Idag 
finns emellertid inget annat 

– Berikande besök av 
mediepedagog

Sexor lär sig fi lma med iPad

Elina, Viktor, Elin och Felix i årskurs 6 på Tingbergsskolan tyckte det var roligt att får 
lära sig mer om fi lmteknik.

Mediepedagog Johan Nyberg ledde workshopen ”Filma 
med iPad”.

– Ortsborna kräver gång- och cykelväg

Heta diskussioner i Västerlanda

Kommunalrådet Ingemar Ottosson (S) pepprades med frågor 
om Västerlandas utveckling. I bakgrunden skymtar Jörgen 
Andersson (C), vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden, 
samt Daniel Åhman, mark- och exploateringschef.

Maria Wramsten Wilmar age-
rade moderator på utveck-
lingsmötet i Västerlanda 
bygdegård. 
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Julmarknad Folkets Hus 
Välkommen att ställa

ut på årets julmarknad 

på Folkets Hus 1 dec. 

Oavsett om du är 

företagare, privat-

person, en förening 

eller skolklass kan du 

vara med och sälja. Anmäl dig till Inga-Lill 

Orbelin på FöretagsCentrum, info@orbelin.com 

eller 0703-19 65 19, senast den 18 december.

Månadens energitips
VÄLJ ENERGIMÄRKTA DÄCK!
Däcken står för 20-30 procent av bilens 
bränsleförbrukning. Genom att byta de 
gamla däcken mot nya med högsta energi-
klass, kan du minska bränsleförbrukningen 
med upp till 10 prcent.

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

Höstlovsaktiviteter vecka 44

VIRKA HALLOWEEN-AMIGURUMIS 

28 oktober. Vi virkar läskiga Halloween-amigurumis. 
Välj mellan uggla, häxa eller pumpa. Du behöver 
inte ha virkat tidigare. Det kostar inget att vara med 
men du måste anmäla dig på biblioteket eller 
tel 0520-65 96 90.
Grupp 1: kl 10-12. Ålder: 9-12 år. 
 Grupp 2: kl 13-15. Ålder: från 13 år. 
I samarrangemang med ABF.

AMERIKARESAN – UTVANDRARBLUES FÖR BARN 
30 oktober, kl. 13.00. Lödösehus.
Musikberättelse för barn från 7 år. Föreställningen är 
gratis, men anmälan krävs. Anmälan görs i receptionen 
på Lödösehus eller på tel 010-441 43 80. 
I samarrangemang med Lödösehus och Lions.

LYS UPP I HÖSTMÖRKRET
29-31 oktober. På Lödösehus kan du stöpa ljus. 
www.lodosemuseum.se 

VAD ÄR ETT ORTSUTVECKLINGSMÖTE?

Ortsutvecklingsmötet är en form av dialog – en möjlig-

het för dig som bor och verkar i kommunen att ställa 

frågor till politiker och tjänstemän. På ortsutveck-

lingsmötet berättar vi vad som händer på din ort 

och i kommunen i stort.

SKICKA IN DIN FRÅGA

Om du har en fråga som du vill ska behandlas 

på ortsutvecklingsmötena skicka den till 

kommunen@lillaedet.se alternativt via formulär på 

lillaedet.se under Kommun & politik. Din fråga ska 

vara kommunen tillhanda en vecka innan mötet.

Ortsutvecklingsmöten

INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN  OKTOBER – NOVEMBER 2013

0520-65 95 00

Fler nyheter och 

information hittar 

du på lillaedet.se

Service för dig som
är pensionär
Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) erbjuder 

pensionärer som är folkbokförda i Lilla Edets 

kommun service i hemmet. Vi kan exempelvis 

kratta löv, klippa gräs eller häckar, hänga upp 

gardiner, byta glödlampor med mera. 

Info om ytterligare tjänster, regler och avgifter 

samt kontaktuppgifter fi nns på www.lillaedet.se 

eller kontakta AMA Servicetjänst. Expeditionen 

är öppen vardagar kl 8-12, tel 0520-65 95 57. 

Har alkohol eller droger blivit 
ett bekymmer för dig eller 
någon anhörig? 
Ta kontakt med kommunens Alkohol- och drog-

mottagning. Stödet är frivilligt och är kostnads-

fritt. Telefontid mån kl 15-17, 0520-65 96 01. 

Övrig tid;  lämna meddelande så vi ringer upp.

Inventering av fl addermöss
I kommunen har det utförts en inventering av 

fl addermöss under 2012-2013. Sammanlagt 

identifi erades nio olika arter. Talrikast och 

mest utbredd var nordisk fl addermus, bland 

de mer sällsynta arterna sydfl addermus och 

fransfl addermus, som är klassade som starkt 

hotade samt sårbara i den svenska rödlistan 

över hotade arter.  Under en av kvällarna höll 

inventeraren Peter Bohman ett föredrag och en 

fl addermusexkursion i Ströms slottspark. Drygt 

30 personer deltog i aktiviteten och fi ck möjlig-

het att uppleva inte mindre än fyra olika 

fl addermusarter.   

Informationskväll inför gymnasievalet
Tiden går fort och snart är det dags att söka till gymnasiet. För att du som vårdnadshavare ska känna dig delaktig 

och kunna ge stöd i valsituationen bjuder vi in er och era ungdomar till en informationskväll.

Öppet hus/drop in 12 november kl 17.00-19.00
Kommunhuset, Östra Roten – Välkommen!

ORTSUTVECKLINGSMÖTEN 
hösten 2013

LILLA EDET 31 OKTOBER
Fuxernaskolan kl. 19.00

LÖDÖSE 7 NOVEMBER
Tingbergsskolan kl. 19.00

Samhällsorientering – en utbildning om det svenska samhället

Erfarenhetsutbyte och studiebesök till handelsstaden Varberg 5 november
I vårt arbete med att utveckla handeln i Lilla Edets 

kommun inbjuds intresserade att följa med på en 

studieresa till Varberg. Samling och avfärd sker gemen-

samt med buss från busstationen i Lilla Edets centrum 

kl 08.00. Väl framme i Varberg får vi en presentation av 

Marknad Varbergs verksamhet. Under dagen blir det 

tillfälle till enskilda samtal med representanter från Var-

berg så att vi kan jämföra våra situationer, behov och 

förutsättningar (som fastighetsägare respektive butiks-

idkare eller tjänsteman och politiker). Ladda gärna upp 

med frågor och funderingar så att vi kan få ut så mycket 

som möjligt av denna dag. Vi får en guidad tur genom 

centrum där vi har möjlighet att refl ektera över deras 

lösningar. Det är viktigt att ta fram vad som är värt att 

ta med hem till Lilla Edet.

Vi avreser mot Lilla Edet kl 15 och är hemma ca kl 17.

Anmäl dig till medborgarservice@lillaedet.se senast den 

23 oktober.

VEM KAN GÅ KURSEN?

Samhällsorienteringen är för dig som är mellan 18 och 

64 år och

för första gången efter 1 maj 2013

Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, 

om svensk demokrati och om hur samhället är organi-

serat. Kursen är gratis för dig som deltagare och ges på 

fl ertalet språk. 

Kontakta Arbetsmarknadsavdelningen 

för mer information, tel 0520-65 97 05.

SVENSKA FÖR INVANDRARE (SFI)

SFI är en grundläggande utbildning i svenska för dig som 

inte har svenska som modersmål. Studierna är inriktade 

på att du praktiskt ska kunna använda språket muntligt 

och skriftligt. För mer information, kontakta våra SFI-

samordnare på tel 0520-65 97 58, 0520-65 97 68.



LILLA EDET. Till helgen 
kommer det att ljuda 
vacker körsång från 
Fuxernaskolans aula.

Helt Sonika bjuder 
nämligen in till konsert.

Huller om buller 
utlovas som ett mu-
sikaliskt äventyr från 
Händel till Queen.

Det som från början var Lilla 
Edets sångsällskap, och som 
bildades redan 1924, bytte 
1997 namn till Helt Sonika. 
Anita Svensson har varit 
verksam som körledare sedan 
1988. Hon arrangerar de 
allra flesta sånger som kören 
framför.

– Det är så roligt och att få 
göra arrangemangen är min 
drivkraft, säger Anita som 
utöver sitt uppdrag i Helt 
Sonika också ansvarar för 
Hör och häpna på Orust och 
Fräknarna från Ljungskile.

– Ibland sammanför jag 
alla tre körerna och då är 
vi över 100 personer som 
sjunger tillsammans. Det 
är härligt, säger Anita som 
anser att körsång är förenligt 
med friskvård.

– Man mår så bra av att 
sjunga i kör. Du vänder in 

och ut på dig själv och alla 
som sjunger i kör är så glada. 
Körsång borde nästan kunna 
skrivas ut på recept, skrattar 
Anita.

Helt Sonika består av ett 
30-tal medlemmar i åldern 
20-70 år. Bara sex av dem är 
herrar.

– Fast å andra sidan är kil-
larna helt lysande, så det är 
bra jämvikt ändå, berömmer 
Anita.

Några i kören har varit 
med sedan Anita Svensson 
gjorde sitt inträde i slutet 
av 80-talet. Gemenskapen i 
gänget är påtaglig.

– Vi har roligt tillsam-
mans.

Först till kvarn
Helt Sonika brukar ge en 
större konsert vartannat eller 
vart tredje år. Nu till helgen 
är det alltså dags. Det blir ett 
framträdande på lördagen 
och ett på söndagen.

– Det finns plats för unge-
fär 100 personer i lokalen. 
Det är först till kvarn som 
gäller, förklarar Anita.

Vad har publiken att för-
vänta sig?

– Skönsång och en del 
lustigheter. Det blir både 
svenskt och utländskt, till 

och med någon sång på ita-
lienska.

Du känner ingen oro 
inför konserten?

– Nej, repetitionerna 
har gått väldigt bra. Är du 
noggrann, förbereder dig 
på bästa sätt så känns det 

som om man är garderad 
om något oförutsätt skulle 
inträffa, avslutar Anita 
Svensson.
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www.lillaedetsbuss.se
Ring för info & reseprogram 

Tel. 0520-65 75 00

Lilla Edets Buss

Julmarknad Berlin  
inkl. halvdags guidad rundtur

Del i dubbelrum, 4 dgr, avresa 5/12. Halvp. och mycket mer 

ingår i priset 3.950:-

Flensburg Julmarknad med shopping

del i dubbelrum, 2 dgr, 9/12 1.745:-

Jultrad-i-ton
på Göteborgsoperan en musikalisk resa för hela familjen.

Inkl julbord 15/12 Pris p/p 640:-/vuxen.  

475:-/under 21 år.

Fira jul i Vrådal Norge
4 dgr, avresa 23/12 4.500:-

Besök oss på 

www.lillaedetbuss.se

Huller om buller med Helt Sonika
– Konsertdags i
Fuxernaskolan

Sångkören Helt Sonika uppträder i Fuxernaskolans aula nu till helgen. 

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

 Peperomia

Välj 3
 betala 2

Krans 
ingår ej

 Stämningsfullt
  vid graven!

Lykta på
trebens-
stativ

249:-

NYHET!

Lykta
Passar både vid grav och entré

Ord.pris 199:-

149:-

Vi hjälper dig med din trädgård!

ÖPPET: 10-15

Ord.pr

S
  v

P

Gravdekorationer 
i stort sortiment

Välkommen till:



LILLA EDET. Till helgen 
kommer det att ljuda 
vacker körsång från 
Fuxernaskolans aula.

Helt Sonika bjuder 
nämligen in till konsert.

Huller om buller 
utlovas som ett mu-
sikaliskt äventyr från 
Händel till Queen.

Det som från början var Lilla 
Edets sångsällskap, och som 
bildades redan 1924, bytte 
1997 namn till Helt Sonika. 
Anita Svensson har varit 
verksam som körledare sedan 
1988. Hon arrangerar de 
allra flesta sånger som kören 
framför.

– Det är så roligt och att få 
göra arrangemangen är min 
drivkraft, säger Anita som 
utöver sitt uppdrag i Helt 
Sonika också ansvarar för 
Hör och häpna på Orust och 
Fräknarna från Ljungskile.

– Ibland sammanför jag 
alla tre körerna och då är 
vi över 100 personer som 
sjunger tillsammans. Det 
är härligt, säger Anita som 
anser att körsång är förenligt 
med friskvård.

– Man mår så bra av att 
sjunga i kör. Du vänder in 

och ut på dig själv och alla 
som sjunger i kör är så glada. 
Körsång borde nästan kunna 
skrivas ut på recept, skrattar 
Anita.

Helt Sonika består av ett 
30-tal medlemmar i åldern 
20-70 år. Bara sex av dem är 
herrar.

– Fast å andra sidan är kil-
larna helt lysande, så det är 
bra jämvikt ändå, berömmer 
Anita.

Några i kören har varit 
med sedan Anita Svensson 
gjorde sitt inträde i slutet 
av 80-talet. Gemenskapen i 
gänget är påtaglig.

– Vi har roligt tillsam-
mans.

Först till kvarn
Helt Sonika brukar ge en 
större konsert vartannat eller 
vart tredje år. Nu till helgen 
är det alltså dags. Det blir ett 
framträdande på lördagen 
och ett på söndagen.

– Det finns plats för unge-
fär 100 personer i lokalen. 
Det är först till kvarn som 
gäller, förklarar Anita.

Vad har publiken att för-
vänta sig?

– Skönsång och en del 
lustigheter. Det blir både 
svenskt och utländskt, till 

och med någon sång på ita-
lienska.

Du känner ingen oro 
inför konserten?

– Nej, repetitionerna 
har gått väldigt bra. Är du 
noggrann, förbereder dig 
på bästa sätt så känns det 

som om man är garderad 
om något oförutsätt skulle 
inträffa, avslutar Anita 
Svensson.

alekuriren  |   nummer 38  |   vecka 43  |   201330

www.lillaedetsbuss.se
Ring för info & reseprogram 

Tel. 0520-65 75 00

Lilla Edets Buss

Julmarknad Berlin  
inkl. halvdags guidad rundtur

Del i dubbelrum, 4 dgr, avresa 5/12. Halvp. och mycket mer 

ingår i priset 3.950:-

Flensburg Julmarknad med shopping

del i dubbelrum, 2 dgr, 9/12 1.745:-

Jultrad-i-ton
på Göteborgsoperan en musikalisk resa för hela familjen.

Inkl julbord 15/12 Pris p/p 640:-/vuxen.  

475:-/under 21 år.

Fira jul i Vrådal Norge
4 dgr, avresa 23/12 4.500:-

Besök oss på 

www.lillaedetbuss.se

Huller om buller med Helt Sonika
– Konsertdags i
Fuxernaskolan

Sångkören Helt Sonika uppträder i Fuxernaskolans aula nu till helgen. 

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

 Peperomia

Välj 3
 betala 2

Krans 
ingår ej

 Stämningsfullt
  vid graven!

Lykta på
trebens-
stativ

249:-

NYHET!

Lykta
Passar både vid grav och entré

Ord.pris 199:-

149:-

Vi hjälper dig med din trädgård!

ÖPPET: 10-15

Ord.pr

S
  v

P

Gravdekorationer 
i stort sortiment

Välkommen till:

2013  |   vecka 43  |   nummer 38  |   alekuriren 31

Stenungsund
Munkerödsvägen 3A
0303-36 03 30

Lilla Edet
Brovägen 20
0520-49 40 90

Öppettider: Vardagar 10.00 - 18.00 I Lörd 10-14

Läs mer om bilarna 
och all utrustning på: www.stendahlsbil.se Välkommen in och gör en bättre begagnataffär!

Väljer du en Stendahls Bil Selected ingår 
marknadens starkaste begagnatgarantier.

STENDAHLS
SELECTED

HÖSTFYNDA!
Succé för vår nybilsförsäljning! Därför har vi massor 

av fina begagnade bilar till kanonpriser

 
År Modell Utrustning Färg   Mil Förr NU!

LE 10 C30II 1,6DRIVe Orange 7 400 139 900 129 000 
ST 10 C30II 1,6DRIVe Orange 135 000 125 000 
ST 10 C30II 1,6DRIVe 3 500 149 000 135 000 

LE 11 S40N D2 II Gråmet 4 500 169 900 155 000 

ST 11 S60 2,0T Chamelon 3 700 199 900 
LE 10 S80 2,4D Aut 6 500 185 000 
ST 10 S80 2,4D Aut 11 300 185 000 169 900 
LE 11 V60 D5 AWD Aut 3 354 299 000 
LE 10 V70II 2,4D Gråmet 10 700 199 500 

ST 10 V70II 2,4D Aut 11 700 179 000 165 000 

ST V70II Bi-fuel 3 160 219 000 
LE V70II D3 4 300 219 900 
ST V70II D3 Gråmet 5 300 265 000 
ST 09 XC60 2,4D AWD Aut 219 000 
LE 10 XC70 2,4D FWD 16 315 189 500 179 500 

 
År Modell Utrustning Färg Mil Förr NU!

ST 11 Ren Clio 1,2 16VFF 4 700 89 900 79 900 
ST 10 Ren Gr. Scénic 1,9dCi Sp.tour 6 790 139 000 125 000 
LE 10 Ren Mégane 1,5dCi 7 800 113 000 105 000 

ST 10 Ren Még. 1,6 16V Sp. Tour 114 500 99 000 

LE 09 Ren Megane 1,6 E85 SpT Optimale 6 500 89 900 69 900 
LE 09 Ren Modus 1,2 TCe 101hk 4 300 79 000 69 000 
LE 06 Ren Modus 1,4i 8 600 58 000 45 000 
ST 09 Citroen Berlingo 1,6HDI 3,3m3 Gråmet 4 910 105 000 99 900 
ST 11 Ford Connect L2 3 500 139 000 119 000 

LE 08 Ford Focus 1.8 Kombi 6 900 79 000 69 900 

ST 10 Honda CRV 2,2CTDI Aut 11 500 199 000 
ST 10 Mitsub. L200 DC Gråmet 9 600 209 000 
ST 11 Skoda Fabia RS TSI 180hk DSG 1 665 155 000 145 000 
ST 10 Subaru Legacy 2,0D Station Gråmet 11 500 189 900 175 000 
ST 05 Subaru Legacy Station 2,5i Aut 13 800 99 900 89 900 

DAGS FÖR 
DÄCKBYTE
Lördagen den  26 oktober hjälper vi dig att skifta till vinter-
hjul för endast 150 kr om du har eller tecknar Volvokort. I 
både Lilla Edet, Stenungsund och Hardesjö Bil Älvängen.

VI B
JUDER PÅ FIKA

Lördag den 26 oktober
Vi ses mellan 10-14
Varmt välkomna

Bränsleförbr. l/100 km bl. körning: 3,8 – 10,7. CO2 g/km: 99 - 249 (C30 DRIVe man – XC60 T6 AWD aut). Miljöklass Euro 5. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. Reservation för slutförsäljning. 

PS. Glöm inte nyckeln 

till låsmuttern! 

150krOrd.pris 275:–

Personlig 
Service-
tekniker

Förlängd 
Volvo
Assistans

Fria  
uppdateringar

Min Volvo24-timmars
telefon-
service

A

VOLVO SERVICE 2.0
SERVICE FR. 1.995:-

DÄCKHOTELL
675:-/SÄSONG

ELL
NG1.195:-

BETALA ETT DÄCK PER MÅNAD. 
INGEN RÄNTA. INGA AVGIFTER.

VINTERDÄCK FR:

Gäller Contineltal VinterViking 5 friktion 
Dimension  (195/65/15)

Bilarna på bilderna kan vara extrautr

Hardesjö/ Älvängen
Göteborgsvägen 56
0303-74 61 79

www.hardesjobil.se

Stenungsund
Munkerödsvägen 3A
0303-36 03 00

Lilla Edet
Brovägen 20
0520-49 00 60

www.stendahlsbil.seSERVICE CENTER

inkl. Skifte, Tvätt & Förvaring
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LILLA EDET. Under två 
års tid ska kommunens 
cirka 90 grundskollä-
rare delta i en kommun-
övergripande satsning 
kring bedömning.

Man ska som bild-
ningschef Maria An-
dersson uttrycker det, 
kroka arm för att få 
skapa en likvärdighet 
och kvalitet i verksam-
heten.

– Den här satsningen 
är ett led i målbilden 
om en attraktiv skola 
med goda resultat, 
säger Maria till lokal-
tidningen.

”Bedömning för lärande” 
är rubriken för den sats-
ning som nu genomförs i 
Lilla Edets kommun. Målet 
är att alla elever ska få en 
förståelse för vad som ska 
läras, där läraren genom sin 
bedömning anpassar under-
visningen så att den bättre 
möter elevernas omedelbara 
inlärningsbehov. Kunskaps-
målen inom varje ämne ska 
vara väl kända för eleverna 
för att de ska veta vad de 
behöver arbeta med för att 
nå längre. Det handlar om 
att bedömningen blir en del 
av undervisningen.

– Kort och gott ska det 
tydliggöras för eleven: Här 
är du nu, detta är målet! Det 
gäller att hitta vägen och jag 
som lärare hjälper dig. Regel-
bunden och tydlig feedback 
till varje enskild elev utgör 

en grundsten i satsningen, 
förklarar Maria Andersson.

Maria Andersson har 
arbetat som bildningschef i 
drygt ett år. När hon började 
sin anställning i kommunen 
tog hon del av den kartlägg-

ning som Göteborgsregio-
nen gjort om skolan i Lilla 
Edet 2010. Hon mötte lärare 
och rektorer för att få en 
uppfattning var man befann 
sig.

– Hur tänker vi kring 

lärande och bedömning var 
en frågeställning att ta fasta 
på utifrån det materialet. Det 
har lett fram till den här sats-
ningen.

En studiedag genom-
fördes för skolpersonalen i 

början av mars där formativ 
bedömning stod på agendan.

– Alla pedagoger gjorde 
en kartläggningsövning för 
att beskriva var vi befinner 
oss nu, vart vill vi vara och 
visionen kring hur vi vill 
jobba.

Lärledare
Elva så kallade lärledare har 
utsetts av rektorerna och 
fungerar nu som grupple-
dare.

– Vi tillämpar kollegialt 
lärande. En gång i månaden 
träffas lärgruppen under 
90 minuter och går igenom 
olika uppgifter. Man följer 
en given samtalsmodell. En 
handlingsplan upprättas vid 
varje tillfälle och uppgifter 
skapas.

– GR är motorn i den 
här satsningen, men fram-
gångsfaktorn, som gör att 
alla känner sig delaktiga, är 
att skolan själva äger utveck-
lingsarbetet, säger Maria 
Andersson.

Lilla Edets kommun är 
inbjuden av GR Utbildning 
som en av fem kommuner 
att under Mötesplats Skola 
presentera ”Bedömning för 
lärande”. Mötesplats Skola 
äger rum på Svenska Mässan 
och är en årlig konferens där 
skolutveckling är i fokus.

JONAS ANDERSSON

Lärledarna som ingår i den kommunövergripande satsningen ”Bedömning för lärande”.

LILLA EDET. Lilla Edet 
hamnade på plats 288 
av Sveriges 290 kom-
muner i Lärarförbun-
dets senaste ranking 
Bästa skolkommun. 

– Vi behöver byta ut 
tegel och trä mot kom-
petenta lärare av kött 
och blod, menar Utbild-
ningsnämndens ordfö-
rande Leif Håkansson 
(S), som eftersträvar 
en annan prioritering.

Bara Vingåker och Ljusnars-
berg fick sämre placeringar 
än Lilla Edet när Lärarför-
bundet rankade Bästa skol-
kommun.

Förra året var det tre kom-
muner som låg sämre till.

14 olika kriterier ligger till 
grund för undersökningen, 
bland annat utbildade lärare, 
lärartäthet, lärarlöner, elev-

ernas resultat och behörighet 
för högskolestudier. 

Varför hamnar man då så 
långt ner?

Utbildningsnämndens 
ordförande Leif Håkansson 
(S), sticker inte under stolen 
med att man har en hel del 
att jobba med när det gäller 
skolan, men menar samtidigt 
att det finns brister i urvals-
systemet. 

– I undersökningen 
hamnar vi på plats 252 när 
det gäller utbildade lärare, 
trots att den siffran i Lilla 
Edet är 86 % jämfört med 88 
% i hela riket. Systemet gör 
att vi faller lite olyckligt på 
vissa punkter. 

På två av kriterierna lycka-
des man däremot bättre.

När det kommer till lärar-
löner rankas Lilla Edet 66:a 
och när det gäller avtalspart, 
alltså hur väl samarbetet 
mellan lärarnas fackförbund 
och kommunen fungerar 
hamnar man på en smick-
rande 84:e plats.

Samla enheterna
Både när det gäller resurser 
till utbildningen och lärar-
täthet hamnar man i bot-
tenskiktet när kommunerna 
jämförs. 

Leif Håkansson tror sna-
rare att det handlar om att 
använda resurserna på rätt 

ställe och efterlyser en annan 
struktur.

– Lilla Edet lägger inte 
mindre pengar på skolan än 
någon annan, men vi har idag 
väldigt få elever spridda på 
många skolor. Jag tror man 
hade uppnått bättre resultat 
genom att samla ihop enhe-
terna och fokusera på kom-
petensen istället för på loka-
ler. Vi behöver byta ut tegel 
och trä mot lärare av kött och 
blod. 

När det gäller elevernas 
meritvärde lyckas inte Lilla 
Edet leva upp till målupp-
fyllelsen. Enligt undersök-
ningen hamnar man på 243:e 
plats när det gäller merit-
värde och 223:e plats justerat 
efter förutsättningar. 

Det är något som Leif 
Håkansson ser mycket allva-
rigt på. 

– Det tror jag alla är över-
ens om är det viktigaste, att vi 
når måluppfyllelsen. 

”Goda förutsättningar”
Med det som bakgrund gör 
man nu en tvåårig satsning 
under rubriken ”Bedömning 
för lärande”. Målsättningen 
är att alla elever ska få för-
ståelse för vad de ska lära sig 
och det är upp till läraren 
att genom sin bedömning 
anpassa undervisningen. 

Bildningschefen Maria 

Andersson delar uppfatt-
ningen att måluppfyllelsen är 
första prioritet. Förutom att 
stärka ledarskapet hos såväl 
rektorer som i klassrummet, 
utveckla lärarnas kompetens 
inom formativ bedömning, 
arbetar man även med över-
gripande analyser för att 
säkerställa kvaliteten. 

– För att komma vidare 
behöver vi veta var vi varit. 
Vi utvecklar undervisningen 
med IT som stöd och nu har 
alla elever i årskurs 4-9 en 
egen IPad, säger hon. 

Hon menar att det finns 

goda förutsättningar för 
att lyfta skolan i Lilla Edet, 
även om man fortfarande har 
mycket att jobba på. 

– Här finns engagerad 
och motiverad personal i alla 
verksamheter och viljan att 
skapa en attraktiv skola med 
goda resultat är stor.

Bottennotering för skolan
– Lilla Edet tredje sämsta skolkommun enligt Lärarförbundets ranking

Bildningschef Maria Andersson i Lilla Edet menar att det 
fi nns goda förutsättningar att utveckla skolan.

Foto: Jonas Andersson

Leif Håkansson (S), Utbild-
ningsnämndens ordförande.
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LÖDÖSE. En inspirerande 
utställning i tusen nyanser 
av grönt, när Sticknätet 
ställer ut kuddar, schalar, 
vantar och andra kreatio-
ner på Lödöse museum. 
Utställningen öppnar tis-
dagen den 29 oktober.

I år har Sticknätverkets 
utmaning varit att sticka 
med gröna garner. Kuddar, 
schalar, vantar och precis 
vad man fått lust till. Man 
har dykt ner i garnkor-
gen och letat efter gröna 
nystan, botaniserat i buti-
kens garnhyllor, allt för att 
behålla sommarens grönska 
genom sina stickningar.

Medlemmar i Sticknätet 
visar personligt stickat i 
egen formgivning. Det är 
i huvudsak naturmaterial, 
exempelvis handspunna 
och växtfärgade ullgarner, 
silke, lin eller restgarner 
som samlats i garnkorgen. 
Här finns många roliga 
idéer att låta sig inspireras 
av.

Utställningen pågår till 
och med den 24 november.

Tydligare väg för eleven till rätt kunskapsmål
– Kommunövergripande satsning i Lilla Edets skolor

Sticknätet – 
ny utställning på 
Lödöse museum

Lödöse museum.
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LILLA EDET. Under två 
års tid ska kommunens 
cirka 90 grundskollä-
rare delta i en kommun-
övergripande satsning 
kring bedömning.

Man ska som bild-
ningschef Maria An-
dersson uttrycker det, 
kroka arm för att få 
skapa en likvärdighet 
och kvalitet i verksam-
heten.

– Den här satsningen 
är ett led i målbilden 
om en attraktiv skola 
med goda resultat, 
säger Maria till lokal-
tidningen.

”Bedömning för lärande” 
är rubriken för den sats-
ning som nu genomförs i 
Lilla Edets kommun. Målet 
är att alla elever ska få en 
förståelse för vad som ska 
läras, där läraren genom sin 
bedömning anpassar under-
visningen så att den bättre 
möter elevernas omedelbara 
inlärningsbehov. Kunskaps-
målen inom varje ämne ska 
vara väl kända för eleverna 
för att de ska veta vad de 
behöver arbeta med för att 
nå längre. Det handlar om 
att bedömningen blir en del 
av undervisningen.

– Kort och gott ska det 
tydliggöras för eleven: Här 
är du nu, detta är målet! Det 
gäller att hitta vägen och jag 
som lärare hjälper dig. Regel-
bunden och tydlig feedback 
till varje enskild elev utgör 

en grundsten i satsningen, 
förklarar Maria Andersson.

Maria Andersson har 
arbetat som bildningschef i 
drygt ett år. När hon började 
sin anställning i kommunen 
tog hon del av den kartlägg-

ning som Göteborgsregio-
nen gjort om skolan i Lilla 
Edet 2010. Hon mötte lärare 
och rektorer för att få en 
uppfattning var man befann 
sig.

– Hur tänker vi kring 

lärande och bedömning var 
en frågeställning att ta fasta 
på utifrån det materialet. Det 
har lett fram till den här sats-
ningen.

En studiedag genom-
fördes för skolpersonalen i 

början av mars där formativ 
bedömning stod på agendan.

– Alla pedagoger gjorde 
en kartläggningsövning för 
att beskriva var vi befinner 
oss nu, vart vill vi vara och 
visionen kring hur vi vill 
jobba.

Lärledare
Elva så kallade lärledare har 
utsetts av rektorerna och 
fungerar nu som grupple-
dare.

– Vi tillämpar kollegialt 
lärande. En gång i månaden 
träffas lärgruppen under 
90 minuter och går igenom 
olika uppgifter. Man följer 
en given samtalsmodell. En 
handlingsplan upprättas vid 
varje tillfälle och uppgifter 
skapas.

– GR är motorn i den 
här satsningen, men fram-
gångsfaktorn, som gör att 
alla känner sig delaktiga, är 
att skolan själva äger utveck-
lingsarbetet, säger Maria 
Andersson.

Lilla Edets kommun är 
inbjuden av GR Utbildning 
som en av fem kommuner 
att under Mötesplats Skola 
presentera ”Bedömning för 
lärande”. Mötesplats Skola 
äger rum på Svenska Mässan 
och är en årlig konferens där 
skolutveckling är i fokus.

JONAS ANDERSSON

Lärledarna som ingår i den kommunövergripande satsningen ”Bedömning för lärande”.

LILLA EDET. Lilla Edet 
hamnade på plats 288 
av Sveriges 290 kom-
muner i Lärarförbun-
dets senaste ranking 
Bästa skolkommun. 

– Vi behöver byta ut 
tegel och trä mot kom-
petenta lärare av kött 
och blod, menar Utbild-
ningsnämndens ordfö-
rande Leif Håkansson 
(S), som eftersträvar 
en annan prioritering.

Bara Vingåker och Ljusnars-
berg fick sämre placeringar 
än Lilla Edet när Lärarför-
bundet rankade Bästa skol-
kommun.

Förra året var det tre kom-
muner som låg sämre till.

14 olika kriterier ligger till 
grund för undersökningen, 
bland annat utbildade lärare, 
lärartäthet, lärarlöner, elev-

ernas resultat och behörighet 
för högskolestudier. 

Varför hamnar man då så 
långt ner?

Utbildningsnämndens 
ordförande Leif Håkansson 
(S), sticker inte under stolen 
med att man har en hel del 
att jobba med när det gäller 
skolan, men menar samtidigt 
att det finns brister i urvals-
systemet. 

– I undersökningen 
hamnar vi på plats 252 när 
det gäller utbildade lärare, 
trots att den siffran i Lilla 
Edet är 86 % jämfört med 88 
% i hela riket. Systemet gör 
att vi faller lite olyckligt på 
vissa punkter. 

På två av kriterierna lycka-
des man däremot bättre.

När det kommer till lärar-
löner rankas Lilla Edet 66:a 
och när det gäller avtalspart, 
alltså hur väl samarbetet 
mellan lärarnas fackförbund 
och kommunen fungerar 
hamnar man på en smick-
rande 84:e plats.

Samla enheterna
Både när det gäller resurser 
till utbildningen och lärar-
täthet hamnar man i bot-
tenskiktet när kommunerna 
jämförs. 

Leif Håkansson tror sna-
rare att det handlar om att 
använda resurserna på rätt 

ställe och efterlyser en annan 
struktur.

– Lilla Edet lägger inte 
mindre pengar på skolan än 
någon annan, men vi har idag 
väldigt få elever spridda på 
många skolor. Jag tror man 
hade uppnått bättre resultat 
genom att samla ihop enhe-
terna och fokusera på kom-
petensen istället för på loka-
ler. Vi behöver byta ut tegel 
och trä mot lärare av kött och 
blod. 

När det gäller elevernas 
meritvärde lyckas inte Lilla 
Edet leva upp till målupp-
fyllelsen. Enligt undersök-
ningen hamnar man på 243:e 
plats när det gäller merit-
värde och 223:e plats justerat 
efter förutsättningar. 

Det är något som Leif 
Håkansson ser mycket allva-
rigt på. 

– Det tror jag alla är över-
ens om är det viktigaste, att vi 
når måluppfyllelsen. 

”Goda förutsättningar”
Med det som bakgrund gör 
man nu en tvåårig satsning 
under rubriken ”Bedömning 
för lärande”. Målsättningen 
är att alla elever ska få för-
ståelse för vad de ska lära sig 
och det är upp till läraren 
att genom sin bedömning 
anpassa undervisningen. 

Bildningschefen Maria 

Andersson delar uppfatt-
ningen att måluppfyllelsen är 
första prioritet. Förutom att 
stärka ledarskapet hos såväl 
rektorer som i klassrummet, 
utveckla lärarnas kompetens 
inom formativ bedömning, 
arbetar man även med över-
gripande analyser för att 
säkerställa kvaliteten. 

– För att komma vidare 
behöver vi veta var vi varit. 
Vi utvecklar undervisningen 
med IT som stöd och nu har 
alla elever i årskurs 4-9 en 
egen IPad, säger hon. 

Hon menar att det finns 

goda förutsättningar för 
att lyfta skolan i Lilla Edet, 
även om man fortfarande har 
mycket att jobba på. 

– Här finns engagerad 
och motiverad personal i alla 
verksamheter och viljan att 
skapa en attraktiv skola med 
goda resultat är stor.

Bottennotering för skolan
– Lilla Edet tredje sämsta skolkommun enligt Lärarförbundets ranking

Bildningschef Maria Andersson i Lilla Edet menar att det 
fi nns goda förutsättningar att utveckla skolan.

Foto: Jonas Andersson

Leif Håkansson (S), Utbild-
ningsnämndens ordförande.
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av grönt, när Sticknätet 
ställer ut kuddar, schalar, 
vantar och andra kreatio-
ner på Lödöse museum. 
Utställningen öppnar tis-
dagen den 29 oktober.

I år har Sticknätverkets 
utmaning varit att sticka 
med gröna garner. Kuddar, 
schalar, vantar och precis 
vad man fått lust till. Man 
har dykt ner i garnkor-
gen och letat efter gröna 
nystan, botaniserat i buti-
kens garnhyllor, allt för att 
behålla sommarens grönska 
genom sina stickningar.

Medlemmar i Sticknätet 
visar personligt stickat i 
egen formgivning. Det är 
i huvudsak naturmaterial, 
exempelvis handspunna 
och växtfärgade ullgarner, 
silke, lin eller restgarner 
som samlats i garnkorgen. 
Här finns många roliga 
idéer att låta sig inspireras 
av.
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och med den 24 november.
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GÖTA. Göta BK inledde sitt 
kvalspel till division 4 förra helgen 
genom att bortabesegra Sandareds 
IF med 7-3 efter en homogen insats. 
Det tredje laget i gruppen, Södra 
Vings IF, lyckades också besegra 
Sandared. Segersiffrorna blev 4-1. 
På söndag väntar gruppfi nal mellan 
Göta och Södra Ving. Matchen 
spelas på Ryrsjövallen. Gruppse-
graren går upp i division 4 om ett 
västgötalag vinner kvalgrupp 9 till 
division 3. Något av lagen Borås AIK 
och Ulvåkers IF måste ta sig förbi 
Dalen/KFF för att så ska ske. I annat 
fall väntar en utslagsmatch mot 
segraren i den andra kvalgrup-
pen till division 4 där FC Corner 
möter Främmestads IK i en direkt 
avgörande match.

LILLA EDET. Christian Hult-
berg, med ett spelarförfl utet i 
Ljungskile och FC Trollhättan, blir ny 
tränare för Edet FK:s herrar.

Som tränare har Christian 
Hultberg tjänstgjort ibland annat 
Åsebro IF, Vänersborgs IF, IK 
Gauthiod och Trollhättans BoIS. 
Efter ett par sabbatsår är Hultberg 
nu tillbaka i hetluften igen, som 
ansvarig för Edet FK efter Torben 
Christiansen.

Christian Hultberg kommer 
till ett lag som åkte ur division 
3 i höstas, men som nu vill göra 
en nysatsning. I den satsningen 
ingår också ett fortsatt samarbete 
med anfallaren Andreas ”Kärna” 
Ramm, som kommer att vara 
spelande assisterande tränare 
under 2014.

JONAS ANDERSSON

Hultberg ny 
tränare för Edet

Ovisst kval för 
Göta BK

NÖDINGE. Slutet gott – 
allting gott!

Det slogs deltagar-
rekord när Janne Heros 
Pokal avgjordes för 
sista gången i lördags.

P79 Napoli blev än en 
gång mästare och fi ck 
ta emot segerpokalen 
av den forne lands-
lagshjälten Johnny 
Ekström.

Det kunde inte bli en bättre 
avslutning på Marcus 
Lagers förstklassiga arrang-
emang, som såg dagens ljus 
2007. Den sjunde och avslu-
tande inomhusturneringen 
för gamla Nol IK-spelare 
lockade över 100 utövare, 
fördelat på åtta lag.

– Omöjligt att få till stånd 
ett värdigare avslut än vad 
som blev fallet. Alla upp-
levde en underbar stämning. 
Nu tar vi med oss alla dessa 
fina minnen och lägger dem 
på ett säkert ställe, sade en 
rörd tävlingsledare i Marcus 
Lager som hyllades tusenfalt 
för det arbete han lagt ned 
under årens lopp.

Tidigare i år gick NIK-
ikonen Jan ”Hero” Ohls-
son, som givit namn åt tur-
neringen, ur tiden. Lager 
hade med anledning av det 
satt ihop en känslosam hyll-
ningsfilm som visades i Ale-

hallen innan cupspelandet 
skulle till att börja. Match-
erna fortgick sedan fram till 
halv fyra på eftermiddagen 
då det var dags för final i 
A-slutspelet.

Segrade, för fjärde gången 
i ordningen, gjorde P79 
Napoli som finalvann över 
Mörsarna. I B-slutspelet 
drog Heros Pojkar det 
längsta strået.

Årets turnering föregicks 
av en spektakulär lottnings-
procedur tidigare under 
veckan där självaste Tor-
björn Nilsson bistod täv-
lingsgeneralen. En annan 
känd Blåvittprofil age-
rade prisutdelare. Johnny 
Ekström fanns på plats i 
Nödinge för att överräcka 
medaljerna till segrande lag.

Dagen avrundades för 
spelare och supporters på 
en festlokal inne i centrala 
Göteborg där turneringens 
sjuåriga historia sammanfat-
tades med många hjärtliga 
skratt.

– P79 Napoli tog sista inteckningen

Värdig slutpunkt för Janne Heros Pokal

Vad kunde passa bättre som present till täv-
lingsgeneralen Marcus Lager än en gammal 
klassisk Milantröja?

Johnny Ekström överräcker segerpokalen 
till lagkapten i P79 Napoli Tobias Hellman.

P79 Napoli skriker ut sin glädje efter att ha bärgat sin fjärde triumf i Janne Heros Pokal.
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VARM I VINTER

Hitachi Premium 18
Pris inkl standard installation 
och rotavdrag 

17495:- 
Ej rotavdrag 19994:-

Innova
Pris inkl standard  
installation och rotavdrag 

15995:- 
Ej rotavdrag 18280:-

NU 2195:- 

Hitachi Premium 25
Pris inkl standard installation 
och rotavdrag 

18370:- 
Ej rotavdrag 20994:-

Marknadsledande Hitachi Premium
Luftvärmepumpar med självrengörande innerdel
Låg ljudnivå och COP - värden över 6

Innova Svenskdesignad  
luftvärmepump med  
värmesensor i fjärrkontrollen  
och bra värden.

KCC 820EA
Topptestad avfuktare med digital 
display och bra kapacitet
Ord. Pris 2995:-

Samtliga luftvärmepumpar har 5 års garanti!
Utan krav på efterservice

Träffa Hitachis/Innovas representanter 
på Hem och villamässan i Göteborg  

25-27 oktober i monter B01:21



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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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:-

KUNGÄLV. Surte IS 
innebandydamer riv-
startade derbyt mot 
Sportlife Kungälv.

Det kostade dem 
segern.

I slutet hade de 
vitskrudade gästerna 
i Mimershallen både 
domsluten och orken 
mot sig.

Stämningen inför derbyt  
mellan Surte IS innebandy 
och Sportlife Kungälv var 
laddad. Det var en match 
båda ville vinna, mycket bero-
ende på att många av spelarna 
känner varandra väl och i 
vissa fall även har spelat ihop. 
Surte gick på knock direkt 
efter avspel. Carolina Björk-
ner skickade in 0-1 redan 
efter 12 sekunder.

– Det var planerat. Vi 
skulle sätta omedelbar press 
och överraska dem, därför 
började vi matchen med bara 
två kedjor och avlastade sedan 
med en tredje, berättar Sur-
tetränaren Tommi Pasanen 
om taktiken.

Allt gick också enligt plan. 
Det gick kanske till och med 

för lätt. Efter första perioden 
var ställningen 0-3 och direkt 
i mittperioden satte Carolina 
Björkner 0-4 från halva plan.

– Vi kände oss ändå inte 
säkra och tjejerna släppte 
aldrig fokus. Vad som hände 
var att Sportlife plötsligt fick 
utdelning, förklarar Pasanen.

Så sant som det var sagt. 
Från samma position som 
Björkner retfullt sköt in 
Surtes fjärde mål pang-
ade hemmalagets Sandra 
Augustsson (med förflutet i 
Ale IBF) in sin första fullträff. 
Ebba Olsson följde upp med 
sitt första av fyra mål. Plöts-
ligt var det ordentlig match 
igen, då gjorde Surtes Jonna 
Leek elegant 2-5 på egen 
hand.

Viktigt mål
– Det var ett viktigt mål för 
oss. Vi var stressade just då. 
Tyvärr åker vi på en utvisning 
strax därefter och i den spel-
formen är Sportlife enormt 
duktiga, berömmer Pasanen.

Hemmala-
get utnyttjade 
det numerära 
överläget och 
r e d u c e r a d e 
till 3-5 innan 
pausvilan.

Sportlife hade nu fått 
vittring och tryckte gasen i 
botten. Fem minuter in i den 
tredje perioden satte Ebba 
Olsson 4-5 och bara några 
sekunder senare tilldömdes 
laget en straff. Här visade 
dock Surtes Lisa Persson 
högsta klass och räddade med 
fingertopparna.

Matchen stod och vägde 
när My Hjelm fick en jätte-
chans. Elegant rundade hon 
Sportlifes Jonna Salo (med 
förflutet i Surte) och satte 4-6 
– trodde vi.

– Det är horribelt att 

domaren blåser innan han ser 
om My lyckas sätta den. Hon 
har ju fördel av boll och gör 
ett korrekt mål. Att han sen 
ber om ursäkt efter matchen 
hjälper inte oss, mullrar 
Tommi Pasanen.

Istället för 
mål fick Surte 
s t r a f f s l a g , 
där Carolina 
Björkner gavs 
chansen att 

göra sitt fjärde mål för kväl-
len. Fast det här var inte 
straffslagens afton. Sportlifes 
Jonna Salo räddade och gav 
hemmalaget ny energi.

En frustrerad eftersläng 
från Jennie Hedberg gav 
Sportlife Kungälv ytterligare 
en chans att kvittera. Den tog 
de. Ebba Olsson assisterades 
för tredje gången i rad av Jes-
sica Ljunggren och matchen 
slutade 5-5. I förlängningen 
var hemmalaget som hämtat 
in 0-4 det hetaste av lagen. 
Tre minuter in i sudden satte 
Julia Thielen, som tidigare i 
matchen missat ett jätteläge, 

segermålet.
– Det kändes väldigt surt 

och särskilt tungt är det när 
två domslut blir så avgörande. 
Mys mål är klockrent och den 
sista utvisningen på Hedberg 
köper jag inte heller. Samti-
digt ska tjejerna ha all heder 
för sin insats. Vi kommer från 
trean och Sportlife från ettan, 

ändå håller vi jämna steg.  Nu 
får vi ta Lindås hemma på 
fredag istället, summerade 
Pasanen.

Fotnot: Se fler bilder 
på alekuriren.se
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FOTBOLL

INNEBANDY

BASKET

HANDBOLL

Division 6 D Göteborg
Älvängens IK – Nol IK 1-3 (0-2)
Mål ÄIK: Matchens kurrar ÄIK: Pontus 
Dahlberg 3, Johan Parinder 2, 
Markus Hedberg 1.
Mål NIK: Bojan Ilic, Jesper Pedersen, 
Michael Hintze. Matchens kurrar: 
Bojan Ilic 3, Raied Juma 2, Marcus 
Hansson 1.

Säve SK – Surte IS FK 7-1 (5-0)

Lundby 06 – Nödinge 3-3 (1-2)
Mål NSK: Rahel Faraj, Andreas Hjort, 
Hanef Ahmed. Matchens kurrar NSK: 
Kalle Hamfeldt 3, Hedy Mustafa 2, 
Ermin Aganovic 1.

IK Zenith 22 38 44
Nol IK 22 27 44
Säve SK 22 27 43
Hyppelns IK 22 11 39
Nödinge SK 22 32 38
Hälsö BK 22 16 37
Älvängens IK 22 14 33
Bosna IF 22 6 31
Lundby IF 06 22 -33 18
Hålta IK 22 -43 15
Backatorp IF 22 -44 15
Surte IS FK 22 -51 13

Division 2 Göteborg
Ale IBF – Marstrands IBK 3-8
Mål Ale: Billy Sörensen, Daniel Blom-
qvist, Hampus Sahlback Nilsson. 
Matchens kurrar Ale: Tobias Martins-
son 3, Fredrik Herlogsson 2, Hampus 
Sahlback Nilsson 1.

Division 4 Göteborg
Skår IBK – Guldringen IBK 9-6
Mål Skår: Emil Frii 2, Christian 
Rönkkö, Linus Lövunger, Ronny Berg, 
Elias Lindergren, Markus Samuels-
son, Christian Hansson, Rasmus 
Johansson.

Division 2 Göteborg damer
Sportlife Kungälv – Surte 6-5 SD

(0-3, 3-2, 2-0, 1-0)
Mål SIS: Carolina Björkner 3, Sofie 
Karlsson, Jonna Leek. Matchens 
kurrar: Lisa Persson 3, Jennie Hed-
berg 2, Carolina Björkner 1.

FBC Lerum 3 13 9
Sportlife Kungälv 3 10 8
Pixbo Wallenstam 2 14 6
Lindås IBK 2 8 6
Lindome IBK 3 -1 5
Floda IBK 2 6 4
Surte IS IBK 3 -2 4
Backadalen 3 -10 3
Guldhedens IK 3 -10 0
IBK Göteborg 3 -10 0
Kärra IBK 3 -18 0

DU15 
Ale Basket - Angereds United 135-16
DU13 
Ale Basket - Borås Basket 113-5
Herrar div 3 
Hovås Basket - Ale Basket 92-53
DU24 
BK Marbo - Ale Basket 84-46

Division 3 västsvenska västra
Baltichov – Ale HF 35-26
Mål Ale: Mathias Johansson 7, Johan 
Lövgren 7, Niklas Bernhardtz 4, 
Anton Thunberg 3, Fredrik Johans-
son 2, Carl-Fredrik Brunström och 
Mattias Johannesson 1 vardera.
Matchens kurrar: Stefan Johannes-
son 2, Mathias Johansson 1.
Ulricehamn – Ale HF 26-22
Mål Ale: Mathias Johansson 7, Johan 
Lövgren 6, Mikael Forsberg 3, Mattias 
Johannesson 2, Fredrik Johansson, 
Kevin Edfeldt, Kim Haga och Andreas 
Bengtsson 1 vardera.
Matchens kurrar: Johan Lövgren 2, 
Stefan Johannesson 1.

INNEBANDY 
Fredag 25 oktober kl 19.30

BOHUSHALLEN 

Lördag 26 oktober kl 12.30
BOHUSHALLEN 

DAMER DIV 2

HERRAR DIV 4

SURTE IS IBK 
vs

Lindås IBK

SURTE IS IBK
vs

IBF Göteborg
Parkera på grus-
plan vid hallen

Surte bortdömda i derbyt

Tungt 
värre för 
Ale IBF
NÖDINGE. Ale IBF:s 
herrar har fått värsta 
tänkbara start.

Tre raka nederlag.
Nu vädjar match-

coachen till styrelsen 
att agera.

– Vi fixar inte det här utan att 
förstärka truppen. Det finns 
inte tid att vänta, vi måste 
ta alla kontakter vi kan och 
försöka locka hit alla som 
är intresserade av att hålla 
Ale IBF kvar i tvåan, säger 
Martin Johansson som till-
sammans med Tobias Hell-
man och Martin Eriksson 
ansvarar för herrlaget.

I söndags blev det tredje 
raka nederlaget. Marstrands 
IBK vann utan att imponera 
med klara siffror (3-8).

– Det var jämnt så länge 
vi orkade, men med bara tio 
utespelare blir det tufft. Sär-
skilt när motståndet kan gå 
runt på 17 spelare, konstate-
rar Martin Johansson.

På söndag väntar en ny 
tuff utmaning, Guldhedens 
IK på bortaplan.

– Vi brukar ha väldigt 
tufft för dem. De har ett 
antal riktigt rutinerade 
herrar som alltid håller till 
i toppen på poängligan. 
Förra året tror jag de slog 
oss med 20-3 hemma i gym-
nasiet, så vi har definitivt 
revansch att utkräva, säger 
Aletränaren.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

– Tappade 4-0-ledning och förlorade i sudden

Carolina Björkner gjorde tre av Surtes mål i derbyt mot Sportlife, men brände den viktiga 
straffen i läget 4-5 – eller ska vi säga att Jonna Salo räddade... 

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Avgörande sekvens. Surtes My Hjelm kontrar in 6-4, men 
domaren hann blåsa innan bollen gick i mål. "Han trodde inte 
den skulle gå in och dömde istället utvisning och straff" sa 
en förgrymmad Surtetränare, Tommi Pasanen.

INNEBANDY
Division 2 Göteborg damer
Sportlife Kungälv – Surte 6-5 SD

Lördag 26/10 
kl 14.30

Ale Gymnasium
Div 4 damer

Ale IBF – Herrestads AIF 

Börja spela 

innebandy!

www.aleibf.se



GÖTEBORG. Det blev 
förvisso poäng i den av-
slutande matchen, men 
stämningen i Nödinges 
A-lag har varit bättre.

– Klart vi är besvikna. 
Vi hade chansen, men 
tog den inte, säger 
NSK-tränaren Magnus 
Olofsson.

Nödinge skuggade länge 
topplagen, men när serien 
gick in i ett avgörande skede 
ville det sig inte. Poängtapp 
mot Säve och Hälsö samt 

förlust borta mot Hyppeln 
förstörde mycket, men inför 
derbyt mot Älvängen i den 
näst sista omgången levde 
ändå hoppet. 
Fast de vik-
tiga matcherna 
har inte varit 
NSK:s melodi 
och ÄIK släckte 
alla drömmar. I serieepilogen 
borta mot Lundby 06 var det 
dämpat redan före avspark 
och inte ens två billiga led-
ningsmål gav någon energi.

– Nej, det fanns ingen 
glöd idag. Vi 
hade inget 

att spela för och jag tror alla 
känner en besvikelse över att 
vi inte tog chansen i år. Nu 
blir det ännu ett år i sexan, 

säger Magnus 
Olofsson.

L u n d b y 
k v i t t e r a d e 
och ledde 
med 3-2 till 

sista sekunden, då Nödinge 
fick en frispark i bra läge. 
Hanef Ahmed knorrade in 
3-3 med både matchens och 
säsongens sista spark.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

ÄLVÄNGEN. Nol vann 
derbyt mot Älvängen 
i sista omgången och 
är klart för kval till 
division 5.

Tränaren Peter Karls-
son var tagen efteråt.

– Jag är så himla 
stolt över killarna, vil-
ken match de gör!

Det var två av höstens bästa 
lag som möttes på Älvevi. 
Älvängen stärkta av förra 
veckans derbyseger över 
Nödinge ville gärna sätta 
punkt med ytterligare en tre-
poängare och en derbyskalp.  
Nol hade ännu mer att spela 
för. Seger kunde innebära 
serieseger och direktavan-
cemang till femman, förlust 
och laget riskerade att inte 
ens få kvala.

Ett tämligen välbesökt 
Älvevi fick som väntat se 
g ä s t e r n a 
d o m i n e r a 
från avspark. 
A t t a c k e r n a 
anfördes i 
första hand av 
snillrike Bojan Ilic på vän-
sterkanten och Nol kom till 
en rad farliga lägen under 
den första kvarten, men i 
ÄIK:s mål svarade den unge 
målvaktstalangen Pontus 
Dahlberg, 14, för ännu en 
stark insats.

– Han är enormt duktig. 
Det var tur vi fick hål på 
honom, berömde Peter 
Karlsson efter matchen.

Men det krävdes en straff. 
Jesper Pedersen lyckades 
dock inte på första försöket, 
utan fick ta vara på returen. 
0-1 efter 17 minuter var 
emellertid rättvist, fast det 
kunde lika gärna stått 1-0 
då Nolmålvakten Niklas 
Koppel räddade ett närskott 

från Johan Parinder anfallet 
före.

0-2 kom också i den första 
halvleken och var dagens 
behållning. Bojan Ilic avslu-
tade efter ett briljant pass-
ningsspel med många nol-
spelare inblandade.

I halvtid kom rapporterna 
om att serieledande Zenith 
bara hade 0-0 hemma mot 
Backatorp, vilket då innebar 
att Nol ledde serien. Glädjen 
blev ännu större när Michael 
Hintze placerade in Charlie 
Nielsens känsliga inlägg i 
den 55:e matchminuten. 0-3 
på Älvevi var kassaskåpsäkert 
och även om ÄIK:s reduce-
ring tio minuter före slutet 
gav viss energi till hemma-
laget så var Nolsegern aldrig 
hotad.

Däremot kom dystra 
rapporter via telefon som 
förkunnade att Zenith bese-

grat Backa-
torp med 2-0 
och därmed 
befäste serie-
segern. Nol 
slutar tvåa 

med nio måls sämre målskill-
nad.

– Vi gör en fantastiskt bra 
höst och har nu ett jätteläge 
att ta oss upp i femman. Nu 
gäller det att ladda om, kon-
staterar Peter Karlsson.

Nol hamnar nu med 
största sannolikhet i en kval-
grupp om fyra lag, där de 
tre främsta spelar i femman 
nästa år. Lagen möts i en rak 
serie och matcherna spelas 
på neutral plan.
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Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Söndag 27 oktober

F01
NÖDINGE SK vs 

ÖNNERED

KL 13.40

Ale Torg

HELGENS
MATCH 
 I ALE GYMNASIUM

Välkommen

Ett stort steg närmare femman
– Nu väntar kval för Nol IK

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Lundby IF 06 – Nödinge SK 3-3 (1-2)

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Baltichov – Ale HF 35-26
Ulricehamn – Ale HF 26-22 (9-11)

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Skepplanda – Wargöns IK 7-0 (2-0)

Väggen. Han tog 
nästan allt, ÄIK:s 
fenomenale burväk-
tare Pontus Dahl-
berg. Det krävdes 
en straffretur för 
att få hål på honom. 
Jesper Pedersen 
var dock obarmhär-
tig när han fi ck en 
andra chans.

Poäng till misströstande Nödinge

Femte raka 
förlusten 
för Ale HF

Surte vann 
tränings-
kampen

HÖSTLOVS-
AKTIVITET!

Repslagarmuseet 0303-74 99 10
www.repslagarbanan.se

”Slå rep med Bernt”
Tors 31/10 och fre 1/11 kl 11-14

Fri entré för barn och ungdom
Materialkostnad 30 kronor

www.repslagarbanan.se

Alla barn  
bjuds på 
saft och
 bulle!!

HELGENS 
MATCHER

DIV 3 HERR  
ALE GYMNASIUM  
SÖNDAG KL 16.45
ALE HF - MÖLNDAL/HEID

DIV 4 DAM  
ÄLVÄNGENS KULTURHUS 
SÖNDAG KL 17.05
ALE HF - ORUST

VÄLKOMMNA

ALE. Två bortamatcher 
och två förluster.

Fem raka nederlag för 
Ale HF:s herrar.

– Det är bara att ta 
nya tag och lära av 
misstagen, säger en 
fortfarande positiv trä-
nare, Janne Lövgren.

Torsdagens bortamöte med 
serieledande Baltichov var 
inte mycket att säga om. 
Det var klasskillnad. Däre-
mot var förväntningarna 
segervissa inför bortamötet 
med KFUM Ulricehamn 
som stod utan seger. Ale HF 
inledde strålande och ledde 
med 4-0, trots att laget dess-
utom hade fyra skott i målra-
men.

– I den bästa av världar 
hade vi avgjort matchen 
redan där, men vi tappade 
lite fokus och blev ängsliga. I 
halvlek hade vi 11-9 och trots 
allt bra kontroll. Efter paus 
vet jag inte riktigt vad som 
hände. Vi tappade koncep-
tet och gjorde deras duktige 
målvakt bättre än nödvän-
digt, säger Janne Lövgren.

På söndag väntar Möln-
dal hemma i Ale gymnasium. 
Efter fem raka förluster är 
laget i starkt poängbehov.

– Vi har bra närvaro på 
träningarna och killarna vill 
verkligen vända den här tren-
den, säger Lövgren till lokal-
tidningen.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

BOHUS. Surte BK 
vässade formen i Ale 
Arena i helgen.

Det blev seger i över-
lägsen stil när Sport-
service Cup avgjordes.

Samtidigt avslö-
jade klubben att Jonny 
Samuelsson blir ny hu-
vudtränare när Johan 
Ekängen fl yttar.

Kareby IS, Mölndal Bandy 
och de båda norska lagen 
Ullern IF och BK Bore 
kunde inte bjuda allsvenska 
Surte BK motstånd i trä-
ningskampen. Surte vann 
samtliga matcher utan att 
förta sig.

Glädjande var att Vild-
katterna noterade hela tolv 
olika målskyttar under tur-
neringen. Bäst var nyförvär-
vet och assisterande tränaren 
Ante Grip med sex fullträf-
far, två fler än Marcus Blom.
Det är nu klart att Jonny 
Samuelsson slussas in som 
efterträdare till Johan 
Ekängen. Jonny har ett för-
flutet hos IFK Kungälv och 
är för övrigt far till Jens 
Samuelsson i laget.

Matchvinnare. Nol IK har två utpräglade målskyttar och lirare som kan göra både det förvän-
tade och oväntade. Bojan Ilic och Michael Hintze har stor chans att bli tungan på vågen.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

2013  |   vecka 43  |   nummer 38  |   alekuriren 37SPORT

VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

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

SÉ
G

A
R

D
IN

ER
  T

R
Ä

PE
R

SI
EN

N
ER

  P
ER

SI
EN

N
ER

  M
A

R
K

IS
ER

  L
A

M
EL

LG
A

R
D

IN
ER

P
LISSÉG

A
R

D
IN

ER  T
R

Ä
PER

SIEN
N

ER  P
ER

SIEN
N

ER
  M

A
R

K
ISER  L

A
M

ELLG
A

R
D

IN
ER

   SLUTA 
VEVA!

Vid köp av en vikarmsmarkis
får du köpa motorn för 

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

www.kungalvssolskydd.se

Nu kan du faktiskt göra de mörka tiderna 

ljusare om du börjar på Bäckebol. En mörk 

läshörna? Eller saknar du lite liv i huset? 

Att dessutom få bättre belysning och spara 

energi är väl ingen dum kombination?  

Vår expert Jorma hjälper dig med tips och 

svar på mörka frågor och bättre stämning.  

Fråga om lampor, varmvitt, LED, halogen, 

lumen, lysrör och andra ljusa och mörka 

funderingar. Välkommen! 

Bäckebol ägs och utvecklas av 

mörkret
 Lördag 26/10 kl 11-16 

Lys upp

Visst kan du!

Vardagar 10-20, lördag 10-17, söndag 11-17 
Bauhaus vardagar 7-20, helger 9-18
Coop Forum alla dagar 7-22
För övriga öppettider se backebolhomecenter.se

du faktiskt göra de mörka tiderna 

å Bäckebol. En mörk 

I helgen spelade Bohus IF 
pingisherrar sin andra serie-
match och det blev en ny 
seger. Precis som i seriepre-
miären skrevs segersiffrorna 
till 8-3.

I årets hemmapremiär 
ställdes man mot det gamla 
storlaget BTK Linne och 
Bohus IF ställde upp med 
Johnny Sallander, Jonas 
Lundell, Jonas Gustafsson 
och Peter Kornesjö.

Efter de två inledande 
singlarna var ställningen 1-1 
efter att Johnny Sallander 
enkelt vunnit sin match och 
Peter Kornesjö tappat sin 
match efter tre tuffa set. 
Efter detta gjorde Jonas 
Lundell en heroisk insats 
när han vann sin match efter 

att ha legat under med 2-0. 
Jonas prestation smittade av 
sig på Jonas Gustafsson som 
vann sin match med klara 
3-1. 

Kändes avgjort
Redan efter de fyra inle-
dande singlarna kändes 
matchen avgjord och mot-
ståndarna deppade rejält och 
visade dålig attityd. Detta 
kunde inte Bohus IF utnyttja 
helt, utan efter ytterligare 
tre singlar var ställningen 
plötsligt 5-3 till Bohus IF, 
efter att Jonas Lundell och 
Jonas Gustafsson förlorat 
sina matcher och Peter Kor-
nesjö vunnit sin singel.

Nu blev dubblarna avgö-
rande och här visade BIF 

stor moral och karaktär 
genom att vinna båda dub-
belmatcherna, precis som 
i seriepremiären mot BTK 
Mölndal.

Med de dubbla dub-
belsegrarna i ryggen kunde 
Johnny Sallander enkelt 
avgöra hela matchen med att 
vinna sin tredje singelmatch 
för dagen. Johnny vann alla 
sina singelmatcher utan att 
tappa ett set.

– Nu blickar vi fram mot 
nästa match mot storklub-
ben BTK Warta. Med denna 
inledning på serien känner 
vi att vi kan slå vilket lag 
som helst i serien, avslutar 
Johnny Sallander.  

❐❐❐

Ny seger för Bohus IF:s pingisherrar

SKEPPLANDA BTK´S DIV2 DAMER GÖR 
INFÖR KOMMANDE SÄSONG EN 

REJÄL SATSNING!
Glädje och god stämning är några av våra ledord.

Vill du vara med oss på en spännande resa?

 Ring Stig Persson 0707-96 25 00



GÖTEBORG. Det blev 
förvisso poäng i den av-
slutande matchen, men 
stämningen i Nödinges 
A-lag har varit bättre.

– Klart vi är besvikna. 
Vi hade chansen, men 
tog den inte, säger 
NSK-tränaren Magnus 
Olofsson.

Nödinge skuggade länge 
topplagen, men när serien 
gick in i ett avgörande skede 
ville det sig inte. Poängtapp 
mot Säve och Hälsö samt 

förlust borta mot Hyppeln 
förstörde mycket, men inför 
derbyt mot Älvängen i den 
näst sista omgången levde 
ändå hoppet. 
Fast de vik-
tiga matcherna 
har inte varit 
NSK:s melodi 
och ÄIK släckte 
alla drömmar. I serieepilogen 
borta mot Lundby 06 var det 
dämpat redan före avspark 
och inte ens två billiga led-
ningsmål gav någon energi.

– Nej, det fanns ingen 
glöd idag. Vi 
hade inget 

att spela för och jag tror alla 
känner en besvikelse över att 
vi inte tog chansen i år. Nu 
blir det ännu ett år i sexan, 

säger Magnus 
Olofsson.

L u n d b y 
k v i t t e r a d e 
och ledde 
med 3-2 till 

sista sekunden, då Nödinge 
fick en frispark i bra läge. 
Hanef Ahmed knorrade in 
3-3 med både matchens och 
säsongens sista spark.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

ÄLVÄNGEN. Nol vann 
derbyt mot Älvängen 
i sista omgången och 
är klart för kval till 
division 5.

Tränaren Peter Karls-
son var tagen efteråt.

– Jag är så himla 
stolt över killarna, vil-
ken match de gör!

Det var två av höstens bästa 
lag som möttes på Älvevi. 
Älvängen stärkta av förra 
veckans derbyseger över 
Nödinge ville gärna sätta 
punkt med ytterligare en tre-
poängare och en derbyskalp.  
Nol hade ännu mer att spela 
för. Seger kunde innebära 
serieseger och direktavan-
cemang till femman, förlust 
och laget riskerade att inte 
ens få kvala.

Ett tämligen välbesökt 
Älvevi fick som väntat se 
g ä s t e r n a 
d o m i n e r a 
från avspark. 
A t t a c k e r n a 
anfördes i 
första hand av 
snillrike Bojan Ilic på vän-
sterkanten och Nol kom till 
en rad farliga lägen under 
den första kvarten, men i 
ÄIK:s mål svarade den unge 
målvaktstalangen Pontus 
Dahlberg, 14, för ännu en 
stark insats.

– Han är enormt duktig. 
Det var tur vi fick hål på 
honom, berömde Peter 
Karlsson efter matchen.

Men det krävdes en straff. 
Jesper Pedersen lyckades 
dock inte på första försöket, 
utan fick ta vara på returen. 
0-1 efter 17 minuter var 
emellertid rättvist, fast det 
kunde lika gärna stått 1-0 
då Nolmålvakten Niklas 
Koppel räddade ett närskott 

från Johan Parinder anfallet 
före.

0-2 kom också i den första 
halvleken och var dagens 
behållning. Bojan Ilic avslu-
tade efter ett briljant pass-
ningsspel med många nol-
spelare inblandade.

I halvtid kom rapporterna 
om att serieledande Zenith 
bara hade 0-0 hemma mot 
Backatorp, vilket då innebar 
att Nol ledde serien. Glädjen 
blev ännu större när Michael 
Hintze placerade in Charlie 
Nielsens känsliga inlägg i 
den 55:e matchminuten. 0-3 
på Älvevi var kassaskåpsäkert 
och även om ÄIK:s reduce-
ring tio minuter före slutet 
gav viss energi till hemma-
laget så var Nolsegern aldrig 
hotad.

Däremot kom dystra 
rapporter via telefon som 
förkunnade att Zenith bese-

grat Backa-
torp med 2-0 
och därmed 
befäste serie-
segern. Nol 
slutar tvåa 

med nio måls sämre målskill-
nad.

– Vi gör en fantastiskt bra 
höst och har nu ett jätteläge 
att ta oss upp i femman. Nu 
gäller det att ladda om, kon-
staterar Peter Karlsson.

Nol hamnar nu med 
största sannolikhet i en kval-
grupp om fyra lag, där de 
tre främsta spelar i femman 
nästa år. Lagen möts i en rak 
serie och matcherna spelas 
på neutral plan.
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Söndag 27 oktober

F01
NÖDINGE SK vs 

ÖNNERED

KL 13.40

Ale Torg

HELGENS
MATCH 
 I ALE GYMNASIUM

Välkommen

Ett stort steg närmare femman
– Nu väntar kval för Nol IK

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Lundby IF 06 – Nödinge SK 3-3 (1-2)

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Baltichov – Ale HF 35-26
Ulricehamn – Ale HF 26-22 (9-11)

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Skepplanda – Wargöns IK 7-0 (2-0)

Väggen. Han tog 
nästan allt, ÄIK:s 
fenomenale burväk-
tare Pontus Dahl-
berg. Det krävdes 
en straffretur för 
att få hål på honom. 
Jesper Pedersen 
var dock obarmhär-
tig när han fi ck en 
andra chans.

Poäng till misströstande Nödinge

Femte raka 
förlusten 
för Ale HF

Surte vann 
tränings-
kampen

HÖSTLOVS-
AKTIVITET!

Repslagarmuseet 0303-74 99 10
www.repslagarbanan.se

”Slå rep med Bernt”
Tors 31/10 och fre 1/11 kl 11-14

Fri entré för barn och ungdom
Materialkostnad 30 kronor

www.repslagarbanan.se

Alla barn  
bjuds på 
saft och
 bulle!!

HELGENS 
MATCHER

DIV 3 HERR  
ALE GYMNASIUM  
SÖNDAG KL 16.45
ALE HF - MÖLNDAL/HEID

DIV 4 DAM  
ÄLVÄNGENS KULTURHUS 
SÖNDAG KL 17.05
ALE HF - ORUST

VÄLKOMMNA

ALE. Två bortamatcher 
och två förluster.

Fem raka nederlag för 
Ale HF:s herrar.

– Det är bara att ta 
nya tag och lära av 
misstagen, säger en 
fortfarande positiv trä-
nare, Janne Lövgren.

Torsdagens bortamöte med 
serieledande Baltichov var 
inte mycket att säga om. 
Det var klasskillnad. Däre-
mot var förväntningarna 
segervissa inför bortamötet 
med KFUM Ulricehamn 
som stod utan seger. Ale HF 
inledde strålande och ledde 
med 4-0, trots att laget dess-
utom hade fyra skott i målra-
men.

– I den bästa av världar 
hade vi avgjort matchen 
redan där, men vi tappade 
lite fokus och blev ängsliga. I 
halvlek hade vi 11-9 och trots 
allt bra kontroll. Efter paus 
vet jag inte riktigt vad som 
hände. Vi tappade koncep-
tet och gjorde deras duktige 
målvakt bättre än nödvän-
digt, säger Janne Lövgren.

På söndag väntar Möln-
dal hemma i Ale gymnasium. 
Efter fem raka förluster är 
laget i starkt poängbehov.

– Vi har bra närvaro på 
träningarna och killarna vill 
verkligen vända den här tren-
den, säger Lövgren till lokal-
tidningen.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

BOHUS. Surte BK 
vässade formen i Ale 
Arena i helgen.

Det blev seger i över-
lägsen stil när Sport-
service Cup avgjordes.

Samtidigt avslö-
jade klubben att Jonny 
Samuelsson blir ny hu-
vudtränare när Johan 
Ekängen fl yttar.

Kareby IS, Mölndal Bandy 
och de båda norska lagen 
Ullern IF och BK Bore 
kunde inte bjuda allsvenska 
Surte BK motstånd i trä-
ningskampen. Surte vann 
samtliga matcher utan att 
förta sig.

Glädjande var att Vild-
katterna noterade hela tolv 
olika målskyttar under tur-
neringen. Bäst var nyförvär-
vet och assisterande tränaren 
Ante Grip med sex fullträf-
far, två fler än Marcus Blom.
Det är nu klart att Jonny 
Samuelsson slussas in som 
efterträdare till Johan 
Ekängen. Jonny har ett för-
flutet hos IFK Kungälv och 
är för övrigt far till Jens 
Samuelsson i laget.

Matchvinnare. Nol IK har två utpräglade målskyttar och lirare som kan göra både det förvän-
tade och oväntade. Bojan Ilic och Michael Hintze har stor chans att bli tungan på vågen.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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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

Nu kan du faktiskt göra de mörka tiderna 

ljusare om du börjar på Bäckebol. En mörk 

läshörna? Eller saknar du lite liv i huset? 

Att dessutom få bättre belysning och spara 

energi är väl ingen dum kombination?  

Vår expert Jorma hjälper dig med tips och 

svar på mörka frågor och bättre stämning.  

Fråga om lampor, varmvitt, LED, halogen, 

lumen, lysrör och andra ljusa och mörka 

funderingar. Välkommen! 

Bäckebol ägs och utvecklas av 

mörkret
 Lördag 26/10 kl 11-16 

Lys upp

Visst kan du!

Vardagar 10-20, lördag 10-17, söndag 11-17 
Bauhaus vardagar 7-20, helger 9-18
Coop Forum alla dagar 7-22
För övriga öppettider se backebolhomecenter.se

du faktiskt göra de mörka tiderna 

å Bäckebol. En mörk 

I helgen spelade Bohus IF 
pingisherrar sin andra serie-
match och det blev en ny 
seger. Precis som i seriepre-
miären skrevs segersiffrorna 
till 8-3.

I årets hemmapremiär 
ställdes man mot det gamla 
storlaget BTK Linne och 
Bohus IF ställde upp med 
Johnny Sallander, Jonas 
Lundell, Jonas Gustafsson 
och Peter Kornesjö.

Efter de två inledande 
singlarna var ställningen 1-1 
efter att Johnny Sallander 
enkelt vunnit sin match och 
Peter Kornesjö tappat sin 
match efter tre tuffa set. 
Efter detta gjorde Jonas 
Lundell en heroisk insats 
när han vann sin match efter 

att ha legat under med 2-0. 
Jonas prestation smittade av 
sig på Jonas Gustafsson som 
vann sin match med klara 
3-1. 

Kändes avgjort
Redan efter de fyra inle-
dande singlarna kändes 
matchen avgjord och mot-
ståndarna deppade rejält och 
visade dålig attityd. Detta 
kunde inte Bohus IF utnyttja 
helt, utan efter ytterligare 
tre singlar var ställningen 
plötsligt 5-3 till Bohus IF, 
efter att Jonas Lundell och 
Jonas Gustafsson förlorat 
sina matcher och Peter Kor-
nesjö vunnit sin singel.

Nu blev dubblarna avgö-
rande och här visade BIF 

stor moral och karaktär 
genom att vinna båda dub-
belmatcherna, precis som 
i seriepremiären mot BTK 
Mölndal.

Med de dubbla dub-
belsegrarna i ryggen kunde 
Johnny Sallander enkelt 
avgöra hela matchen med att 
vinna sin tredje singelmatch 
för dagen. Johnny vann alla 
sina singelmatcher utan att 
tappa ett set.

– Nu blickar vi fram mot 
nästa match mot storklub-
ben BTK Warta. Med denna 
inledning på serien känner 
vi att vi kan slå vilket lag 
som helst i serien, avslutar 
Johnny Sallander.  

❐❐❐

Ny seger för Bohus IF:s pingisherrar

SKEPPLANDA BTK´S DIV2 DAMER GÖR 
INFÖR KOMMANDE SÄSONG EN 

REJÄL SATSNING!
Glädje och god stämning är några av våra ledord.

Vill du vara med oss på en spännande resa?

 Ring Stig Persson 0707-96 25 00
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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 

ALE. Två näridrotts-
platser håller på att 
växa fram i Ale.

En i Älvängen, en i 
Nödinge.

– Det ska inspirera till 
spontanlek vilket främ-
jar folkhälsan, säger 
Klas Arvidsson, en-
hetschef på Ale Fritid. 

Projekten pågår parallellt 
och förhoppningen är att de 
båda näridrottsplatserna ska 
kunna invigas innan novem-
ber månads utgång.

– Tanken är att skolorna 
på respektive ort ska kunna 
nyttja multisportarenorna 
dagtid, därefter önskar vi att 
det blir naturliga mötesplat-
ser för allmänheten. Stra-
tegin är att det ska finnas 
något för alla, förklarar Klas 
Arvidsson.

Näridrottsplatsen i Älv-
ängen anläggs intill konst-
gräsplanen i Älvevi, där 
tennisbanan tidigare var 
belägna.

– Projektet i Älvängen är 
baserat utifrån ÄIK:s vision 
när konstgräsplanen anlades. 
Detta blir steg två. 1,5 miljo-
ner kronor från det tillfälliga 
investeringsbidraget ligger 
till grund för satsningen. Det 
byggs en sjumanna konst-

gräsplan, en multisport-
arena om 15x30 meter samt 
ett aktivitetsområde, bland 
annat lämpat för friidrott. 
Därutöver skapas en lekyta 
för de mindre barnen plus 
att vi iordningställer ett att-
raktivt promenadstråk och 
bänkar där folk ska kunna slå 
sig ned och bevittna de akti-
viteter som försiggår runt-
omkring, säger Klas Arvids-
son.

Elever delaktiga
Om föreningslivet har varit 
drivkraften i Älvängen ser 
förhållandet annorlunda ut i 
Nödinge. Här har istället Ale 
Fritid tagit hjälp av traktens 
ungdomar, såväl Mötesplats 
Ungdom som Ungdomsrå-
det involverades i ett tidigt 
skede, likaså har elever från 
Kyrkbyskolan fått säga sitt. 
Saman Fattah anställdes 
som projektledare med upp-
drag att sammanfatta önske-
målen. 

– Vi skapar en näri-
drottsplats på den så kallade 
bobollplanen, kommunen i 
samverkan med Alebyggen. 
Ungdomarnas delaktighet 
har prioriterats i samman-
hanget, betonar Klas Arvids-
son.

Den nuvarande gruspla-

nen jämnas till samtidigt 
som det uppförs en multis-
portarena med ett slitstarkt 
konstgräsunderlag. En belyst 
asfalterad slinga om 600 
meter iordningställs, avsedd 
för löpare och rullskidåkare. 
En styrketräningsstation 
med träredskap, frisbee-
hål, grillplats, beachvolley-
plan och militär hinderbana 
inryms också i investeringen.

– Den populära pulka-
backen låter vi vara intakt 
och träden som finns i områ-

det ska vi heller inte röra, 
säger Klas Arvidsson.

Blir det någon boule-
bana?

– Nej, utan boulespelarna 
hänvisas till Norra Klöver-
stigen, hundra meter längre 
bort, där det redan finns en 
mycket fin och välskött bana.

Hur känns det att som 
enhetschef få se två näri-
drottsplatser växa fram?

– Att vi ger våra invånare 
möjligheten till fysisk akti-
vitet på det här sättet känns 

fantastiskt. Mul-
t i sportarenor 
mitt i samhäl-
lena är modellen 
och helt rätt väg 
att gå, avslutar 
Klas Arvidsson.

Näridrottsplatser växer fram

Saman Fattah och Klas Arvidsson i samspråk vid den näridrottsplats som håller på att ta form i Nödinge.

Klas Arvidsson, enhetschef 
på Ale Fritid, pekar ut plat-
sen i Älvängen där multis-
portarenan ska anläggas. 

– Älvängen och Nödinge först ut

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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ALE. Två näridrotts-
platser håller på att 
växa fram i Ale.

En i Älvängen, en i 
Nödinge.

– Det ska inspirera till 
spontanlek vilket främ-
jar folkhälsan, säger 
Klas Arvidsson, en-
hetschef på Ale Fritid. 

Projekten pågår parallellt 
och förhoppningen är att de 
båda näridrottsplatserna ska 
kunna invigas innan novem-
ber månads utgång.

– Tanken är att skolorna 
på respektive ort ska kunna 
nyttja multisportarenorna 
dagtid, därefter önskar vi att 
det blir naturliga mötesplat-
ser för allmänheten. Stra-
tegin är att det ska finnas 
något för alla, förklarar Klas 
Arvidsson.

Näridrottsplatsen i Älv-
ängen anläggs intill konst-
gräsplanen i Älvevi, där 
tennisbanan tidigare var 
belägna.

– Projektet i Älvängen är 
baserat utifrån ÄIK:s vision 
när konstgräsplanen anlades. 
Detta blir steg två. 1,5 miljo-
ner kronor från det tillfälliga 
investeringsbidraget ligger 
till grund för satsningen. Det 
byggs en sjumanna konst-

gräsplan, en multisport-
arena om 15x30 meter samt 
ett aktivitetsområde, bland 
annat lämpat för friidrott. 
Därutöver skapas en lekyta 
för de mindre barnen plus 
att vi iordningställer ett att-
raktivt promenadstråk och 
bänkar där folk ska kunna slå 
sig ned och bevittna de akti-
viteter som försiggår runt-
omkring, säger Klas Arvids-
son.

Elever delaktiga
Om föreningslivet har varit 
drivkraften i Älvängen ser 
förhållandet annorlunda ut i 
Nödinge. Här har istället Ale 
Fritid tagit hjälp av traktens 
ungdomar, såväl Mötesplats 
Ungdom som Ungdomsrå-
det involverades i ett tidigt 
skede, likaså har elever från 
Kyrkbyskolan fått säga sitt. 
Saman Fattah anställdes 
som projektledare med upp-
drag att sammanfatta önske-
målen. 

– Vi skapar en näri-
drottsplats på den så kallade 
bobollplanen, kommunen i 
samverkan med Alebyggen. 
Ungdomarnas delaktighet 
har prioriterats i samman-
hanget, betonar Klas Arvids-
son.

Den nuvarande gruspla-

nen jämnas till samtidigt 
som det uppförs en multis-
portarena med ett slitstarkt 
konstgräsunderlag. En belyst 
asfalterad slinga om 600 
meter iordningställs, avsedd 
för löpare och rullskidåkare. 
En styrketräningsstation 
med träredskap, frisbee-
hål, grillplats, beachvolley-
plan och militär hinderbana 
inryms också i investeringen.

– Den populära pulka-
backen låter vi vara intakt 
och träden som finns i områ-

det ska vi heller inte röra, 
säger Klas Arvidsson.

Blir det någon boule-
bana?

– Nej, utan boulespelarna 
hänvisas till Norra Klöver-
stigen, hundra meter längre 
bort, där det redan finns en 
mycket fin och välskött bana.

Hur känns det att som 
enhetschef få se två näri-
drottsplatser växa fram?

– Att vi ger våra invånare 
möjligheten till fysisk akti-
vitet på det här sättet känns 

fantastiskt. Mul-
t i sportarenor 
mitt i samhäl-
lena är modellen 
och helt rätt väg 
att gå, avslutar 
Klas Arvidsson.

Näridrottsplatser växer fram

Saman Fattah och Klas Arvidsson i samspråk vid den näridrottsplats som håller på att ta form i Nödinge.

Klas Arvidsson, enhetschef 
på Ale Fritid, pekar ut plat-
sen i Älvängen där multis-
portarenan ska anläggas. 

– Älvängen och Nödinge först ut
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NÖDINGE. Under 2013 
har det spelats levande 
jazz på en massa nya 
platser och miljöer i 
Sverige.

I projektet Jazzify! 
får Sveriges jazzak-
törer möjlighet att 
förverkliga nya kon-
sertidéer, för att fl er 
människor ska få ta 
del av jazz och levande 
musik.

Nu på måndag, den 
28 oktober, gästas 
Ale gymnasium av tre 
skickliga jazzmusiker 
som uppträder under 
programrubriken ”Tre 
och en fl ygel”.

Jazzify! har blivit möjligt 
med hjälp av ett stöd från 
PostkodLotteriet. Idén med 
projektet är att flytta jazzen 
till nya miljöer och därmed 
nya människor. Landets jaz-
zaktörer ska söka nya vägar 
och nya arenor för att fler 
människor ska kunna möta 
levande musik i vardagen.

– Jazzify! är ett helt nytt 
verktyg för jazzens aktö-
rer, för att nå ny publik och 
våga prova nya konsertidéer, 
säger Karin Inde, förbunds-
sekreterare på Riksförbundet 
Svensk Jazz.

Jazzklubbsmiljön kan vara 
full av sociala koder som 
ibland är svårare att förstå än 

själva musiken och projektet 
ska därför ha en välkom-
nande attityd, humor och 
värme som ska göra att fler 
ska hitta hem till musiksce-
nens allra mest kreativa hörn.

På måndag bjuds ale-
borna högklassig jazzmu-
sik. Forsséns trio består av 
David Sundby (trummor), 
Thomas Markusson (bas) 
och Stefan Forssén (flygel). 
Trion utgår från sina egna 
kompositioner, gamla ever-
greens, populära schlagers 
och visor.

JONAS ANDERSSON

Jazzen tar plats i Ale gymnasium
– Evergreens och schlagers med Forsséns trio

Forsséns trio gästar Ale gymnasium nu på måndag med konserten ”Tre och en fl ygel”.

Cat Club:  

På scen, LIVE

Gamla Torget 2, 442 31 Kungälv   
0303-109 70, www.farshatt.se

Fredagen den 25 oktober 
Mat, dryck, musik och hög stämning. 

I Schlagerbaren: Tompa 
Förköp med buffé: 275 kr 
Efterinsläpp från kl 21: 150 kr

Åldersgräns: 20 år

STARRKÄRR. Lustfyllt 
och fi nstämt på samma 
gång.

Söndagens Skratta 
& Sjung levde upp till 
epitetet.

Eftermiddagens klart 
lysande stjärna var 
Lotta Rossövik.

Närmare 60 personer hade 
letat sig till Starrkärrs bygde-
gård i höstrusket.

– Det är alltid en över-
raskning att se hur många 
som kommer, man vet aldrig 
på förhand. Jag tror att detta 

är tolfte programmet och 
besöksantalet har varierat. 
Nu är det betydligt fler här 
än när Ewert Ljusberg gäs-
tade oss i våras, konstaterade 
Lennart Thorstensson när 
han hälsade välkommen.

Allsång fick inleda sönda-
gens Skratta & Sjung. Lasse 
Dahlqvists ”Oh boy, oh 
boy, oh boy” utgjorde den 
perfekta starten innan Jan 
Albertsson och Alf Ivars-
son tog vid. Duon bjöd på 
lättsamma sånger, kryddade 
med underfundiga texter.

Desto mer finstämt blev 
det när Lotta Rossövik änt-

rade scenen med sin gitarr. 
Inledningen med ”Gula 
höstlöv” var magnifik. Ross-
övik fortsatte att underhålla 
publiken med vackra visor, 
bland annat genom att tolka 
Evert Taube. Det blev också 
en del dialektala nummer på 
så kallat Orustmål.

Programmet varade i två 
akter med sedvanlig kaffe-
paus.

Söndagens Skratta & Sjung bjöd på musikunderhållning av Alf Ivarsson, Lotta Rossövik och 
Jan Albertsson. Längst till höger den dragspelande programvärden Lennart Thorstensson.
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Rossövik glänste i Starrkärr

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

MYCKET
NÖJE
OMBORD!

Tis 5/11  Bingo med vår gästvärd.

Ons 6/11 Livemusik och dans till Tång & Co. 

Tors 7/11 Gothenburg Roots bjuder på härlig 
 livemusik. 

Fre 8/11 Liveunderhållning med coverbandet 
 Tre Drag.

Lör 9/11 Barnsligt kul med Nicke Nyfi ken.
 Liveunderhållning med vår entertainer
 Hasse Pettersson.

Sön 10/11 Barnsligt kul med Nicke Nyfi ken.
 Trubadur Olof Bengtsson.

Se hela höstens underhållningsprogram på stenaline.se

VECKANS PROGRAM PÅ 
STENA DANICAS DAGSTURER 

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

AVGÅNG 09.15
HEM 14.00 ELLER 20.15**
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Tio rätta lösningar belönas med varsin trisslott.
Vi vill ha din lösning senast 27/10 2013. 
Vi publicerar vinnarna vecka 43.
Märk kuvertet "Halloweenkryss" 
och skicka korsordet till: 

Alekuriren
Göteborgsvägen 94 446 33 Älvängen

Namn:

Adress:

Tel:

Vinn en trisslott!
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ÄLVÄNGEN. Besöks-
verksamheten, det som 
numera är Ale Kontakt- 
och stödverksamhet, 
fi rade sitt 25-årsjubi-
leum i onsdags.

Ett 75-tal perso-
ner hade tagit plats i 
Smyrnakyrkan där det 
bjöds kaffe och smör-
gås med tillhörande 
underhållning.

– Detta är en fan-
tastisk verksamhet 
som vi ska vara stolta 
och samtidigt rädda 
om, säger ordföranden 
Inga-Britt Karlbom.

Den traditionella höstfes-
ten hade denna gång ett 
jubileumsskimmer över sig. 
Nästan på dagen efter att det 
första besöket genomfördes i 
Ale kommun, i oktober 1988, 
passade föreningen på att 
bjuda in till 25-årskalas.

– Det var Börje Börjes-
son och hans fru Greta som 
tog initiativ till Ale Besöks-
verksamhet. Han läste i Röda 
Korsets tidning om hur det 
fungerade på andra håll i 
landet och tyckte att Ale 
borde ta efter det goda exem-
plet. Däremot hade Börje en 
idé om att involvera fler för-
eningar och organisationer 
än enbart Röda Korset. Så 
blev det också, berättar Inga-
Britt Karlbom.

Idag utgörs bidragsgi-
varna till Ale Kontakt- och 
stödverksamhet av Röda 
Korset, Ale kommun, Starr-
kärr-Kilanda församling, 

Skepplanda församling, 
Nödinge församling, Gun-
torps Missionsförsamling, 
Älvängens Missionsförsam-
ling, PRO och SPF. Samtliga 
har en representant med i 
styrelsen.

– Föreningen har inga 
medlemmar utan vi kallar 
dem medarbetare. Det är 
personer som frivilligt och 
utan ersättning vill göra 
något för en medmänniska. 
Det kan handla om alltifrån 
att sitta ned och ta en kopp 
kaffe till att ta en promenad, 
gå med till frissan eller bistå 
med ledsagning i samband 
med ett sjukhusbesök. Upp-
dragen är väldigt varierande, 
säger Inga-Britt Karlbom.

– Vi bedriver också stor 
verksamhet ute på kommu-
nens särskilda boenden. Här 
sker promenader, bingo, vis-
stunder och högläsning för 
att nämna några exempel.

120 medarbetare
Ale Kontakt- och stödverk-
samhet har cirka 120 medar-
betare varav fyra är så kallade 
handledare och fungerar som 
spindlar i nätet.

– Utan våra handledare, 
Gunvor Hult, Skepp-
landa, Lis-Marie Olsson, 
Älvängen, Elise Friman, 
Nödinge och Ann-Marie 
Sällberg, Surte/Bohus skulle 
verksamheten inte kunna 
fungera så bra som den gör. 
De fördelar uppdragen, 
ringer runt och kollar vem 
som kan vara lämplig för res-
pektive ärende som kommit 
in. Handledarnas lokalkän-

nedom är ovärderlig, säger 
Inga-Britt Karlbom.

Om man själv, eller som 
anhörig, vill komma i kon-
takt med besöksverksamhe-
ten sker det via Flexpoolen 
på Vikadamm i Älvängen.

– Vi har också ett infor-
mationsblad som vi sprider 
med hjälp av kommunens 
hemtjänstpersonal. Jag vill 
noga poängtera att de upp-
drag som våra medarbetare 
gör går utanför hemtjänstens 
uppdrag, säger Inga-Britt 
Karlbom och tillägger:

– Alla våra medarbetare 
har tystnadsplikt.

Jubileumsfest
På onsdagseftermiddagens 
jubileumsfest var stämningen 
hög bland borden. Radarpa-
ret Lisbeth Hermansson 
och Lis-Marie Olsson fram-
kallade rikligt med applåder 

och skratt för sin julinspire-
rade show.

– Oerhört festligt, konsta-
terade Inga-Britt som belö-
nade de båda damerna med 
varsin blomma.

Det råder ingen tvekan 
om att Ale Kontakt- och 
stödverksamhet fyller en 
viktig funktion i samhället. 
Så ska det förbli hävdar Inga-
Britt Karlbom.

– Det bästa av allt är att 
besöken fyller dubbla vinst-
värden. Jag vet att våra 
medarbetare känner stor 
tillfredsställelse när de åker 
ut och gör en medmänniska 
glad, avslutar Inga-Britt 
Karlbom.

Stödverksamhet fi rade 25-årsjubileum
– Julinspirerad höstfest i Älvängen

Lisbeth Hermansson och Lis-Marie Olsson svarade för 
bejublad underhållning när Ale Kontakt- och stödverksamhet 
fi rade sitt 25-årsjubileum i förra veckan.

Ett 75-tal gäster kom till jubileumsfi randet i Smyrnakyrkan.

Inga-Britt Karlbom, ordfö-
rande i Ale Kontakt- och 
stödverksamhet.
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NÖDINGE. Som en riktig 
färgklick i höstmörkret 
kommer det den 9 
november att hållas 
en ösig housekväll 
för alla mellan 13 och 
16 år på Ungkan i Ale 
gymnasium. 

Bakom initiativet 
står Mirela Celebic 
och Nathalie Nilsen i 
årskurs nio på Kyrkby-
skolan.

– Många gillar housemusik, 
men det är sällan det finns 
något ställe dit man kan gå 
och dansa, menar Mirela 
Celebic, som tillsammans 
med klasskompisen Natha-
lie Nilsen tagit initiativet till 
housekvällen för ungdomar 
den 9 november.

Evenemanget kommer 
att hållas på ungdomsgården 
Ungkan, som numera håller 
till i gymnasiets lokaler. 

Bakom mixerbordet 
kommer Daniel Anders-
son från Ale fritid att hålla 
till och med hjälp av Mirela 

och Nathalie spela den bästa 
housemusiken. 

– Det är ett sätt att förgylla 
en fritidsgårdskväll och sam-
tidigt få chans att bjuda in 
ungdomar från andra fritids-
gårdar i Ale, säger Daniel.

Till projektet ansökte tje-
jerna om pengar från ”Tvär-
balla bankomaten” – ungdo-
marnas egen kassa. 

Finns pengar kvar
För att få ungdomarna mer 
delaktiga i verksamheten 
valde Ale fritid att i början 
av året göra 100 000 kronor 
sökbara och fria att dispo-
nera.

Av dessa har hittills 74 
000 kronor beviljats till olika 
projekt och flera spännande 
aktiviteter är att vänta under 
hösten. 

Under höstlovet vecka 
44 har man abonnerat två 
bussar som ska ta ett gäng 
ungdomar ner till varuhuset 
GEKÅS i Ullared. Zumba-
kväll på Sportlife och rock-
kväll i Bohus är andra exem-
pel på projekt som blivit 

möjliga genom Tvärballa 
bankomaten. 

Ännu finns 26 000 kronor 
kvar att söka och bara fanta-
sin sätter gränserna.

Dansar in hösten
– Ungdomar ordnar housekväll på Ale gymnasium

TVÄRBALLA BANKOMATEN

Beviljade projekt:

• Två bussar till GEKÅS i Ullared på 
höstlovet – för alla ungdomar i Ale 
åk 7-9.

• Rockkväll i Bohus – alla intres-
serade är välkomna. Syftet är att 
återväcka Ales stora musikintresse 
och lusten att spela i band.

• Art Club, Älvängen – en 
målarverkstad där man kan träffas 
och dela intresset av att rita och 
måla tillsammans.

• Housekväll på Ungkan – ett disco för 
alla ungdomar i Ale mellan 13-16 år.

• Zumbakväll – en kväll med zumba, 
smothies och duktiga instruktörer 
på Sportlife i Nödinge.

• Motorsal i Älvängen – ett ställe att 
meka på med bra utrustning och 
ledare.

• Fotbollens dag – streetfotboll 
på näridrottsplatsen i Nödinge 
(genomfördes i juni)

• Graffi ti-målning på fritidsgården i 
Älvängen
• Restaurang Älvgården – trerätters 
middag på fredagar på fritidsgården
• Islandshästar – ungdomar på Him-
laskolan får rida på islandshästar

Dansglädje på G. Mirela Celebic och Nathalie Nilsen i årskurs 
nio på Kyrkbyskolan har tagit initiativ till att ordna en hous-
ekväll på Ungkan i Ale gymnasium den 9 november. Kvällen 
blev möjlig tack vare pengar från Tvärballa bankomaten. 
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ÄLVÄNGEN. Besöks-
verksamheten, det som 
numera är Ale Kontakt- 
och stödverksamhet, 
fi rade sitt 25-årsjubi-
leum i onsdags.

Ett 75-tal perso-
ner hade tagit plats i 
Smyrnakyrkan där det 
bjöds kaffe och smör-
gås med tillhörande 
underhållning.

– Detta är en fan-
tastisk verksamhet 
som vi ska vara stolta 
och samtidigt rädda 
om, säger ordföranden 
Inga-Britt Karlbom.

Den traditionella höstfes-
ten hade denna gång ett 
jubileumsskimmer över sig. 
Nästan på dagen efter att det 
första besöket genomfördes i 
Ale kommun, i oktober 1988, 
passade föreningen på att 
bjuda in till 25-årskalas.

– Det var Börje Börjes-
son och hans fru Greta som 
tog initiativ till Ale Besöks-
verksamhet. Han läste i Röda 
Korsets tidning om hur det 
fungerade på andra håll i 
landet och tyckte att Ale 
borde ta efter det goda exem-
plet. Däremot hade Börje en 
idé om att involvera fler för-
eningar och organisationer 
än enbart Röda Korset. Så 
blev det också, berättar Inga-
Britt Karlbom.

Idag utgörs bidragsgi-
varna till Ale Kontakt- och 
stödverksamhet av Röda 
Korset, Ale kommun, Starr-
kärr-Kilanda församling, 

Skepplanda församling, 
Nödinge församling, Gun-
torps Missionsförsamling, 
Älvängens Missionsförsam-
ling, PRO och SPF. Samtliga 
har en representant med i 
styrelsen.

– Föreningen har inga 
medlemmar utan vi kallar 
dem medarbetare. Det är 
personer som frivilligt och 
utan ersättning vill göra 
något för en medmänniska. 
Det kan handla om alltifrån 
att sitta ned och ta en kopp 
kaffe till att ta en promenad, 
gå med till frissan eller bistå 
med ledsagning i samband 
med ett sjukhusbesök. Upp-
dragen är väldigt varierande, 
säger Inga-Britt Karlbom.

– Vi bedriver också stor 
verksamhet ute på kommu-
nens särskilda boenden. Här 
sker promenader, bingo, vis-
stunder och högläsning för 
att nämna några exempel.

120 medarbetare
Ale Kontakt- och stödverk-
samhet har cirka 120 medar-
betare varav fyra är så kallade 
handledare och fungerar som 
spindlar i nätet.

– Utan våra handledare, 
Gunvor Hult, Skepp-
landa, Lis-Marie Olsson, 
Älvängen, Elise Friman, 
Nödinge och Ann-Marie 
Sällberg, Surte/Bohus skulle 
verksamheten inte kunna 
fungera så bra som den gör. 
De fördelar uppdragen, 
ringer runt och kollar vem 
som kan vara lämplig för res-
pektive ärende som kommit 
in. Handledarnas lokalkän-

nedom är ovärderlig, säger 
Inga-Britt Karlbom.

Om man själv, eller som 
anhörig, vill komma i kon-
takt med besöksverksamhe-
ten sker det via Flexpoolen 
på Vikadamm i Älvängen.

– Vi har också ett infor-
mationsblad som vi sprider 
med hjälp av kommunens 
hemtjänstpersonal. Jag vill 
noga poängtera att de upp-
drag som våra medarbetare 
gör går utanför hemtjänstens 
uppdrag, säger Inga-Britt 
Karlbom och tillägger:

– Alla våra medarbetare 
har tystnadsplikt.

Jubileumsfest
På onsdagseftermiddagens 
jubileumsfest var stämningen 
hög bland borden. Radarpa-
ret Lisbeth Hermansson 
och Lis-Marie Olsson fram-
kallade rikligt med applåder 

och skratt för sin julinspire-
rade show.

– Oerhört festligt, konsta-
terade Inga-Britt som belö-
nade de båda damerna med 
varsin blomma.

Det råder ingen tvekan 
om att Ale Kontakt- och 
stödverksamhet fyller en 
viktig funktion i samhället. 
Så ska det förbli hävdar Inga-
Britt Karlbom.

– Det bästa av allt är att 
besöken fyller dubbla vinst-
värden. Jag vet att våra 
medarbetare känner stor 
tillfredsställelse när de åker 
ut och gör en medmänniska 
glad, avslutar Inga-Britt 
Karlbom.

Stödverksamhet fi rade 25-årsjubileum
– Julinspirerad höstfest i Älvängen

Lisbeth Hermansson och Lis-Marie Olsson svarade för 
bejublad underhållning när Ale Kontakt- och stödverksamhet 
fi rade sitt 25-årsjubileum i förra veckan.

Ett 75-tal gäster kom till jubileumsfi randet i Smyrnakyrkan.

Inga-Britt Karlbom, ordfö-
rande i Ale Kontakt- och 
stödverksamhet.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

NÖDINGE. Som en riktig 
färgklick i höstmörkret 
kommer det den 9 
november att hållas 
en ösig housekväll 
för alla mellan 13 och 
16 år på Ungkan i Ale 
gymnasium. 

Bakom initiativet 
står Mirela Celebic 
och Nathalie Nilsen i 
årskurs nio på Kyrkby-
skolan.

– Många gillar housemusik, 
men det är sällan det finns 
något ställe dit man kan gå 
och dansa, menar Mirela 
Celebic, som tillsammans 
med klasskompisen Natha-
lie Nilsen tagit initiativet till 
housekvällen för ungdomar 
den 9 november.

Evenemanget kommer 
att hållas på ungdomsgården 
Ungkan, som numera håller 
till i gymnasiets lokaler. 

Bakom mixerbordet 
kommer Daniel Anders-
son från Ale fritid att hålla 
till och med hjälp av Mirela 

och Nathalie spela den bästa 
housemusiken. 

– Det är ett sätt att förgylla 
en fritidsgårdskväll och sam-
tidigt få chans att bjuda in 
ungdomar från andra fritids-
gårdar i Ale, säger Daniel.

Till projektet ansökte tje-
jerna om pengar från ”Tvär-
balla bankomaten” – ungdo-
marnas egen kassa. 

Finns pengar kvar
För att få ungdomarna mer 
delaktiga i verksamheten 
valde Ale fritid att i början 
av året göra 100 000 kronor 
sökbara och fria att dispo-
nera.

Av dessa har hittills 74 
000 kronor beviljats till olika 
projekt och flera spännande 
aktiviteter är att vänta under 
hösten. 

Under höstlovet vecka 
44 har man abonnerat två 
bussar som ska ta ett gäng 
ungdomar ner till varuhuset 
GEKÅS i Ullared. Zumba-
kväll på Sportlife och rock-
kväll i Bohus är andra exem-
pel på projekt som blivit 

möjliga genom Tvärballa 
bankomaten. 

Ännu finns 26 000 kronor 
kvar att söka och bara fanta-
sin sätter gränserna.

Dansar in hösten
– Ungdomar ordnar housekväll på Ale gymnasium

TVÄRBALLA BANKOMATEN

Beviljade projekt:

• Två bussar till GEKÅS i Ullared på 
höstlovet – för alla ungdomar i Ale 
åk 7-9.

• Rockkväll i Bohus – alla intres-
serade är välkomna. Syftet är att 
återväcka Ales stora musikintresse 
och lusten att spela i band.

• Art Club, Älvängen – en 
målarverkstad där man kan träffas 
och dela intresset av att rita och 
måla tillsammans.

• Housekväll på Ungkan – ett disco för 
alla ungdomar i Ale mellan 13-16 år.

• Zumbakväll – en kväll med zumba, 
smothies och duktiga instruktörer 
på Sportlife i Nödinge.

• Motorsal i Älvängen – ett ställe att 
meka på med bra utrustning och 
ledare.

• Fotbollens dag – streetfotboll 
på näridrottsplatsen i Nödinge 
(genomfördes i juni)

• Graffi ti-målning på fritidsgården i 
Älvängen
• Restaurang Älvgården – trerätters 
middag på fredagar på fritidsgården
• Islandshästar – ungdomar på Him-
laskolan får rida på islandshästar

Dansglädje på G. Mirela Celebic och Nathalie Nilsen i årskurs 
nio på Kyrkbyskolan har tagit initiativ till att ordna en hous-
ekväll på Ungkan i Ale gymnasium den 9 november. Kvällen 
blev möjlig tack vare pengar från Tvärballa bankomaten. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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Starrkärr Kilanda 
hembygdsförening

Studieförbundet 
Vuxenskolan

”Gammaldags musik vid köksbordet”

Rodney Sjöberg
sjunger psalmer och visor till

Psalmodikon
och andra instrument

Söndag 27 oktober kl 14.00
Starrkärrs församlingshem

Kaffe & bröd

Välkomna!

SURTE. Just nu pågår 
utställningen ”Lite utå 
vart” på Glasbruksmu-
seet.

Besökarna får se 
bilder tagna av Sigge 
Persson, som gick ur 
tiden i slutet av juni.

Det är sonen Bengt 
Persson som regisserat 
utställningen.

Sigge Persson var en mästare 
på att fånga upp vardagliga 
ting i tillvaron och förvandla 
dem till fotografiska höjd-
punkter. Där andra såg ett 
nedfallet äpple eller en över-
mogen kastanj på marken, 
såg Sigge möjligheten att 
med enkla medel skapa fan-
tasifulla bilder. Ända till sin 
bortgång i somras var Sigge 
Persson en aktiv bildkonst-
när med en till synes aldrig 
sinande ström av kreativa 
idéer.

Sigge Persson hade en 
utställning på Glasbruksmu-
seet för tio år sedan. För att 
hedra hans minne har hans 
son Bengt Persson förverk-

ligat ”Lite utå vart”. 170 
personer kom till förra lör-
dagens vernissage.

Bildkonstnären Sigge 
Persson, som föddes 1923 
och bodde större delen av sitt 
liv i Göteborg, hade ett väl 
utvecklat sinne för färg, form 
och komposition. Dessa 
egenskaper i kombination 
med en stor livsglädje och 
en omåttlig 
nyfikenhet, 
bidrog till 
hans för-
måga att 

skapa fantastiska och spän-
nande bilder. Han anslöt 
sig till bildbyrån PixGallery 
1995. Genom åren deltog 
han också i många fototäv-
lingar runt om i landet.

Utställningen på Glas-
bruksmuseet pågår till och 
med den 10 november.

JONAS ANDERSSON

Metallica Through the Never
Onsdag 23 oktober kl 19

Hur många kramar finns det i världen
Torsdag 24 oktober kl 14

Vi är bäst
Söndag 27 oktober kl 18
Tisdag 29 oktober kl 18

Entré 80 kr

Turbo sv tal
Tisdag 29 oktober kl 14

Torsdag 31 oktober kl 14

Lasse-Majas dektektivbyrå - Von broms
Onsdag 30 oktober kl 14
Söndag 3 november kl 15

Thor The Dark World - 3D
Onsdag 30 oktober kl 19
Fredag 1 november kl 14

Entré 80 kr

3DD
Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

HÖSTLOVS-
AKTIVITETER

på Glasbruksmuseet

MÅLA PÅ GLAS
29-30 oktober kl 12-15

Tag med eget glas eller 
köp för 10 kr. Fri entré.

Matr. kostnad 10 kr

Kvarnvägen 6 i Surte

”Lite utå vart” på Glasbruksmuseet

Bildkonstnären Sigge Persson.
Foto: Jan von Steijern

Bilder av Sigge Persson visas just nu på Glasbruksmuseet i 
Surte. Utställningen bär namnet ”Lite utå vart”.

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96
E-post folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se

Biljetter säljes på följande platser: Nödinge 
bibliotek, Ale Tips & Tobak, Allans bokhandel, 

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

Medborgarhusets kassa 1 tim innan.

Phantom of the Opera
Repris av 25-årsjubileumet

Fredag 8 november kl 19
Medborgarhuset, Alafors. 150 kr

Förboka gärna något att äta.

Den röda tråden
Filmvisning av arbetarspelet från 
1990. Spinneriet Alafors Fabriker.

Fredag 15 november kl 18
Medborgarhuset, Alafors.

100 kr entré inkl räkmacka och dryck.
50kr entré, utan tillbehör.

Phantom of the Opera var utan tvekan 
den mest ambitiösa uppsättningen 

någonsin, med över 200 personer på 
scen och i orkestern. Scenografin är 
specialkonstruerad just för denna 

uppsättning, som visas för utsålda hus 
1 och 2 oktober på Royal Albert Hall i 

London. Biljetterna sålde slut på mindre 
än 30 minuter!

ÄLVÄNGEN. En konsertgudstjänst om hopp 
och förtvivlan, livsglädje och vemod utifrån 
Ted Gärdestads liv och sånger. Onsdagen 
den 30 oktober underhåller sång- och musik-
pastor Lars Widéll från Skara i Älvängens 
Missionskyrka.

Ted och Kenneth Gärdestads sånger 
har betytt mycket för många. De innehåller 
texter om både hopp och förtvivlan, livs-
glädje och vemod. Ted Gärdestad, vars liv 

tog slut alldeles för tidigt, räknas som en av 
de allra största popkompositörerna vi haft.

En konsertgudstjänst innebär att sam-
lingen innehåller gudstjänstinslag som bön 
och psalmsång, men är upplagd som en 
konsert. Många av Gärdestadsbrödernas 
mest älskade sånger kommer att framföras 
och mellan dem har Lars Widéll personliga 
reflektioner.

Benämningen sång- och musikpastor 
har Lars Widéll haft under många år och 
det berättar om att sång, musik och det 
talade ordet kompletterar varandra. Widéll 
är årsbarn med Ted Gärdestad och har fått 
stor inspiration som sångare och musiker 
av honom. Vid konsertgudstjänsten sjunger 
Lars och spelar klaviatur.

Som arrangörer står Equmeniakyrkan 
och equmenia i region Väst, studieförbundet 
Bilda samt inbjudande församling.

❐❐❐

Konsertgudstjänst i 
Älvängens Missionskyrka

Slöjdmässa
Lör 2 nov och sön 3 nov 

kl. 10-16 i Bjärkehallen, 
Sollebrunn (2 stora hallar)

Välkommen att handla 
hantverksjulklappar direkt 
av 90 slöjdare. Fri entré

Lars Widéll sjunger och spelar på den kon-
sertgudstjänst som äger rum i Älvängens 
Missionskyrka onsdagen den 30 oktober. Ted 
Gärdestads mest älskade sånger kommer att 
framföras.



Det kan bero på att han börjar höra 
dåligt. Ring Hörsellinjen 
0771-888000. www.horsellinjen.se

ALINGSÅS. Sigun Melander, Alingsås, 
har avlidit i en ålder av 77 år.  

Under en följd av år var hon bosatt 
i Tokatorp i Skepplanda.   

Sigun blev en stor kulturperson-
lighet och tjänstgjorde länge inom 
skolväsendet i Ale.

När Sigun Melander avslutade sin tjänst-
göring i Ale var hon biträdande rektor för 
Skepplanda skolområde. Senare kom hon att 
engagera sig hårt i många kulturprojekt såväl 
lokalt som i övriga Västsverige. Sigun ivrade 
för att ett museum över konstnären och för-
fattaren Ivar Arosenius skulle komma till 
stånd. Hon var också flitigt anlitad som en 
uppskattad föreläsare i olika sammanhang.

Sigun var flitig debattör i skolfrå-
gor. Hennes radikala inställning inom peda-
gogiken fick resonans inom breda kretsar 
och hade avgörande inflytande på många 
lärares fortsatta verksamhet Rubriker i dags-

press som ”Inget språk är bra eller dåligt, våra 
attityder måste ändras” och ”Läraren som 
vågar tappa fotfästet” var typiska i hennes 
argumentation.  Hon fick Libers Stora pris 
för idéer och arbetssätt  i språkundervis-
ningen (1983).  Hennes arbete uppmärk-
sammades av Skolöverstyrelsen och Läns-
skolnämnden, som knöt henne till sig. Hon 
reste runt i landet och höll en rad uppskattade 
studiedagar.

Började som journalist
Under många år recenserade hon konst i 
Göteborgs-Posten, där hon lika gärna uppe-
höll sig vid konsthantverk som måleri och 
skulptur..

Sin yrkeskarriär började hon som journa-
list vid Göteborgs Handels- och Sjöfartstid-
ning; fortsatte sedan vid Sydsvenska Dag-
bladet. Hon valde emellertid lärarbanan, där 
hon hade utomordentliga förutsättningar. 
Generationer av elever bland andra i fran-
ska fick glädje av hennes undervisning, men 

kanske i lika hög grad handledning för den 
framtida verksamheten. Hon lade stor vikt 
vid att elever skulle läsa skönlitteratur; sagor 
fick gott utrymme, Selma Lagerlöf tog stor 
plats. Det blev i Ale kommun hon kom att 
verka i sedan hon flyttat till Skepplanda och 
avslutade där sin lärargärning som biträdande 
rektor.

När hon efter pensionering flyttade till 
Alingsås började hon en ny karriär bland 
annat som drivande inom Alingsås Konstför-
ening. Hon stod bakom en rad uppskattade 
utställningar vid Stampens kvarn. Hennes 
goda kontakter med konstnärer och känsla för 
nya strömningar inom konsten gjorde henne 
väl skickad som kurator. Hennes konstföre-
läsningar där mottogs synnerligen väl.

Publicist
Siguns publicistiska produktion omfattar 
ett antal böcker inom pedagogiken, veten-
skapliga rapporter till olika institutioner 
och artiklar i skolpress  samt  en vacker min-
nesbok över konstnären Ivar Arosenius till 
100-årsminnet av konstnärens död.

Hon efterlämnar minnet av en varmhjär-
tad intellektuell med vida samhälleliga intres-
sen och ambitioner inte minst som engagerad 
feminist;  en älskad människa, betydelsefull 
och nyfiken samtalspartner.  

Sigun Melander var född i Älmhult, vars 
hank och stör hon kände utan och innan. Stu-
denten tog hon vid Flickläroverket i Göte-
borg, tillbringade sedan ett år i Paris med stu-
dier och lärde känna den moderna konsten. I 
Lund tog hon sin fil mag. Hon efterlämnar 
barn, barnbarn och syskonskara samt särbo 
som närmast sörjande.

En av hennes rapporter hette ”Våga va´ dej 
själv!”.

   Det va´ hon.                      Bengt Johannison
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Vi firar FN-dagen med 
Familjegudstjänst 

i Tunge kyrka 
söndag 27 oktober kl 12.00

Det blir drama med barn och  
ungdomar som medverkar.

Elin Åkesson - fiol
Kyrkkaffe

VÄLKOMNA!

Vill du sjunga i projekt-
kör inför 1:a Advent?

Söndagen den 1:a Advent  
har vi Adventssång  

i Ale-Skövde kyrka - Nygård kl 17.00
Vill Du deltaga tillsammans med

Lödöse och Hålanda kyrkokörer så är  
du välkommen till repetitioner  

i Hålanda församlingshem,  
tisdagar kl 18.30-20.30 inkl fika.

Undrar du över något kan du ringa
Ingela Ekström 0721-619507

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

0303-444 000Kyrka för Fairtrade

Vad gör sorgen 
med din kropp?

Du som sörjer inbjuds till några 
timmars stillhet, samtal, 
föredrag och god mat. 

Reflexologen Ruth Hassling 
berättar och visar om hur och var 
sorg kan ”sätta sig” i våra kroppar.

Lördag 9 november 
i Starrkärrs församlingshem 

kl 10.00-16.00
Dagen är kostnadsfri men vi 

behöver din anmälan till 
församlingsexp. 0303-444 000 

senast 5 november.
Information: 

Ingela Fransson, diakon, 
0303-444031

Förmiddagscafé
24 oktober 10.00-12.00 
Starrkärrs församlingshem

Till dödens port
Kyrkoherde Björn Nilsson 

berättar om en resa till Auschwitz.

Öppet hus i 
Allhelgonatid

Under Allhelgonaveckan kommer 
Starrkärrs kyrka att vara öppen:

Torsdag 31 okt. 10.00–18.00
Fredag 1 nov. 10.00–18.00
Lördag 2 nov. 10.00–18.00 

kl. 16.00 Musikandakt 
En stund till eftertanke

Kilanda kyrka:
Lördag 2 november

kl. 18.00 Musikandakt

Starrkärrs kapell kommer 
under veckan vara ett 

Stillhetens kapell där du 
kan tända ett ljus.

FN-konsert 
Torsdag 24 oktober kl. 18.30 

Starrkärrs kyrka. 

Barnkören gNola, 
Älvängens barnkör och 

Juniorkören sjunger sånger om 
fred och vänskap. 

Insamling till ”Världens barn”

Sigun Melander var sig själv

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.

Sigun Melander blev en stor kulturprofi l i Ale 
och var särskilt engagerad i att bevara min-
net av konstnären Ivar Arosenius.

Skepplanda Pastorat

NYVALDA FULLMÄKTIGE
Mandatperiod 2014-2017

sammanträder

Tisdag 5 november
ca kl 20.15

Direkt efter samfällda fullmäktige

Plats  Ale-Skövde församlingshem

Annica Hamnegård-Claesson

Lödöse och Skepplanda-Hålanda
församlingar

Skepplanda kyrkliga samfällighet

SAMFÄLLDA FULLMÄKTIGE
sammanträder

Tisdag 5 november
klockan 19.00

Plats  Ale-Skövde församlingshem

Leif Andersson

Lödöse och Skepplanda-Hålanda
församlingar

Christer Hellström
Ordförande

Kyrkofullmäktige
i Nödinge församling kallas till 

SAMMANTRÄDE
tisdagen den 5 nov kl 19.00 

i Surte församlingshem.

Har din man slutat
lyssna på dig?

Hörselskadades Riksförbund



Det kan bero på att han börjar höra 
dåligt. Ring Hörsellinjen 
0771-888000. www.horsellinjen.se
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Ingela Fransson, diakon, 
0303-444031

Förmiddagscafé
24 oktober 10.00-12.00 
Starrkärrs församlingshem

Till dödens port
Kyrkoherde Björn Nilsson 

berättar om en resa till Auschwitz.

Öppet hus i 
Allhelgonatid

Under Allhelgonaveckan kommer 
Starrkärrs kyrka att vara öppen:

Torsdag 31 okt. 10.00–18.00
Fredag 1 nov. 10.00–18.00
Lördag 2 nov. 10.00–18.00 

kl. 16.00 Musikandakt 
En stund till eftertanke

Kilanda kyrka:
Lördag 2 november

kl. 18.00 Musikandakt

Starrkärrs kapell kommer 
under veckan vara ett 

Stillhetens kapell där du 
kan tända ett ljus.

FN-konsert 
Torsdag 24 oktober kl. 18.30 

Starrkärrs kyrka. 

Barnkören gNola, 
Älvängens barnkör och 

Juniorkören sjunger sånger om 
fred och vänskap. 

Insamling till ”Världens barn”

Sigun Melander var sig själv

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.

Sigun Melander blev en stor kulturprofi l i Ale 
och var särskilt engagerad i att bevara min-
net av konstnären Ivar Arosenius.

Skepplanda Pastorat

NYVALDA FULLMÄKTIGE
Mandatperiod 2014-2017

sammanträder

Tisdag 5 november
ca kl 20.15

Direkt efter samfällda fullmäktige

Plats  Ale-Skövde församlingshem

Annica Hamnegård-Claesson

Lödöse och Skepplanda-Hålanda
församlingar

Skepplanda kyrkliga samfällighet

SAMFÄLLDA FULLMÄKTIGE
sammanträder

Tisdag 5 november
klockan 19.00

Plats  Ale-Skövde församlingshem

Leif Andersson

Lödöse och Skepplanda-Hålanda
församlingar

Christer Hellström
Ordförande

Kyrkofullmäktige
i Nödinge församling kallas till 

SAMMANTRÄDE
tisdagen den 5 nov kl 19.00 

i Surte församlingshem.

Har din man slutat
lyssna på dig?

Hörselskadades Riksförbund

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Predikoturer
Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling
Sönd kl 10, Högmässa, Wes-
tergaard. Tisd kl 09, Mässa i 
församlingshemmet, Wester-
gaard. Onsd kl 18.30, Mässa, 
Nordblom.

Surte missionsförsamling
Onsd 23/10 kl 18:30, Ton-
år; Tårtbakartävling. Onsd 
23/10 kl 19, Ekumenisk bön 
i Pingstkyrkan, Bohus. Onsd 
23/10 kl 21, Innebandy i Sur-
teskolan. Sönd 27/10 kl 11, 
Gudstjänst. Bo Cedergård. 
Enkelt fi ka. Månd 28/10 kl 
19, Musikkåren, Lerum Surte 
Symphonic Band, övar. Tisd 
29/10 kl 18:30, Samtalskväll 
- Bibelsamtal. Onsd 30/10 kl 
15, Onsdagsträff: Sång och 
musik med Lissmarie Ols-
son och Holmfrid Ranebjörk. 
Onsd 30/10 kl 21, Inneban-
dy i Surteskolan. Det kan bli 
ändringar, men www.surtemis-
sionskyrka.se har alltid ett ak-
tuellt program.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Tisd 22/10 Älvängens kyrka kl 
19, (OBS TIDEN!) Försam-
lingskväll  - DET HÄNDER 
NÄR DU VILAR! Författa-
ren, förkunnaren och förelä-
saren Tomas Sjödin besöker 
Älvängens blå kyrka. Se www.
mittiale.se. Onsd 23/10 Älv-
ängens kyrka kl 19, Taizémäs-
sa, Andersson. Torsd 24/10 
Starrkärrs församlingshem kl 
10, Förmiddagscafé, se an-
nons. Starrkärrs kyrka 18.30 
FN-gudstjänst, se annons. 
Sönd 27/10. Starrkärrs kyrka 
kl 11, Mässa, Else Blomgren. 
Nols kyrka kl 11, Mässa, Göte 
Siverbo. Älvängens kyrka kl 
18, Mässa, Else Blomgren.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 27/10 kl 10, 
Mässa L Ingvarsson. Onsd 
29/10 kl 18.30, Veckomäs-
sa. Hålanda sönd 27/10 kl 12, 
Mässa L Ingvarsson. S:t Peder 
sönd 27/10 kl 10, Gudstjänst 

V Wetterling. Ale-Skövde, 
se övriga. Tunge sönd 27/10 
kl 12, Familjegudstjänst med 
drama. V Wetterling Barn och 
ungdomar medverkar. Elin 
Åkesson – fi ol.
Smyrnaförsamlingen i Älv-
ängen
Tisd 22/10 kl 8-9, Bön. Kl 
14, Bibelsamtalsgruppen. Kl 
19, Tomas Sjödin i Blå kyr-
kan, ”Det händer när du vi-
lar”. Onsd 23/10 kl 10-11.45, 
”Mmm…mammamorgon” 
– En stunds avkoppling och 
”prat” för mammor, barn-
vaktsstöd fi nns. Kl 18-19, Bön. 
Kl 19, Pingst ledarutveck-
ling. Torsd 24/10 kl 10-12.30, 
SmyrnaCaféet. Kl 15, Andakt 
på Soläng. Kl 18.15, Hobby. 
Fred – Sönd Vision 13´ - Ung-
domskonferens. Lörd 26/10 kl 
10-13, Second Hand & Café. 
Sönd 27/10 kl 11, Gudstjänst, 
Elias Berg. Lovsångsband. 
Äventyret. Kyrkkaffe. Månd 
28/10 kl 10, RPG Stavgång. 
Tisd 29/10 kl 8-9, Bön.

Filadelfi aförsamlingen - Bo-
hus pingstkyrka
Onsd 23/10 kl 19, Ekumenisk 
bön. Sönd 27/10 kl 11, Guds-
tjänst med Gunnar Mattsson. 
Onsd 30/10 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön.

Älvängens missionskyrka
Torsd 24/10 kl 19.30, Köröv-
ning. Fred 25/10 kl 20, 
Vision13:"Lyft blicken"   
Möte i Smyrnakyrkan , An-
ders Marklund och lovsångs-
team ca 21.30, Café och  kon-
sert med "Cavemen meets 
fi re". Arr: Kyrkorna i Älväng-
en, Gunntorp och Skepplan-
da  och Team Evangelisation. 
Lörd 26/10 kl 19, Vision13: 
Möte i Smyrnakyrkan , Anders 
Marklund och lovsångsteam.  
Café och öppen scen. Sönd 
27/10 kl 11, Gudtjänst Leif 
Jöngren. Söndagsskola. Serve-
ring. Kl 19, Vision13:  Avslut-
ningsmöte i Smyrna  AMark-
lund och lovsångsteamet. Tisd 
29/10 kl 10, Tisdagsbön. Kl 

10-13, Stickcafé  kl 11.00 Fika 
för alla. Onsd 30/10 kl 19, 
"Undringar" en konsertguds-
tjänst om livsglädje och ve-
mod utifrån Ted Gärdestads 
liv och sånger, med sång- och 
musikpastor Lars Widell, Ska-
ra   Servering.

Guntorps missionskyrka
Onsd 23/10 kl 18.30, Ton-
år , ÄventyrarScout. 25-27/10 
VISION 13 Konferens ar-
rangerad av Smyrnakyrkan, 
Älvängens och Guntorps Mis-
sionsförsamlingar. Vi möts 
i Smyrnakyrkan. Alla åldrar 
är Välkomna. Onsd 30/10 kl 
18.30, Spårar & UpptäckarS-
cout.

Nödinge församling
Sönd 27/10 kl 11, Nödinge 
kyrka Familjemässa för sto-
ra och små R.bäck. Kl 17, Sur-
te kyrka Lovsångsgudtjänst 
R.Bäck.

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

Jordfästningar
Anna-Lisa Svensson. I 
Starrkärrs kyrka hölls freda-
gen 18 oktober begravnings-
gudstjänst för Anna-Lisa 
Svensson, Älvängen. Of-
fi ciant var kyrkoherde Björn 
Nilsson.

Gaby Grundberg. I Skepp-
landa kyrka hölls fredagen 
18 oktober begravnings-
gudstjänst för Gaby Grund-
berg, Skepplanda. Offi ciant 
var komminister Magnus 
Skredsvik.

Ovanstående rubrik var 
titeln på en bok som 
kom ut för flera år sen. 

Exakt innehåll kommer jag 
inte ihåg, men titeln har dröjt 
kvar hos mig. Kanske för att 
jag håller med till hundra pro-
cent. För vem kan förneka att 
förutsättningarna för ett gott 
liv ser olika ut för oss redan 
från början? 

Att få bekräftelse, kärlek och 
grundläggande behov till-
godosedda redan som liten 
bebis har betydelse för hela 
livet. Men alla föräldrar har, 
av ett flertal olika anledning-
ar, inte möjlighet att ge det 
som behövs. För många är 

oddsen sämre redan från start. 
Dessutom kan vi räkna upp 
en mängd olika saker som kan 
drabba oss som gör att vi verk-
ligen inte hittar någon rätt-
vis logik i livet. Den finns helt 
enkelt inte. 

Men Gud är god. Hos honom 
finns ingen som har före-
träde framför någon annan. 
Förutsättningslöst erbju-
der han kompanjonskap med 
både onda och goda, fatti-
ga och rika, ”lyckade” såväl 
som ”mindre lyckade”. Bibeln 
kallar det frälsning. När Jesus 
talar om detta använder han 
bilder från jordbruket. Om ut-
sädet som hamnar i jorden, 

som växer ”av sig själv”, och 
så småningom blir till mogen 
skörd. 

På liknande sätt är det när 
Jesus får tillträde till våra hjär-
tan. Då börjar Gud sitt arbete, 
inifrån och ut. Den ”goda 
skörden” kommer inte på en 
kvart men förutsättningarna är 
helt förändrade. Hur orättvist 
livet än är, är Guds frälsning 
en ny början i ett helt nytt 
läge. Våga tro att det gäller 
dig! För livet är inte rättvist 
men Gud är god. 

Marie Nordvall
Pastor i Smyrnaförsamlingen, 

Älvängen

Betraktelse

Livet är inte rättvist men Gud är god

SAKNAD!
Vår lilla katt Lena är 
saknad. Hon försvann för 
några veckor sedan i Ala-
fors. Hon är mycket söt , 
snäll och tillgiven.Lena är 
liten, gråmelerad och hade 
ett rosa halsband med vita 
prickar på sig då hon för-
svann. Hoppas på att få hem 
henne igen.
tel. 0705-74 17 62
el. 0703-41 10 29
el. 0303-74 17 60

Övrigt

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Onsdagsträff 30 oktober
Nödinge församlingshem 13.00. ”Sånger från vaggan till nu”
Sven Karlsson kantor i Surte missionskyrka
berättar och sjunger. Fika. Välkomna!
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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

Stor vedklyv 3-fas 1500:-. Svets 
migtronic lth 135 ny, 1500:-. Hop-
fällbar sulky, 500:-. Cykelställ för 
krok Thule nytt, 400:-.
tel. 0303-74 11 89

4 st vinterdäck, dubbat. 205/55 

R16. Volvo fälg. 800:-.
tel. 0520-66 83 22

Slåtterkross B215. Betes-
puts slaghack B240. Spann-
mållskross. 
tel. 0703-73 52 71

Hörnsoffa grön skinn. Gabbeh 
matta grön.
tel. 0705-35 00 13

Ö HYRA

Ensamstående kvinna 50 år. 
Önskar hyra åretrunt boende.
tel. 0736-51 43 83   Annelie

SÖKES

Bridgepartner sökes för spel i 
Alvhem tisd kvällar.
tel. 0303-74 82 56

Söker ryttare, ej under 18 år till 
16-årigt varmblod. Mycket snäll 
och trafiksäker. Står i Ryk. Ring 
Lisbeth
tel. 0704-78 41 14

ÖVRIGT

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

Cykel upphittad. Återfås mot 
annonskostnad och beskrivning.
tel. 0735-65 59 39

Har du fallfrukt? Vi är intresse-
rade av att plocka både fallfrukt 
och från träden. Både päron 
och äpple är av intresse. Såklart 
kommer vi att vara rädda om 
din mark och växter.
tel. 0704-10 04 44

Texta tydligt:
Familj – Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett 
adresserat och frankerat kuvert. 

Prylbörs – För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. 

Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställ-
ningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag kl 12, till...
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen, Märk kuvertet "Familj"
Vi tar inte emot privatannonser på telefon, 
fax eller e-mail.
Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni 
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.
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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. 
Pensionärsrabatt. 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 även nyköp. 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

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

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Kerstin  Nilsson, Älvängen

Ett jättestort Grattis säger 
vi till Max och Moa som 
fyller 6 år den 25 oktober.

Puss & kram önskar
Mamma och Pappa

Grattis älskade
Lasse

på 3-årsdagen den 23/10
önskar Mamma & Pappa

Hjärtliga gratulationer till 
vårat charmtroll

Max Maximilian
på 1-årsdagen 16/10

kram Mamma & Pappa

Grattis till vår fina tjej
Stella

som fyller 3 år
den 22 oktober

önskar Mamma & Pappa

Stort grattis till
våran prinsessa

Emilia
på 5-årsdagen!

Pussar och kramar från 
Farmor, Farfar,
Ninna och Helen

25/10 2013
Grattis älskade

Linus
på 5-års dagen!

Önskar Mamma, Pappa
och lillebror Nils

Födda 

Välkommen Freja!
Emelie Hultman och 

Fredrik Fässberg är lyckliga 
föräldrar och Cajsa är stolt 
och omtänksam storasyster. 
Varbergs BB den 23 augusti 

2013. Stolt och lycklig 
mormor är Ulla

Veckans ros 
Veckans ros till vaktmäs-
tarna för Skepplanda Byg-
degård. Stort tack för att vi 
fått låna Bygdegården för 
gympa. Vilken otrolig ser-
vice ni gett oss! Hälsningar 
från

Skepplanda BTK's gympare

Övrigt
Föreläsning på Ale Brukshunssklubb med Maths Lindberg 
från husdjurshälsan. Prioriteringsområde höftledsdysplasi 
och hund. Gratis för både medlemmar och icke medlemmar. 
Fikaförsäljning under kvällen. När: 6/11 klockan 19.00.
Var: Ale brukshundsklubb klubbstuga.
Läs mer på www. alebk.se. Välkomna!

Ett stort grattis till våran 
älskade Mamma, Mormor 
& Farmor, Monica som 

fyller 65 år den 25/10.
Kramar från oss

alla "Nordströmarna"

Stort tack till alla som 
bidrog till att vi fick in 
närmare 11 500kr till Värl-
dens barn på galakvällen 
i Smyrnakyrkan. Tack till 
"projektkören" för den 
härliga sången och tack 
också till Ica Supermarket i 
Älvängen som bjöd på fika 
efteråt.
Marie Nordvall och Elias Berg

Tack
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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

Stor vedklyv 3-fas 1500:-. Svets 
migtronic lth 135 ny, 1500:-. Hop-
fällbar sulky, 500:-. Cykelställ för 
krok Thule nytt, 400:-.
tel. 0303-74 11 89

4 st vinterdäck, dubbat. 205/55 

R16. Volvo fälg. 800:-.
tel. 0520-66 83 22

Slåtterkross B215. Betes-
puts slaghack B240. Spann-
mållskross. 
tel. 0703-73 52 71

Hörnsoffa grön skinn. Gabbeh 
matta grön.
tel. 0705-35 00 13

Ö HYRA

Ensamstående kvinna 50 år. 
Önskar hyra åretrunt boende.
tel. 0736-51 43 83   Annelie

SÖKES

Bridgepartner sökes för spel i 
Alvhem tisd kvällar.
tel. 0303-74 82 56

Söker ryttare, ej under 18 år till 
16-årigt varmblod. Mycket snäll 
och trafiksäker. Står i Ryk. Ring 
Lisbeth
tel. 0704-78 41 14

ÖVRIGT

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

Cykel upphittad. Återfås mot 
annonskostnad och beskrivning.
tel. 0735-65 59 39

Har du fallfrukt? Vi är intresse-
rade av att plocka både fallfrukt 
och från träden. Både päron 
och äpple är av intresse. Såklart 
kommer vi att vara rädda om 
din mark och växter.
tel. 0704-10 04 44

Texta tydligt:
Familj – Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett 
adresserat och frankerat kuvert. 

Prylbörs – För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. 

Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställ-
ningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag kl 12, till...
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen, Märk kuvertet "Familj"
Vi tar inte emot privatannonser på telefon, 
fax eller e-mail.
Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni 
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.
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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. 
Pensionärsrabatt. 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 även nyköp. 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

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

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Kerstin  Nilsson, Älvängen

Ett jättestort Grattis säger 
vi till Max och Moa som 
fyller 6 år den 25 oktober.

Puss & kram önskar
Mamma och Pappa

Grattis älskade
Lasse

på 3-årsdagen den 23/10
önskar Mamma & Pappa

Hjärtliga gratulationer till 
vårat charmtroll

Max Maximilian
på 1-årsdagen 16/10

kram Mamma & Pappa

Grattis till vår fina tjej
Stella

som fyller 3 år
den 22 oktober

önskar Mamma & Pappa

Stort grattis till
våran prinsessa

Emilia
på 5-årsdagen!

Pussar och kramar från 
Farmor, Farfar,
Ninna och Helen

25/10 2013
Grattis älskade

Linus
på 5-års dagen!

Önskar Mamma, Pappa
och lillebror Nils

Födda 

Välkommen Freja!
Emelie Hultman och 

Fredrik Fässberg är lyckliga 
föräldrar och Cajsa är stolt 
och omtänksam storasyster. 
Varbergs BB den 23 augusti 

2013. Stolt och lycklig 
mormor är Ulla

Veckans ros 
Veckans ros till vaktmäs-
tarna för Skepplanda Byg-
degård. Stort tack för att vi 
fått låna Bygdegården för 
gympa. Vilken otrolig ser-
vice ni gett oss! Hälsningar 
från

Skepplanda BTK's gympare

Övrigt
Föreläsning på Ale Brukshunssklubb med Maths Lindberg 
från husdjurshälsan. Prioriteringsområde höftledsdysplasi 
och hund. Gratis för både medlemmar och icke medlemmar. 
Fikaförsäljning under kvällen. När: 6/11 klockan 19.00.
Var: Ale brukshundsklubb klubbstuga.
Läs mer på www. alebk.se. Välkomna!

Ett stort grattis till våran 
älskade Mamma, Mormor 
& Farmor, Monica som 

fyller 65 år den 25/10.
Kramar från oss

alla "Nordströmarna"

Stort tack till alla som 
bidrog till att vi fick in 
närmare 11 500kr till Värl-
dens barn på galakvällen 
i Smyrnakyrkan. Tack till 
"projektkören" för den 
härliga sången och tack 
också till Ica Supermarket i 
Älvängen som bjöd på fika 
efteråt.
Marie Nordvall och Elias Berg

Tack
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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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Du vet väl om att Ale El även säljer elavtal? 

Om du bor i Ale Els nätområde kan du dessutom få 

el och nät  
på en faktura!

Under tor-sön vecka 43 är du välkommen att besöka oss på 

Hem & Villamässan i Göteborg. 
Vi finns i monter B06:30.

Välkommen! 

www.aleel.se | 0303-33 24 00 | info@aleel.se 
Lunnavägen 2, Box 3004, 449 14 Alafors 

Gilla oss på  
Facebook

www.aleel.se


