
Coop Extra 
invigdes
ÄLVÄNGEN. Alvhems 
förskola fi ck klippa 
det blågula bandet när 
Coop Extra invigde sin 
butik på nya Handels-
plats Älvängen.
– Ett självklart uppdrag för framti-
dens kunder, sa en nöjd butikschef, 
Tobias Håkansson.

Läs sid 11

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Älvängen

Nr 39  |  vecka 44  |  2013  |  År 18  |  100% täckning  |

Nagelförlängning
i Skepplanda

Nytt Set  450 kr
Ord.pris 495 kr.

Erbjudandet gäller  
t o m 31 nov 2013

Välkommen!

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

www.axums.seLuftavfuktare Woods DS28 
KAMPANJPRISKAMPAN PKKAAMMPPAANNJJPPRRIIS

3995:-

Ale gymnasiums musikelever bjöd på en sprakande show i onsdags. Här fanns allt från egenskriven hårdrock till klassiskt musikgodis. Amilia Häger, Elin 
Larsson, Filip Teibl, Sara Löfkvist, Dorcas Tabita, Sebastian Norberg-Melin, Oscar Holl och Julia Berg gav järnet på scenen.        Läs sid 29

Konsert av bästa märke
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Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla 
dagar 7-23

Ale Torg

GRILLAD 
KYCKLING

Kronfågel, ca 1000g.
Max 2 per kund

/st

Snabbmiddag

Köp till några 
av våra goda 

tillbehör 
i manuella 

delikatessen!

för hungriga magar!

  

Lödöse 0520-66 00 10
D

Missa inte vår annons i tidningen!

Mån-fred 8-21
Lör-sön 9-21

VÅRA ÖPPETTIDER: Mindre klasser

paula.orn@ale.sePaula Örn (S)

– mer kunskap!

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

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

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

Vi hjälper dig i hemmet 
och på företaget. Inga 
startavgifter eller långa 
bindningstider och du får 
samma resurs varje gång.

www.veteranpoolen.se
Vardag 10-19 | Lördag 10-15 | Söndag 11-15 

ICA Kvantum 7-23 alla dagar | www.aletorg.se

Upptäck det
breda utbudet
på Ale Torg!



Aleborna är som männ-
iskor i allmänhet. De 
vill ha mer och bättre. 

Det framgår inte minst på 
de ortsutvecklingsmöten 
som nu har passerat tio av 
kommunens orter. Proble-
met är att alla krav på för-
bättringar kräver resurser. 
Det går alltid att omfördela 
de offentliga pengarna (skat-
temedel), men inte utan att 
någon blir trampad på tårna 
och besviken. Därför är 
tillväxt den bästa vägen att 
gå. Att vi helt enkelt ökar 
våra resurser. En kommuns 
enda chans att få en större 
kista att ösa ur är att få fl er 
att vilja betala till det ge-
mensamma kontot. Ale och 
Lilla Edet kommun har tack 
vare pendeltåg och motor-
väg höjt sin attraktivitet hos 
både exploatörer och poten-
tiella invånare, vilket gör att 
möjligheten att få fl er skat-
tebetalare har ökat markant. 
Enligt Västnytt (söndag 20 
oktober 2013) har succén 
uteblivit och Ale kommun 
har inte fått den tillväxt som 
politikerna planerat för. 
Förvisso ett korrekt konsta-
terande, men vän av ordning 
minns hur stor den negativa 
påverkan var under vägbyg-
get. Intresset att fl ytta till ett 
byggkaos var lika svagt som 
för att starta en byggnation. 
Nu ser det annorlunda ut. 
Byggherrarna står på kö och 
projekten startar upp på lö-
pande band. Vi kommer att 

få en tillväxt och kommer 
att kunna ställa ökade krav 
på offentlig service, men vi 
är inte där än.

Dessutom måste tillväx-
ten bo på ett attraktivt sätt, 
annars blir postadressen 
till en annan kommun. Vad 
är då attraktivt? Nära till 
pendeln, centrum, skola 
och – natur! En inte helt 
enkel ekvation att lösa. Sär-
skilt besvärligt blir det om 
vi fortsätter protestera mot 
all byggnation som plane-
ras överstiga två våningar. 
Ska tillväxten, grunden för 
att infria vår önskelista av 
handel och service, få plats i 
ett attraktivt läge krävs att vi 
vågar bygga på höjden. Det 
är bara att inse fakta, vi blir 
inte färre i samhället. Om 
ett av målen dessutom är att 
behålla grönska både 
centralt och externt kan 
vi inte enbart breda ut 
oss på bredden. Det 
säger all logik. Sedan 
behöver antalet höghus 
inte överdrivas, men 
att kategoriskt säga nej 
är att avstå en fortsatt 
positiv samhällsutveck-
ling.

Samma sak gäller pro-
blemet med bristen på 
parkeringar. Tillväxten 
som vi alla vill ha för 
att öka våra resurser 
för en bättre 
vård, skola 

och omsorg kommer inte 
vara utan bilar. Om det är 
trångt idag, hur blir det 
då om ett par år med låt 
oss säga 500 nyinflyttade 
bostäder? Det finns bara en 
lösning, antingen bygger vi 
på höjden eller så gräver vi 
ner oss…

I veckan öppnade ytterli-
gare en stor livsmedelsaktör. 
Coop Extra slog upp por-
tarna på nya Handelsplats 
Älvängen. Denna toppmo-
derna butik har sannolikt 
krav på tillväxt. Ska den 
planerade handelsutbyggna-
den överleva sig själv i Ale är 
det ett måste med fler plån-
böcker och hur dessa vill bo 
har jag redan avhandlat. Ta 
höjd för tillväxten!

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Ta höjd för tillväxt!
alekuriren  |   nummer 39  |   vecka 44  |   2013LEDARE2

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

Dränering • Enskilda avlopp  
Grundisolering • Dikning • Marksten

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

Verksamheten 
är miljödiplomerad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Annonsmottagning 
Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 
Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 
Lödöse och Nygård varje vecka, 15 600 
ex. Storupplaga i hela Lilla Edet kommun, 

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

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

Tryck 
Bold Printing Borås 2013.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

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

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Inne & utebelysning
Ale Lampan

LED-EXPERTEN
Vi hjälper dig hitta 

rätt belysning!

Öppet: Månd-fred 10-18, lörd 10-14

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.

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

TYGLADAN

Höstens Nyheter är här!

600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

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

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

ÖLJETTKAPPOR  50x250cm 139:-/st
THERMOLEGGINGS 

Dam, Barn 49:-

Höst ns Nyyhe

Halloweenkrysset
Laila Fallgren Nödinge
Bertil Aronsson Lödöse
Ann-Marie Karlsson Nödinge
Rune Elgh Lödöse
Sonja Holmberg Skepplanda
Gunnel Wahlström Älvängen
Birgit Ljung  Lilla Edet
Elisabeth Dahl Nödinge
Maj Kinnvall Älvängen
Rosina Ivarsson Nygård

VINNARE
Grattis till rätt lösning 

i Halloweenkrysset, vi skickar er 
varsin trisslott!

POTATIS – SYLT –SOLROSFRÖ
King Edward, Asterix, Snöboll, Folva, Inova, Gul Mandel, 

Amandine. 5 och 20 kg förp. Sv äpplen, morötter, 
fodermorötter. Solrosfrö 20 kg 240:-. Hjortron- lingon- 
blåbärs- hallon- drottning- salmbärs- och tranbärssylt 

(60% bärhalt. Säljes från lastbil.   LÖRDAG 1/11: 
Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 

13.30, Älvängen Älvans gatukök 14, Lödöse P museet 14.30, 

Lilla Edet Elkedjan 15. Ej kort. Nästa tur 30/11.

0767-97 05 56, 070-298 39 40  www.potatisbilarna.se

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

Mer än bara lokaltidning

Printshop • Filmproduktion
Webbproduktion • Reklambyrå

Dags för nya  
vinter- 
däck?

Vi säljer 
vinterdäck,  

lättmetallfälgar 
och bilbatteri till 

låga priser!

Vi finns i Nygård
FIRESTONE • GOODYEAR • MICHELIN • NOKIAN

PMO Däck & Bilservice
0728-72 63 24



Aleborna är som männ-
iskor i allmänhet. De 
vill ha mer och bättre. 

Det framgår inte minst på 
de ortsutvecklingsmöten 
som nu har passerat tio av 
kommunens orter. Proble-
met är att alla krav på för-
bättringar kräver resurser. 
Det går alltid att omfördela 
de offentliga pengarna (skat-
temedel), men inte utan att 
någon blir trampad på tårna 
och besviken. Därför är 
tillväxt den bästa vägen att 
gå. Att vi helt enkelt ökar 
våra resurser. En kommuns 
enda chans att få en större 
kista att ösa ur är att få fl er 
att vilja betala till det ge-
mensamma kontot. Ale och 
Lilla Edet kommun har tack 
vare pendeltåg och motor-
väg höjt sin attraktivitet hos 
både exploatörer och poten-
tiella invånare, vilket gör att 
möjligheten att få fl er skat-
tebetalare har ökat markant. 
Enligt Västnytt (söndag 20 
oktober 2013) har succén 
uteblivit och Ale kommun 
har inte fått den tillväxt som 
politikerna planerat för. 
Förvisso ett korrekt konsta-
terande, men vän av ordning 
minns hur stor den negativa 
påverkan var under vägbyg-
get. Intresset att fl ytta till ett 
byggkaos var lika svagt som 
för att starta en byggnation. 
Nu ser det annorlunda ut. 
Byggherrarna står på kö och 
projekten startar upp på lö-
pande band. Vi kommer att 

få en tillväxt och kommer 
att kunna ställa ökade krav 
på offentlig service, men vi 
är inte där än.

Dessutom måste tillväx-
ten bo på ett attraktivt sätt, 
annars blir postadressen 
till en annan kommun. Vad 
är då attraktivt? Nära till 
pendeln, centrum, skola 
och – natur! En inte helt 
enkel ekvation att lösa. Sär-
skilt besvärligt blir det om 
vi fortsätter protestera mot 
all byggnation som plane-
ras överstiga två våningar. 
Ska tillväxten, grunden för 
att infria vår önskelista av 
handel och service, få plats i 
ett attraktivt läge krävs att vi 
vågar bygga på höjden. Det 
är bara att inse fakta, vi blir 
inte färre i samhället. Om 
ett av målen dessutom är att 
behålla grönska både 
centralt och externt kan 
vi inte enbart breda ut 
oss på bredden. Det 
säger all logik. Sedan 
behöver antalet höghus 
inte överdrivas, men 
att kategoriskt säga nej 
är att avstå en fortsatt 
positiv samhällsutveck-
ling.

Samma sak gäller pro-
blemet med bristen på 
parkeringar. Tillväxten 
som vi alla vill ha för 
att öka våra resurser 
för en bättre 
vård, skola 

och omsorg kommer inte 
vara utan bilar. Om det är 
trångt idag, hur blir det 
då om ett par år med låt 
oss säga 500 nyinflyttade 
bostäder? Det finns bara en 
lösning, antingen bygger vi 
på höjden eller så gräver vi 
ner oss…

I veckan öppnade ytterli-
gare en stor livsmedelsaktör. 
Coop Extra slog upp por-
tarna på nya Handelsplats 
Älvängen. Denna toppmo-
derna butik har sannolikt 
krav på tillväxt. Ska den 
planerade handelsutbyggna-
den överleva sig själv i Ale är 
det ett måste med fler plån-
böcker och hur dessa vill bo 
har jag redan avhandlat. Ta 
höjd för tillväxten!

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Ta höjd för tillväxt!
alekuriren  |   nummer 39  |   vecka 44  |   2013LEDARE2

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

Dränering • Enskilda avlopp  
Grundisolering • Dikning • Marksten

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

Verksamheten 
är miljödiplomerad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Annonsmottagning 
Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 
Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 
Lödöse och Nygård varje vecka, 15 600 
ex. Storupplaga i hela Lilla Edet kommun, 

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

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

Tryck 
Bold Printing Borås 2013.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

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

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Inne & utebelysning
Ale Lampan

LED-EXPERTEN
Vi hjälper dig hitta 

rätt belysning!

Öppet: Månd-fred 10-18, lörd 10-14

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.

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

TYGLADAN

Höstens Nyheter är här!

600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

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

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

ÖLJETTKAPPOR  50x250cm 139:-/st
THERMOLEGGINGS 

Dam, Barn 49:-

Höst ns Nyyhe

Halloweenkrysset
Laila Fallgren Nödinge
Bertil Aronsson Lödöse
Ann-Marie Karlsson Nödinge
Rune Elgh Lödöse
Sonja Holmberg Skepplanda
Gunnel Wahlström Älvängen
Birgit Ljung  Lilla Edet
Elisabeth Dahl Nödinge
Maj Kinnvall Älvängen
Rosina Ivarsson Nygård

VINNARE
Grattis till rätt lösning 

i Halloweenkrysset, vi skickar er 
varsin trisslott!

POTATIS – SYLT –SOLROSFRÖ
King Edward, Asterix, Snöboll, Folva, Inova, Gul Mandel, 

Amandine. 5 och 20 kg förp. Sv äpplen, morötter, 
fodermorötter. Solrosfrö 20 kg 240:-. Hjortron- lingon- 
blåbärs- hallon- drottning- salmbärs- och tranbärssylt 

(60% bärhalt. Säljes från lastbil.   LÖRDAG 1/11: 
Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 

13.30, Älvängen Älvans gatukök 14, Lödöse P museet 14.30, 

Lilla Edet Elkedjan 15. Ej kort. Nästa tur 30/11.

0767-97 05 56, 070-298 39 40  www.potatisbilarna.se

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

Mer än bara lokaltidning

Printshop • Filmproduktion
Webbproduktion • Reklambyrå

Dags för nya  
vinter- 
däck?

Vi säljer 
vinterdäck,  

lättmetallfälgar 
och bilbatteri till 

låga priser!

Vi finns i Nygård
FIRESTONE • GOODYEAR • MICHELIN • NOKIAN

PMO Däck & Bilservice
0728-72 63 24
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ALE. Ronden, bussar 
särskilt anpassade 
för sjukresor, står in-
för en ny upphandling 
till nästa sommar.

Ett rykte om att det 
skulle röra sig om en 
nedläggning har or-
sakat starka reaktio-
ner hos de som idag 
jobbar som värdar/
värdinnor på bus-
sarna, men uppgiften 
är felaktigt.

– Att rondenbussarna 
skulle försvinna är ett 
olyckligt rykte. Det hand-
lar om ett missnöje bland 
några som i och med en 
ny upphandling av trafiken 
riskerar att bli av med sina 
jobb. I själva verket kan 
det nya avtalet komma att 
innebära dubbelt så många 
turer i ett mer samlat kon-
cept, säger Lena Martins-
son, sektorschef på Sjuk-
resor. 

I Skaraborg har man 
dock beslutat att dra in 
linjer på grund av lågt 
resande. 

– De bussarna kostar 
årligen 6,5 miljoner 
kronor att driva och vi 
sparar betydligt mer på att 
låta de få som reser åka taxi 
till sjukhuset. 

Det gäller emellertid 
inte resten av Västra Göta-
landsregionen. 

Patienter som regelbun-
det reser mellan exempel-
vis Ale och Sahlgrenska, 
många är cancerpatienter 
under behandling, kan från 
och med nästa sommar få 
två turer per dag istället 
för en.

– Hittills har Ronden 
sett ganska olika ut mellan 
länen och det vi vill uppnå 
är att skapa ett koncept 
som ska gälla för alla, både 
när det gäller fordon och 
service ombord. Samti-
digt ska vi försöka möta 
behovet av allmän kollek-
tivtrafik, varpå turerna för-
modligen kommer att öka, 
säger Lena Martinsson.

Ses över
Servicen består idag 
av värdar och värdin-
nor ombord som hjälper 
patienterna. Även det sys-
temet ska ses över inför det 
nya avtalet och Lena Mar-
tinsson menar att de kan ha 
spelat ut sin roll.

– I deras uppgifter har 
det bland annat ingått att 
gå runt och hjälpa till med 
betalningen. Detta försvå-
ras av nya lagkrav på att alla 
ska sitta fastspända under 
färd, samt att betalningen 
idag sker genom biljettma-
skiner. Den hjälpen har du 
inte om du åker taxi och de 
patienterna är ofta i sämre 
skick än de som åker buss 
till sjukhuset. Kanske är 
behovet större där. 

JOHANNA ROOS

– Felaktigt rykte 
om nedläggning

Ronden 
blir kvar

MER ÄN BARA 
BLOMMOR
Presenter, choklad, porslin, 
praliner, kaffe, te, oljor- och 
vinäger i lösvikt.

VILDSVINSSALAMI FRÅN 
KOBERG

CHOKLAD

PRESENTER

BLOMMOR

JUST 
NU

ALE. Elbussen körde 
fast innan den ens hann 
starta.

Det Sverigeunika pro-
jektet om en eldriven 
slingbuss i Älvängen är 
däremot inte avslutat.

– Nej, vi har tagit 
fram ett nytt förslag 
som nu ska förankra 
och hitta en fi nansie-
ring för, säger Energi-
teknikcentrums Robert 
Aronsson som äger 
projektet.

I slutet av december pre-
senterades ett sensationellt 
elbussprojekt i Ale. Västra 
Götalandsregionen backade 
upp Ale kommun i en sats-
ning på eldriven busstrafik 
i Älvängen. Tanken var att 
bussen skulle vara i drift 
under sommaren 2013 och 
under projekttiden var syftet 
att utvärdera elbussens 
funktion och tillgänglighet, 
liksom de boendes och resan-
des syn på driften. På höstens 
ortsutvecklingsmöten har 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande fått frågan om vart 

elbussen tagit vägen gång 
efter gång. I tisdags kväll sva-
rade han.

– Den är inte som några 
tror död och begraven, utan 
det har tillstött problem 
som vi nu försöker lösa. Den 
bussleverantör som vi förli-
tade oss till hade en väldigt 
fin elbuss på papperet, men 
när den skulle levereras var 
det inte lika lätt.

Robert Aronsson på Ener-
giteknikcentrum är väldigt 
försiktig i sina uttalanden och 
vill helst inte säga något alls.

– Jag kan bara understryka 
att vi jobbar på en lösning och 
har faktiskt kommit så långt 
att vi har ett färdigt förslag. 
Detta ska presenteras för Ale 
kommun och Västra Göta-
landsregionens företrädare 
inom kort. Kan vi komma 
överens om finansiering och 
upplägg för ett nytt projekt 
ser det ljust ut. Någon exakt 
tidplan om alla parter nappar 
på vår idé vågar jag inte uttala 
mig om i detta skede, säger 
han.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

– Men kan snart vara på gång igen

Elbussen har
kört fast!

Elbussprojektet har kört fast, men kan snart vara på banan 
igen – med en ny leverantör.

NOL. Elbussen ses som den 
stora lösningen för en miljö-
vänlig kollektivtrafi k.

Älvängen blir nu testarena 
och Ale kommun blir först i 
världen att sätta en elbuss i 
skarp trafi k.

– Det är ett projekt som 
har en gigantisk potential 
och vi ska se till att lyckas, 
säger Robert Aronsson på 
Energiteknikcentrum i Nol 
(ETC).

Ale kommun och Älvängen ska växa. 
I detaljplanearbetet för bostadsom-
rådet Kronogården där det plane-
ras för 400 nya lägenheter visade 
sig den framtida kollektivtrafiken 
bli ett bekymmer. Bullerfrågan och 
därmed kravet på större avstånd 
till bebyggelse försvårade arbetet. 
Kommunstyrelsens ordförande, 
Mikael Berglund (M), väckte med 
anledning av detta en fråga i styrel-
sen för ETC. Det gällde huruvida 
ETC skulle kunna medverka till 
att få till stånd en elbuss som kan 
trafikera närmare och i bostadstäta 
områden.

– Samma behov finns i Nödinge 
och Surte. En tätortsnära busslinga 
är framtiden för att göra kollektiv-

trafiken ännu mer attraktiv och det 
är ju inte bara i Ale som dessa behov 
finns. Många kommuner brot-
tas med samma bekymmer, säger 
Annika Friberg, kollektivtrafiks-
ansvarig i Ale kommun.

ETC kom i kontakt med till-
verkaren av specialbussar, CoMan 

gionen, Länsstyrelsen, Energitek-
nikcentrum och företaget CoMan. 
Regionen satsar närmare 3 000 000 
kronor i projektet. Under tre år ska 
elbussen nu testas på allvar och dess 
funktion ska utvärderas noga. ETC 
ska samtidigt testa fram en ny ladd-
ningsteknik, induktiv laddning.

fram en laddplatta som bussen par-
kerar över. Laddningen sker sedan 
trådlöst, berättar Kjell Lundgren, 
projektledare för ETC.

Älvängen drog av olika skäl 
vinstlotten att få bli testarena för 
framtidens elbuss.

– Boende i södra Älvängen, 

såg vi starka skäl att försöka hitta 
förbättringar. Elbussen kommer att 
trafikera så mycket det går under 
högtrafik och gå från Arosenius-
skolan, längs Vallmovägen och 
Göteborgsvägen ner till pendelsta-
tionen. Det blir en suverän möjlig-
het, säger Annika Friberg.

Elbussen bedöms också för bat-
teriets skull vara i behov av att stå 
i garage under nattetid och detta 
har utföraren Nobina tillgång till i 
Älvängen.

Projektet går nu in i ett intensivt 
skede. Tekniken är ännu inte helt på 
plats och bussen med 22 sittplatser 
har därför inte kunnat provköras.

– CoMan hoppas hitta en bättre 
batterilösning än vad prototypen 
hade. Det är själva drivlinan som 
återstår, annars finns allt, det ska 
bara på plats, säger Robert Arons-
son som menar att CoMan har fått 
en jättechans.

– Faller det här väl ut och vi 
lyckas skapa en trygg elbuss så är 
marknaden obegränsad. Intresset 
och behovet av en smidig elbuss är 
gigantiskt, men ingen vill vara först 
ut att testa den oprövade tekniken. 
Nu blev det Ale och vi ska från 
ETC:s sida se till att det här blir 
ett projekt som ingen kommer att 
skratta åt.

Går allt som planerat ska elbus-
sen tas i bruk till sommaren, men 
det återstår att räta ut ett antal frå-
getecken. Några enklare hållplat-
ser ska också byggas, varav två på 

Elbussprojekt kan sätta Ale på världskartan

Ale kommun blir först i Sverige – och i världen – med att sätta in en elbuss i skarp trafi k. En slinga i Älvängen 
blir testarena och effekterna kommer noga att utvärderas och kanske lägga grunden för en ny miljövänlig kol-
lektivtrafi k världen över.

FINANSIERING ELBUSSPROJEKT

Ale kommun  1 000 000 kr
Västra Götalandsregionen
Kollektivtrafi ksnämnden  984 000 kr
Regional utvecklingsnämnd  984 000 kr
Miljö ä d 984 000 k

Älvängen  |  0303-74 80 40

ÖPPET

7-23 
ALLA DAGAR

7-23 ALLA DAGAR 7-23 ALLA DAGAR

Priserna gäller t o m söndag 3/11-2013. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel

Café Blå • ÄLVÄNGEN • 0303-74 88 60 • www.cafebla.org
Öppettider Måndag-Fredag: 8-18 Lördag: 9-14

Med manuell delikatess & självscanning. Välkomna!

Låt oss hjälpa dig 
med maten!

Vi har nåt för alla i familjen!

FIKA PÅ LOVET!
Räkmacka och kaffe  69:-
Rejäl ostmacka 
& varm choklad 
med grädde och marshmallows  

Vi har även paj, bakad potatis, 
lasagne och salladsbar!

29:-

Besök vår mat- och salladsbar!

I mat- och salladsbaren väljer 
och vrakar du för bara:
Vid köp av minst fyra ingredienser.  

595
/hg

Jfr. pris 59,50/kg. 

Max 2 kg/köp

Just nu!

GRILLAD 
KYCKLING 20:-/st

Max 2 st/köp

I manuella delikatessen:

SKINKA
Charkmäster, 
kokt, rökt. 790

/hg

BEHÖVER DU 
KONTANTER? 
Stå inomhus i värme 
och ljus och ta ut 
dina kontanter!
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Jörgen Hellman och Christina 
Oskarsson, riksdagsledamöter 
för S, vet mycket väl att det nya 

skatteutjämningssystemet är bra för 
Ale och Lilla Edet. Enligt Statis-
tiska centralbyrån SCB kommer 
Ale preliminärt att få ett skatteut-
jämningsbidrag för 2014 på 6 599 
kronor per invånare vilket motsva-

rar cirka 184 miljoner kronor. Lilla 
Edet kommer preliminärt att få ett 
skatteutjämningsbidrag på 8 717 
kronor per invånare vilket motsva-
rar cirka 111 miljoner kronor. 

Både i Ale och Lilla Edet för-
väntas bidraget öka 2014 jämfört 
med 2013 då det gamla skatteutjäm-
ningssystemet gällde. Ale får pre-

liminärt 4 miljoner kronor 
mer 2014 än 2013 och Lilla 
Edet får preliminärt hela 43 
miljoner kronor i ökning 
samma period enligt SCB:s 
rapporter. Jag hävdar att det 
är mycket tack vare Center-
partiet som vi nu har ett mer 
rättvist skatteutjämnings-
system 2014 än det gamla 
systemet som gällde 2013.

Boel Holgersson
Centerpartiet Ale

Skatteutjämning är bra 
för Ale och Lilla Edet!

Den 23 oktober var 
det skyddsombu-
dens dag, men för 

två familjer även sorgens 
dag. Två arbetare kom inte 
hem efter en dag på jobbet, 
två arbetare dog på sitt ar-
bete.

Om man tänker sig att 
en av våra svenska soldater 
i Afghanistan eller en polis 
avled i sin tjänst varje vecka, 
kan vi bara gissa vilket liv 
det skulle bli. I Sverige dör 
i snitt en av våra kamrater 
ute på våra arbetsplatser 
varje vecka. Varje vecka får 
en familj beskedet att deras 
älskade inte längre finns i 
bland dem. Detta på grund 
av att vi inte kunnat skydda 
vederbörande och att det lett 
till döden.

På morgonen den 
24 oktober går vi in på 
Aftonbladet.se och söker 
information om de tragiska 

händelserna som inträffat. 
Vi får leta oss ner 51 artiklar 
och förbi massor av reklam, 
innan vi näst längst ner på 
Aftonbladet.se kan hitta 
information om olyckorna 
som hände på Orust och i 
Malmö.

I Ale avled en person för 
några år sedan i en tragisk 
arbetsplatsolycka, fortsät-
ter trenden med att fler dör 
på sina arbetsplatser är det 
bara en tidsfråga innan det 
händer igen. Det sker mer 
eller mindre allvarliga till-
bud och olyckor i Ale varje 
dag, precis som det gör i 
hela Sverige.  För att arbetet 
mot olyckor skall vara fram-
gångsrikt måste man arbeta 
mer med att förebygga och 
förutse vart olyckor kan 
komma att ske. Detta är ett 
sätt som man använder sig 
av inom vår arbetsplats Akzo 
Nobel och vi tror att många 

fler bran-

scher än industrin har att 
lära sig av detta.

Återigen kan man fundera 
på hur det skulle se ut om 
det rört exempelvis en soldat 
som befinner sig i krig. 
Nyhetsvärdet när en arbe-
tare dör i sitt arbete är idag 
mycket begränsat och detta 
är för jäkligt! Det är helt 
oacceptabelt!

På skyddsombudens dag i 
dag den 23 oktober hölls en 
RSO-konferens (Regionalt 
skyddsombud) där nedan 
uttalande antogs. Strax där-
efter antogs uttalandet av 
LO:s representantskapsmöte 
och överlämnades senare 
under dagen till arbetsmark-
nadsdepartementet.

År 2013 blir många av oss 
fortfarande både skadade 
och sjuka av arbetet. Fortfa-
rande riskerar vi våra liv på 
arbetsplatsen, varje dag. Och 
fortfarande dör i genomsnitt 
en av oss varje vecka på 

arbetet.
På grund av dåliga 

resurser och alltför låga 
arbetsmiljökunskaper hos 
polisen hinner förunder-
sökningarna sällan bli klara 
innan preskriptionstiden går 
ut. I dag ställs därför väldigt 
få arbetsgivare till svars för 
arbetsmiljöbrott.

Sedan år 2006 har reger-
ingen gjort dramatiska ned-
skärningar av anslagen till 
Arbetsmiljöverket, och fort-
sätter med årliga personella 
neddragningar. Detta har 
resulterat i betydligt färre 
arbetsmiljöinspektörer med 
betydligt högre arbetsbörda 
– de hinner inte längre 
inspektera och ställa nöd-
vändiga krav på att arbets-
givarna tar itu med riskerna 
för liv och hälsa.

Regeringen har även lagt 
ned Arbetslivsinstitutet, som 
på ett samlat sätt bedrev 
livsviktig forskning inom 

arbetsmiljöområdet, samt 
tagit bort det ekonomiska 
stödet för vidareutbildning 
av skyddsombuden.

Regeringen verkar ha 
abdikerat från arbetsmil-
jöfrågorna, men det har 
inte vi. Vi fortsätter att vara 
pådrivande i arbetsmiljö-
arbetet. Vi accepterar inte 
att människor skadas, slits 
ut eller dör på grund av sitt 
arbete! Vi accepterar inte 
att de dåliga resurserna och 
kunskaperna hos polisen 
leder till att ingen ställs till 
svars för arbetsmiljöbrotten! 
Och vi accepterar inte reger-
ingens passivitet!

Vi kräver att regeringen:
•  Upprättar en nolltole-

rans mot dödsolyckor på 
arbetsplatserna

•  Ser över de rättsliga reg-
lerna vid arbetsmiljöbrott

•  Skärper arbetsmiljölagen 
vad gäller anläggningsä-
garens ansvar gentemot 

underentreprenörer
• Inför obligatorisk arbets-
miljöutbildning på polishög-
skolan
• Ökar resurserna till 
Arbetsmiljöverket och åter-
upprättar en sammanhållen 
arbetslivsforskning
•  Återinför det ekonomiska 

stödet till utbildning av 
skyddsombud
Uttalandet är antaget vid 

en konferens för IF Metalls 
regionala skyddsombud. 
Uttalandet är även antaget 
av LO:s representantskap 
samt överlämnat till arbets-
marknadsdepartementet den 
23/10.

Gunilla Hagman
Huvudskyddsombud

Dennis Ljunggren
Klubbordförande IF-Metall

Akzo Nobel Pulp & 
Performance Chemicals Bohus

Låt alla få komma hem efter jobbet!

Vi har nytt telefonnummer 
och utökade öppettider!
Vårt nya nummer är: Våra öppettider är:

Vi hälsar nya och gamla patienter välkomna!

Folktandvården Nödinge
Klockarevägen 14, nodinge.ftv@vgregion.se

010-441 84 60 Må-To 7-19, Fre 7-13

Konkurrensen hårdnar

Skolallén 1, 449 42 Nol | Tel: 0303-74 01 67 | E-post: info@tandfokus.se

Ny tandläkare i Nol
Som många patienter redan vet så genomgår 
Fahimeh Farahmand sin specialistutbildning. 

Därför tar tandläkare Henrik Arvidsson  
med syster Daniela nu hand om patienterna. 

Alla gamla och nya 
patienter hälsas 

hjärtligt välkomna!

Gå gärna in på 
www.tandfokus.se 

och läs mer

www.tandfokus.se

Konkurrensen hårdnar 
inom livsmedels-
branschen i Ale, kan 

vi läsa i Alekuriren nummer 
33. Det handlar om Coops 
etablering i Älvängen. Som 
förstås riskerar att på sikt slå 
ut den mycket välfungeran-
de ICA-handeln i Älvängens 
centrum. Liksom fl era andra 
butiker. Det är det som 
konkurrens går ut på, att 
slå ut konkurrenterna. Men 
konkurrens är ju bra, så det 
måste vara bra om små buti-
ker försvinner. Eller tänker 
jag fel?

Vi kunde nyligen läsa om 
hur Uddevalla kommun lagt 
ner hundratals miljoner för 
att förmå IKEA att slå sig 
ner i köpcentret Torp. Med 
följd att mycket av handeln 
i Uddevalla centrum nu 

stagnerar och riskerar att dö. 
Butikslokaler står tomma 
och får inga nya hyresgäster. 
Frågan vaknar naturligtvis: 
Hur mycket har den nya 
handelsplatsen i Älvängen 
kostat Ale kommun? Det 
kan inte vara hundratals mil-
joner, men varje miljon som 
leder till att mindre butiker i 
stadskärnan kan slås ut är en 
miljon för mycket. 

Helge Malmgren Hålanda
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Regeringen har även lagt 
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pådrivande i arbetsmiljö-
arbetet. Vi accepterar inte 
att människor skadas, slits 
ut eller dör på grund av sitt 
arbete! Vi accepterar inte 
att de dåliga resurserna och 
kunskaperna hos polisen 
leder till att ingen ställs till 
svars för arbetsmiljöbrotten! 
Och vi accepterar inte reger-
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Vi kräver att regeringen:
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• Inför obligatorisk arbets-
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Gunilla Hagman
Huvudskyddsombud

Dennis Ljunggren
Klubbordförande IF-Metall

Akzo Nobel Pulp & 
Performance Chemicals Bohus

Låt alla få komma hem efter jobbet!

Vi har nytt telefonnummer 
och utökade öppettider!
Vårt nya nummer är: Våra öppettider är:

Vi hälsar nya och gamla patienter välkomna!

Folktandvården Nödinge
Klockarevägen 14, nodinge.ftv@vgregion.se

010-441 84 60 Må-To 7-19, Fre 7-13

Konkurrensen hårdnar

Skolallén 1, 449 42 Nol | Tel: 0303-74 01 67 | E-post: info@tandfokus.se

Ny tandläkare i Nol
Som många patienter redan vet så genomgår 
Fahimeh Farahmand sin specialistutbildning. 

Därför tar tandläkare Henrik Arvidsson  
med syster Daniela nu hand om patienterna. 

Alla gamla och nya 
patienter hälsas 

hjärtligt välkomna!

Gå gärna in på 
www.tandfokus.se 

och läs mer

www.tandfokus.se

Konkurrensen hårdnar 
inom livsmedels-
branschen i Ale, kan 

vi läsa i Alekuriren nummer 
33. Det handlar om Coops 
etablering i Älvängen. Som 
förstås riskerar att på sikt slå 
ut den mycket välfungeran-
de ICA-handeln i Älvängens 
centrum. Liksom fl era andra 
butiker. Det är det som 
konkurrens går ut på, att 
slå ut konkurrenterna. Men 
konkurrens är ju bra, så det 
måste vara bra om små buti-
ker försvinner. Eller tänker 
jag fel?

Vi kunde nyligen läsa om 
hur Uddevalla kommun lagt 
ner hundratals miljoner för 
att förmå IKEA att slå sig 
ner i köpcentret Torp. Med 
följd att mycket av handeln 
i Uddevalla centrum nu 

stagnerar och riskerar att dö. 
Butikslokaler står tomma 
och får inga nya hyresgäster. 
Frågan vaknar naturligtvis: 
Hur mycket har den nya 
handelsplatsen i Älvängen 
kostat Ale kommun? Det 
kan inte vara hundratals mil-
joner, men varje miljon som 
leder till att mindre butiker i 
stadskärnan kan slås ut är en 
miljon för mycket. 

Helge Malmgren Hålanda

PÅ GÅNG I ALE

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

November

Vi bygger boende i Skepplanda
Ale kommun ska bygga ett 
motivationsboende för personer 
med missbruksproblem väster 
om Skepplanda. 

Vi bjuder in till 
informationsmöte den 
4 november kl 18.30 i 
Garnvindeskolan.
I ett motivationsboende får 
människor en egen bostad där 
de får rå sig själva. Samtidigt får de hjälp och stöd för att sluta med sitt missbruk.
På mötet deltar tillförordnad kommunchef Björn Järbur, Carina Wikström från vuxenenheten 
samt Lennart Andreasson från fastighetskontoret. Välkomna!

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
>> Onsdag 30 oktober kl 11
Dunderklumpen (93 min)

>> Torsdag 31 oktober kl 11
Trollsommar (77min)

>> Fredag 1 november kl 11
Trolltyg i tomteskogen  (47min)

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.

HÖSTLOV VECKA 44

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.

Höstlov är trollov

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 kl 16 rekommenderas ficklampa

D I EKSKOGEN

e 

otek, 
en.
cklampa

Kura skymning 
- fika och högläsning i stearinljusens sken
>> Måndag 28 oktober kl 19.30
Måndagen den 11 november 2013 startar Nordiska 
biblioteksveckan. Då sätter vi oss ner och högläser ur samma 
utvalda litteratur på samma tidpunkt i hela Norden. I Ale firas Kura 
skymning på biblioteken i Nödinge, Skepplanda och Älvängen.
>> Måndag 11 november. Start Nödinge kl.18.00 med 
presentation av höstens böcker.  
Start Skepplanda och Älvängen kl. 19.00.
Fritt inträde.
 

Höstens böcker presenteras
Höstens böcker presenteras i samband med Kura skymning - högläsning och fika i 
stearinljusens sken.
>> Måndag 11 november kl. 18.00. Ale bibliotek, Nödinge
 

Barnbokens dag
Pirater, pirater! 
Piratlekar, piratpyssel, tipspromenad, bokfiskedamm. 
Piratsagostunder kl. 11.30 och 12.30. Fritt inträde.  Kom gärna utklädd.
Barnteater kl. 14.00: Expedition Underverksklubben.
>> Lördag 23 november kl. 11.00 - 14.00, Ale bibliotek, Nödinge.
Teaterbiljetter: 50 kronor.
Teaterbiljetter kan köpas på Ale bibliotek från 4 november.

Vismusikal - Nu går vi till fabriken
Nyskrivna visor om livet i ett brukssamhälle

En vismusikal där publiken får uppleva 
livet i ett brukssamhälle på gott och 
ont. Tryggheten, kontrollen och 
gemenskapen. Man får se hur folk roade 
sig på dansbanan, kämpar för att bilda 
fackföreningar och hur livet tedde sig 
hos ägarna på herrgården. Till varje scen 
hörde en visa som framförs av ensemble 
Maria Pihl och KG Malm sångare/
skådespelare, Bosse Stenholm gitarr/fiol 
samt Anna Foster på cello.

>> Torsdag 14 nov kl 14 Bohus servicehus. 
Entré 100 kr inkl kaffe och kaka. Förköp på Servicehuset eller Ale bibliotek, Nödinge 
0303-330216.
Samarrangör: Ale kommun, ABF. 

Torsdag 14 nov kl 19 Repslagarmuseet, Älvängen. 
Entré 100 kr. Förköp på Repslagarmuseet eller Ale bibliotek, Nödinge 0303-330216.
Samarrangör: Ale kommun, Bevara Repslagarbanan, ABF.
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SURTE. Ett rum fyllt 
med trappor.

Allt för att ge kunden 
inspiration och vägled-
ning.

– Ett sätt att yt-
terligare förbättra vår 
service, säger Tomas 
Winninge på ATAB 
Trappan AB.

I före detta Flügger Färgs 
lokaler i Surte har Nols Bygg 
AB tagit plats. Gunnar Kris-
tiansson, som driver företa-
get, fungerar sedan en lång 
följd av år som återförsäljare 
för ATAB Trappan.

– Gunnar är vår expert 
på plats som kan ge kun-
derna tips och råd när de 
går i trappbytartankar, säger 
Tomas Winninge och fort-
sätter:

– En trappa är inte bara 
en förbindelse mellan två 
våningsplan. Det är en möbel 
som ska pryda huset under 
väldigt lång tid, kanske för 
alltid. Det är inte som ett kök 
som du byter ut efter ett visst 
antal år. 

ATAB Trappan är ett före-
tag som har verkat i många 
år på framförallt den svenska 
och norska marknaden. Man 
finns även representerade 
i andra europeiska länder. 
Tomas Winninge anser att 
medvetenheten hos kun-
derna har ökat under senare 
år.

– Visst är det så. Nu ses 
trappan som en inrednings-
detalj. Kunden kan få precis 
den trappa som de önskar, 
bara det är tekniskt genom-

förbart.
ATAB lanserade ek och 

vitt på Hem & Villamässan 
1996. Den trenden håller 
alltjämt i sig och vissa hustill-
verkare har det nu som stan-
dard i sina fastigheter.

– Sedan märker vi att kun-
derna påverkas av det som 
golvtillverkarna hittar på. Ek 
dominerar fortfarande med 
vita detaljer, stålpinnar och 
så vidare, förklarar Gunnar 
Kristiansson.

– Trappan är en tredimen-
sionell produkt där man ska 
ta hänsyn till byggnormer i 
form av stegdjup, räcken och 
så vidare. Min roll är att väg-
leda kunderna. Det dyraste 
är inte alltid det bästa.

Varför ett showroom i 
Surte?

– Detta är en region som 
växer och vi vill finnas nära 
våra kunder. Tillgänglighe-
ten är bra, gott om parke-
ringsplatser precis utanför 
och dessutom granne med 
pendeltågstationen, säger 
Tomas Winninge och fort-
sätter:

– Eftersom jag befinner 
mig ute en hel del så blir 
det mestadels bokade besök, 
att man kontaktar mig via 
mail eller telefon, avslutar 
Gunnar Kristiansson.

– Nytt showroom invigt i Surte

Trappar upp servicen

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Gunnar Kristiansson, Nols Bygg, och Tomas Winninge, ATAB 
Trappan, visar upp det showroom för trappor som har iord-
ningställts i Surte – i före detta Flügger Färgs lokaler.

Närhälsan är det nya namnet på den offentliga primärvården i Västra Götaland.
Godkänd vårdcentral inom VG Primärvård.

NU HAR VI FLYTTAT IN I NYA MODERNA 

lokaler på ”Handelsplats Älvängen” för att 

kunna ge dig ännu bättre service.

Kom och träffa oss och se de nya lokalerna. 

Vi bjuder på förfriskningar. Passa samtidigt 

på att vaccinera dig mot influensa. Givetvis 

kan du lista dig hos oss om du önskar.  

VÄLKOMMEN TILL DIN EGEN VÅRDCENTRAL!

Öppet hus
Torsdag 31 okt 15:00 – 17:00

NYSATSNING! 

Närhälsan Älvängen vårdcentral

Närhälsan Älvängen vårdcentral 
Svenstorpsvägen 1, Älvängen

Telefon: 010-473 35 50

narhalsan.se/alvangenvardcentral

NÖDINGE. Floid Gumbo, 
alias Mama Gumbo, 
kom till Nödingeskolan.

Tillsammans med 
Erik Ridderstolpe 
genomförde hon en 
trumworkshop.

Eleverna fi ck lära 
känna den afrikanska 
kulturen, människorna 
och djuren.

B a r n f ö r e s t ä l l n i n g e n 
”Hakuna Matata” utgör en 
del av Skapande skola i Ale 
kommun och vänder sig till 
elever i förskoleklass och års-
kurs ett.

– Skapande skola ger alla 
elever i Ale möjlighet till 
kulturupplevelse per läsår, 
som betalas av Kulturrådet. 
Kulturen och skolorna söker 
pengar ihop med utgångs-
punkt i elevernas behov och 
önskningar, säger kulturse-
kreterare Lisa Hager.

– Hittills i år har det 
inneburit att filmpedagoger 
kommit till skolan och haft 
temadag om tolerans. Före-
ställningen Tantpresiden-
terna har spelats i Nödinge 
och i Skepplanda idrottshall 
efter att ha gjort succé inne 

på Folkteatern i Göteborg. I 
vår kommer det att bli Lajv 
på Ale Vikingagård för alla 
elever i årskurs 4 samt att 
poeten Olivia Bergendal 
kommer på författarbesök i 
årskurs 7. Treorna kommer 
att upptäcka sin närhistoria 
med en arkeolog, berättar 
Lisa Haeger.

Floid Gumbo är musiker 
och dansare, född i Zim-
babwe men flyttade till Sve-
rige 1994, och har sjungit 
och dansat i olika samman-
hang, bland annat som lärare 
i sång och rytmik. Hon är en 

artist det sprakar afrikansk 
energi och glädje kring. Till 
Nödingeskolan kom Floid 
tillsammans med Erik Rid-
derstolpe, som spelar olika 
afrikanska instrument, en 
erfaren slagverkare med 
många järn i elden.

Barnen fick göra dansle-
kar, sjunga sånger på olika 
afrikanska spår och avslut-
ningsvis fick de också testa 
att spela på de trummor som 
gästerna hade med sig.

JONAS ANDERSSON

Trumworkshop gick som en dans

Floid Gumbo, alias Mama Gumbo, besökte Nödingeskolan 
med sin föreställning Hakuna Matata – en populär trumwork-
shop.
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ERBJUDANDE
ShoppaSnabbt

Special  Tel 0303-24 54 00

9-19 9-17
Lörd-söndMånd-fred

Priserna gäller t.o.m. 3/11 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

håll utkik efter vår fredagsannons i KP!
Billiga Skaldjur!

orkidé

 4995
2 stänglar

olika sorter
Max  3 st/hushåll

/ST

åkes
hönökaka

10:-
3-pack, 400 g

/FÖRP

Pangpris!
5 FÖR

49:-
coca-cola, fanta, sprite

2 lit
jfr. pris 6,53/lit

Max 1 Köp/hushåll

+ PANT

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

godis
i lösvikt

3995
/KG

199:-
färsk ursprung sverige

hel eller halv, av nöt
max 3 kg/hushåll

/KG Satsumas
clementiner

995
spanien klass 1

max 3 kg/hushåll

/KG

Salmo salar
Odlad i Norge
Gäller vid köp av hel sida

8495
/Kg

City Gross special!

149:-/ST

advents-
kalender
Lego, Bamse, Playmobil

29:-
kaffe & räkmacka
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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

Onsdag 23 oktober

Rattfylleri
Strax efter klockan 18 kontrol-
leras en motorcykelförare på 
E45 i Nödinge. Föraren, en 
man i 70-årsåldern, medtas för 
provtagning. 

Tisdag 22 oktober
Trafi kolycka
Ett traktorekipage med en 
gödseltank välter i Guntorp. 
Ekipaget blockerar hela vägen 
och det blir totalstopp i trafi-
ken. Tanken innehåller 15 kubik 
gödsel och läcker på platsen. 
Inga personskador. 

På E45 i Älvängen kolliderar 
två personbilar vid halv tre-
tiden på eftermiddagen. Det 
uppges att den ena bilen kört 
på den andra bakifrån. Ambu-
lans, räddningstjänst och polis 
åker till platsen. En av bilarna 
får bärgas från platsen. Inga 
personskador rapporteras.

Söndag 27 oktober
Brand
Klockan 15.23  går ett larm om 
en lägenhetsbrand på Folkets-
husvägen i Nol. Lägenheten 
är rökfylld när brandmännen 
anländer platsen. En kvarglömd 
gryta på spisen visar sig ha 
orsakat branden. Räddnings-
tjänsten vädrar ut röken. Inga 
personskador.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

SURTE. Vägföreningen, 
staten eller kommu-
nen?

Förvirringen över 
vem som bär det 
juridiska ansvaret för 
enskilda vägar var total 
under onsdagens orts-
möte i Surte. 

Utvecklingen mot 
kommunalt huvudman-
naskap känns därför 
angelägen.

Surteborna är sin ort trogen 
och som vanligt möttes 
inbjudna politiker och tjäns-
temän av en fullsatt lokal på 
ortsmötet. 

Mycket kom att handla 
om vägskötsel och Samhälls-
byggnadsnämndens ord-
förande Jan A Pressfeldt 
(AD) hade fullt sjå med att 
förklara hur systemet är upp-
byggt. 

– De allra flesta vägar i 
Surte har enskilt huvudman-
naskap, något som lever kvar 
från det gamla brukssam-
hället då det mesta sköttes 
genom glasbruket. Idag är 
det Surte-Bohus vägförening 
som ansvarar för skötseln av 
dessa vägar. Däremot är cen-
trumgatan Göteborgsvägen 
statligt ägd och ligger alltså 
under Trafikverket. Kom-
munen ansvarar endast för 
ett fåtal av vägarna i Surte, 
vilket innebär att det i de 
allra flesta fall inte är till oss 
man ska vända sig. Detta är 
ett system som inte fungerar 
och man befinner sig just nu 
i en utvecklingsfas där tanken 
är att kommunen ska ta över 
huvudmannaskapet för alla 

offentliga vägar. Då kommer 
det att bli mycket enklare, 
men vi är inte riktigt där 
ännu, förklarade han.

Frustrationen över att 
inte få sina frågor besva-
rade ledde fram till beslutet 
att till vårens möte bjuda in 
representanter från vägför-
eningen. 

Fler bostäder
De framskridande planerna 
på 58 nya radhus med ägan-
derätt på Brattåsberget mot-
togs med betydligt mer opti-
mism, dock med ett villkor:

– Brattåsberget är Surtes 
lunga. De får gärna bygga 
där, men bevara naturen och 
de gamla fina träden, menade 
Lisbeth Hirsch. 

Marken ägs av familjen 
Sporre och ett förslag väntas 
komma upp i det beslutande 
systemet inom ett halvår.

– Bertil Söderlunds 
flaggstång på toppen ska 
givetvis få stå kvar, försäk-
rade Pressfeldt – även om 
Söderlund som haft ett stort 
engagemang för området på 
Brattåsberget, eller Svinhus-
skogen som man säger på 
byn, inte själv fanns på plats. 

Ett annat bostadsområde 
som är av intresse för hela 
kommunen är Green Village 
uppe vid Keillers damm. 

Där tog det ett tag innan 
försäljningen tog fart på 
grund av vägutbyggnaden, 
men nu har beläggningen 
äntligen passerat 70 procent 
och nu är även bankerna med 
på noterna. 

På Videgårdsvägen i cen-
trala Surte står snart ett hus 

med 20 lägenheter färdigt, 
vilket går i linje med kom-
munens planer på att förtäta 
samhället. 

Ännu ett steg i samma rikt-
ning tas när man nu tittar på 
möjligheten att bygga bostä-
der där den gamla brandsta-
tionen ligger idag.

– Nu ska rasket rivas 
och planen är att bygga 6-8 
lägenheter. Problemet är att 
Länsstyrelsen har höga krav 
på allt som byggs inom 50 
meter från 45:an och vill-
koret är en tyst sida ut mot 
vägen, sa Pressfeldt.

Han berättade också om 
möjligheten att få en bensin-
station i norra Surte, där det 
redan finns en plats avsedd 
för ändamålet. Nu väntar 
man bara på att någon ska ta 
initiativet.

Järnvägsbuller
På plats under ortmötet i 
Surte fanns även Stefan 
Krafft, trafikutredare på 
Västtrafik, för att svara på 
frågor om kollektivtrafiken. 

Han berättade bland annat 
att man tittar på ett smartare 
och enklare biljettsystem där 
man ska slippa momentet 
med att ”checka ut”. 

Surteborna undrade 
varför man inte längre kan 
köpa färdbevis i Bohus 
centrum.

– Vi sa upp avtalet på 
affärsmässiga grunder, det 
fungerade inte och vi har 
ännu inte hittat något annat 
lämpligt ställe. 

I Ale kan man köpa färdbe-
vis på: Coop Konsum i Surte, 
Ica kvantum i Nödinge, 
Tempo i Nol, Ica Supermar-
ket, Allans bokhandel och 
Pressbyrån i Älvängen samt 
på Tempo i Skepplanda.

Några deltagare efterlyste 
generösare tider för pen-
sionärer att åka gratis, bland 
annat på morgonen. 

– De begränsade tiderna 
hänger ihop med hur många 
andra som åker på de tiderna. 
Vi kan inte gå ner på detalj-
nivå och titta på exakt hur 

det ser ut på varje tur, utan 
måste titta på det generella 
tidsfönstret, svarade Stefan 
Krafft. 

En del ortbor upplever 
ett ökat buller från den nya 
järnvägen, framför allt från 
förbipasserande godståg. Då 
Trafikverket inte var närva-
rande svarade Jan A Press-
feldt på frågan:

– Ljudnivån blev högre än 
väntat. Verkligheten stämde 
inte med kartan och det är ett 
jättedilemma. Detta utreds 
just nu av högre makter, det 
vill säga Trafikverket. 

– Ansvarsfrågan hett 
ämne i Surte

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Dialog med ortsborna. Gunnar Bergestig i samtal med Kommunstyrelsens ordförande Mikael 
Berglund (M).

Positiva till nybygge. Barbro Ljunggren, Inger Packendorff 
och Barbro Hagman tycker att bostadsområdet på Brattås-
berget blir ett välbehövligt tillskott i Surte.

DOPNING 
OCH VÅLD
ALE KOMMUN OCH SPORTLIFE INBJUDER HÄRMED  
TILL ETT SEMINARIUM OM DOPNING OCH VÅLD

Föreläsning av Tommy Moberg, expert på frågor kring missbruk 
och dopning. Vad är anabola steroider? Fysiska och psykiska  
biverkningar samt sociala konsekvenser av steroidmissbruk

ALLA SOM DELTAR PÅ FÖRELÄSNINGEN 
FÅR EN FIN GOODIEBAG!

 Torsdag 14 november 
kl 18.00 på Sportlife Nödinge

Vägskäl för vägarna



alekuriren  |   nummer 39  |   vecka 44  |   20138

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

Onsdag 23 oktober

Rattfylleri
Strax efter klockan 18 kontrol-
leras en motorcykelförare på 
E45 i Nödinge. Föraren, en 
man i 70-årsåldern, medtas för 
provtagning. 

Tisdag 22 oktober
Trafi kolycka
Ett traktorekipage med en 
gödseltank välter i Guntorp. 
Ekipaget blockerar hela vägen 
och det blir totalstopp i trafi-
ken. Tanken innehåller 15 kubik 
gödsel och läcker på platsen. 
Inga personskador. 

På E45 i Älvängen kolliderar 
två personbilar vid halv tre-
tiden på eftermiddagen. Det 
uppges att den ena bilen kört 
på den andra bakifrån. Ambu-
lans, räddningstjänst och polis 
åker till platsen. En av bilarna 
får bärgas från platsen. Inga 
personskador rapporteras.

Söndag 27 oktober
Brand
Klockan 15.23  går ett larm om 
en lägenhetsbrand på Folkets-
husvägen i Nol. Lägenheten 
är rökfylld när brandmännen 
anländer platsen. En kvarglömd 
gryta på spisen visar sig ha 
orsakat branden. Räddnings-
tjänsten vädrar ut röken. Inga 
personskador.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

SURTE. Vägföreningen, 
staten eller kommu-
nen?

Förvirringen över 
vem som bär det 
juridiska ansvaret för 
enskilda vägar var total 
under onsdagens orts-
möte i Surte. 

Utvecklingen mot 
kommunalt huvudman-
naskap känns därför 
angelägen.

Surteborna är sin ort trogen 
och som vanligt möttes 
inbjudna politiker och tjäns-
temän av en fullsatt lokal på 
ortsmötet. 

Mycket kom att handla 
om vägskötsel och Samhälls-
byggnadsnämndens ord-
förande Jan A Pressfeldt 
(AD) hade fullt sjå med att 
förklara hur systemet är upp-
byggt. 

– De allra flesta vägar i 
Surte har enskilt huvudman-
naskap, något som lever kvar 
från det gamla brukssam-
hället då det mesta sköttes 
genom glasbruket. Idag är 
det Surte-Bohus vägförening 
som ansvarar för skötseln av 
dessa vägar. Däremot är cen-
trumgatan Göteborgsvägen 
statligt ägd och ligger alltså 
under Trafikverket. Kom-
munen ansvarar endast för 
ett fåtal av vägarna i Surte, 
vilket innebär att det i de 
allra flesta fall inte är till oss 
man ska vända sig. Detta är 
ett system som inte fungerar 
och man befinner sig just nu 
i en utvecklingsfas där tanken 
är att kommunen ska ta över 
huvudmannaskapet för alla 

offentliga vägar. Då kommer 
det att bli mycket enklare, 
men vi är inte riktigt där 
ännu, förklarade han.

Frustrationen över att 
inte få sina frågor besva-
rade ledde fram till beslutet 
att till vårens möte bjuda in 
representanter från vägför-
eningen. 

Fler bostäder
De framskridande planerna 
på 58 nya radhus med ägan-
derätt på Brattåsberget mot-
togs med betydligt mer opti-
mism, dock med ett villkor:

– Brattåsberget är Surtes 
lunga. De får gärna bygga 
där, men bevara naturen och 
de gamla fina träden, menade 
Lisbeth Hirsch. 

Marken ägs av familjen 
Sporre och ett förslag väntas 
komma upp i det beslutande 
systemet inom ett halvår.

– Bertil Söderlunds 
flaggstång på toppen ska 
givetvis få stå kvar, försäk-
rade Pressfeldt – även om 
Söderlund som haft ett stort 
engagemang för området på 
Brattåsberget, eller Svinhus-
skogen som man säger på 
byn, inte själv fanns på plats. 

Ett annat bostadsområde 
som är av intresse för hela 
kommunen är Green Village 
uppe vid Keillers damm. 

Där tog det ett tag innan 
försäljningen tog fart på 
grund av vägutbyggnaden, 
men nu har beläggningen 
äntligen passerat 70 procent 
och nu är även bankerna med 
på noterna. 

På Videgårdsvägen i cen-
trala Surte står snart ett hus 

med 20 lägenheter färdigt, 
vilket går i linje med kom-
munens planer på att förtäta 
samhället. 

Ännu ett steg i samma rikt-
ning tas när man nu tittar på 
möjligheten att bygga bostä-
der där den gamla brandsta-
tionen ligger idag.

– Nu ska rasket rivas 
och planen är att bygga 6-8 
lägenheter. Problemet är att 
Länsstyrelsen har höga krav 
på allt som byggs inom 50 
meter från 45:an och vill-
koret är en tyst sida ut mot 
vägen, sa Pressfeldt.

Han berättade också om 
möjligheten att få en bensin-
station i norra Surte, där det 
redan finns en plats avsedd 
för ändamålet. Nu väntar 
man bara på att någon ska ta 
initiativet.

Järnvägsbuller
På plats under ortmötet i 
Surte fanns även Stefan 
Krafft, trafikutredare på 
Västtrafik, för att svara på 
frågor om kollektivtrafiken. 

Han berättade bland annat 
att man tittar på ett smartare 
och enklare biljettsystem där 
man ska slippa momentet 
med att ”checka ut”. 

Surteborna undrade 
varför man inte längre kan 
köpa färdbevis i Bohus 
centrum.

– Vi sa upp avtalet på 
affärsmässiga grunder, det 
fungerade inte och vi har 
ännu inte hittat något annat 
lämpligt ställe. 

I Ale kan man köpa färdbe-
vis på: Coop Konsum i Surte, 
Ica kvantum i Nödinge, 
Tempo i Nol, Ica Supermar-
ket, Allans bokhandel och 
Pressbyrån i Älvängen samt 
på Tempo i Skepplanda.

Några deltagare efterlyste 
generösare tider för pen-
sionärer att åka gratis, bland 
annat på morgonen. 

– De begränsade tiderna 
hänger ihop med hur många 
andra som åker på de tiderna. 
Vi kan inte gå ner på detalj-
nivå och titta på exakt hur 

det ser ut på varje tur, utan 
måste titta på det generella 
tidsfönstret, svarade Stefan 
Krafft. 

En del ortbor upplever 
ett ökat buller från den nya 
järnvägen, framför allt från 
förbipasserande godståg. Då 
Trafikverket inte var närva-
rande svarade Jan A Press-
feldt på frågan:

– Ljudnivån blev högre än 
väntat. Verkligheten stämde 
inte med kartan och det är ett 
jättedilemma. Detta utreds 
just nu av högre makter, det 
vill säga Trafikverket. 

– Ansvarsfrågan hett 
ämne i Surte

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Dialog med ortsborna. Gunnar Bergestig i samtal med Kommunstyrelsens ordförande Mikael 
Berglund (M).

Positiva till nybygge. Barbro Ljunggren, Inger Packendorff 
och Barbro Hagman tycker att bostadsområdet på Brattås-
berget blir ett välbehövligt tillskott i Surte.

DOPNING 
OCH VÅLD
ALE KOMMUN OCH SPORTLIFE INBJUDER HÄRMED  
TILL ETT SEMINARIUM OM DOPNING OCH VÅLD

Föreläsning av Tommy Moberg, expert på frågor kring missbruk 
och dopning. Vad är anabola steroider? Fysiska och psykiska  
biverkningar samt sociala konsekvenser av steroidmissbruk

ALLA SOM DELTAR PÅ FÖRELÄSNINGEN 
FÅR EN FIN GOODIEBAG!

 Torsdag 14 november 
kl 18.00 på Sportlife Nödinge

Vägskäl för vägarna
2013  |   vecka 44  |   nummer 39  |   alekuriren 9

ÄLVÄNGEN. Samhälls-
byggnad, nya bostäder 
samt skolan idag och 
imorgon diskuterades 
på Älvängens ortsut-
vecklingsmöte.

Stadsarkitekt Mag-
nus Blombergsson slog 
fast att Älvängen är 
Ales enda småstadslik-
nande samhälle.

– Men vi får vara 
rädda om det och för 
att överleva i framtiden 
krävs att det blir fl er 
som bor centralt, sa 
han bestämt.

Magnus Blombergsson är 
visionär, men långt ifrån en 
flummig poet. Han är tydlig 
med hur han till exempel ser 
på Älvängens centrumut-
veckling.

– Här finns starka drag 
av småstad och för att stärka 
den bilden måste vi våga 
bygga nytt. En småstad kän-

netecknas av ett livaktigt och 
naturligt köpcentrum med 
ett komplett serviceutbud 
och här ska gärna finnas en 
park eller ett grönområde 
för rekreation. Men för att 
handlarna ska klara sig krävs 
också att det finns bostäder, 
det måste vara en så kallad 
blandstad, fastigheter med 
både verksamheter och 
bostäder i, sa Blombergsson 
och tillade:

– Detta ska vi nu planera 
för och det är möjligt genom 
att kommunen bland annat 
har genomfört ett antal stra-
tegiska markköp i centrala 
Älvängen. Den aktiva pla-
neringen är tänkt att starta 
hösten 2014. Målet är också 
att skapa en tryggare miljö i 
centrum, det blir en naturlig 
effekt av att det flyttar in fler 
människor.

Åhörarna hade frågor om 
främst parkeringar och beho-
vet av att bygga på höjden.

– Ska vi skapa ett starkare 
underlag för service och 
handel måste vi bygga på 
höjden. Marktillgången är 
ju inte oändlig. Samma sak 
gäller behovet av fler parke-
ringar. Där måste vi nog våga 
testa nya lösningar, svarade 
Blombergsson utan att gå in 
i några detaljer.

Han betonade också att 

älvängenborna kommer att 
få säga sitt när planeringen 
tar fart.

Lars-Ove Hellman, vd 
Alebyggen, berättade om det 
kommunala bostadsbolagets 
planer för Kronogården.

– När området skulle 
exploateras tvingade kom-
munen fram att en viss andel 
skulle vara hyresrätter. Nor-
malt bygger exploatörerna 
helst villor och bostadsrätter 
eftersom detta är mest lön-
samt. Vi fick därför frågan 
från Skanska om att ta över 
36 hyreslägenheter enligt 
Bo Klok-konceptet. Vi nap-
pade på den här idén, då vi 
bedömer att intresset för 
nya hyresrätter är stort, sär-
skilt i Älvängen. Vi följer den 
kölista vi har och den som 
vill anmäla sig gör detta via 
hemsidan.

Hyresnivån presenterades 
också för nyfikna mötesdel-
tagare. Två rum och kök, 52 
kvm, kommer att kosta 6 997 
kr/mån, en fyra om 81 kvm 
kostar 9 389 kr. Hyresnivån 
avser lägenheter på mark-
plan, på våning två är hyran 
något lägre.

– När man jämför med 
bostadsrätterna ska noteras 
att i vår hyra ingår eventuella 
reparationer, rabatter som 
ska skötas och annat under-

håll, sa Lars-Ove Hellman.
Elena Fridfelt (C), 

Utbildningsnämndens ord-
förande i Ale, redogjorde för 
utvecklingsarbetet i skolan 
som bland annat handlar om 
att se över lärarnas arbets-
börda. Lärarförbundets 
senaste rapport placerade 
Ales skolor långt ner på 
listan.

– Vi har en väg att vandra 
och vi försöker nu ta ett 
samlat grepp om verksam-
heten. Det görs bland annat 
en omfattande lokalrapport, 
där vi ska få svar på hur våra 
skolor ska se ut i framtiden. I 

Kronogården har vi planerat 
för ett nybygge, hur stort och 
för vilka barn den ska anpas-
sas är en av frågorna vi vill ha 
svar på, sa Elena Fridfelt.

Anders Nordgren, 
utvecklingsledare för Ales 
skolor, redogjorde för Star 
for life som nu introducerats 
på allvar – och då främst i 
Bohusskolan.

– Det är en arbetsform 
som handlar om att få barn 
att våga tro på sin egen för-
måga. Målet är att eleverna 
ska stärka sin framtidstro 
och våga följa sina drömmar. 
Metoden har använts med 

stor framgång i Sydafrika, 
där resultatet är tydligt. När-
varon och studieresultaten 
förbättras avsevärt. Detta är 
självklart något vi vill testa 
och till nästa höst ska vi vara 
redo att köra det på samt-
liga högstadieskolor i Ale, sa 
Nordgren och förtydligade:

– Verktygen är sång, 
musik, dans och drama. Det 
finns en enorm kraft och 
energi i dessa uttrycksfor-
mer. Den vill vi lära oss att ta 
tillvara.

– Entusiastisk stadsarkitekt på ortsmötet 

Älvängen – en framtida småstad!

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Stadsarkitekt Magnus Blombergsson utvecklade sina tankar om hur Älvängen kan utvecklas 
till en tydligare småstad. Arkivbild: Allan Karlsson

AKTUELLA 
BOSTADSPROJEKT 
I ÄLVÄNGEN
Kronogården 400 lgh
Paradisområdet 100 lgh
Gula Villan 30 lgh
Änggatan Alebyggen ca 45 lgh
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NÖDINGE. Nödinge 
samhälle kommer att 
expandera, frågan är 
bara hur fort och hur 
många invånare det blir 
i slutändan.

Kommande byggna-
tionsområden presen-
terades på torsdagens 
ortsutvecklingsmöte i 
Ale gymnasium.

Samtidigt fi ck besö-
karna all information 
om den nya näridrotts-
platsen som står färdig 
inom kort.

Närmare 80 personer kom 
till Ale gymnasiums musiksal 
i torsdags kväll för att inled-
ningsvis höra Kultur- och 
fritidsnämndens ordförande 
Isabell Korn (M), verksam-
hetschef Michael Svens-
son samt enhetschef Klas 
Arvidsson berätta om den 
näridrottsplats som håller på 
att växa fram på den gamla 
bobollplan. Mötesdeltagarna 
fick se ritningar över hur 

ytan ska disponeras till olika 
aktiviteter.

En åhörare föreslog kom-
munens representanter att 
anlägga konstgräs på den 
stora grusplanen.

– Vi får se vad det blir i 
framtiden. Vi för diskussio-
ner med Nödinge SK, för-
klarade Isabell Korn.

Något mer cirkusarrang-
emang lär det inte bli, ett 
besked som möttes av belåtna 
miner hos vissa, besvikelse 
hos andra.

Involvera ungdomarna
Även om näridrottsplatsen 
färdigställs inom den när-
maste månaden kommer den 
officiella invigningen att låta 
vänta på sig till våren.

– Det ska bli en invigning 
med pompa och ståt där vi 
vill involvera ungdomarna. 
Vi får återkomma med mer 
information vad det lider, 
förklarade Michael Svens-
son.

Efter kaffepausen lämna-
des ordet över till Samhälls-

byggnadsnämndens ordfö-
rande Jan A Pressfeldt (AD) 
och stadsarkitekt Magnus 
Blombergsson, som till-
sammans redogjorde för pla-

nerade projekt i Nödinge.
– Vi tror att Ale kan växa 

med 6 000 personer inom 
5-8 år, om våra planer går i 
lås. Frågan har dykt upp om 
vi ska sätta stopp? Det sce-
nariot har vi aldrig tidigare 
upplevt i kommunens histo-
ria. Vi kanske tvingas bromsa 
takten, annars får vi problem 
med vägar, vatten, avlopp, 
kommunikationer, skolor 
och så vidare, sade Pressfeldt 
som tog tillfället i akt att visa 
det aktuella ärendet för Klö-
verstigen 1:31 som innebär 
en förtätning av området.

– Vår första skiss möttes 
av protester, så vi gjorde om 
den. Personligen tycker jag 
det börjar bli riktigt snyggt. 
Lägenheterna blir nu lägre 
än befintliga radhus. Totalt 
handlar det om 24-28 lägen-
heter. Vi befinner oss i ett 
samrådsskede nu, sedan ska 
det till en utställning.

Vidare informerade Press-
feldt om planerna för Ale-
höjd, Backa Södra och gym-
nasiekullen.

– Lägenheter på gymna-

siekullen har legat i pipeline 
länge, men logistiken är inte 
att leka med. Vi måste pla-
nera först, sedan bygger vi.

Magnus Blombergsson 
spelade in mötesdeltagarna 
och lät höra deras tankar om 
Nödinge som en småstad. 
Vad är era associationer var 
den direkta frågan som ställ-
des.

– Kungälv, sade någon.
– Alingsås, inflikade en 

annan.
Ingen i församlingen 

tyckte att begreppet småstad 
gav någon negativ klang – 
tvärtom!

– Idag kan vi säga att 
Nödinge är en mellanförort, 
konstaterade Blombergsson.

Frågan är akut
Ale Torg lyftes upp till dis-
kussion och här var orts-
borna överens. Torget saknar 
charm som det är nu.

– Frågan är akut! Ni måste 
göra något åt miljön, ansåg 
en medborgare.

– Allting började när 
Alebyggen sålde Ale Torg 

till Balder. Det var ett stort 
misstag, fastslog Pressfeldt.

Blombergsson föreslog 
åtgärder i form av grönska, 
vatten och en möjlighet att 
på sikt kunna dölja bilarna.

– Att förtäta Ale Torg 
är ofrånkomligt. Många 
butiksinnehavare går redan 
på knäna, var ett inlägg som 
avrundade diskussionen.

Tyrone Hansson (S), 
vice ordförande i Samhälls-
byggnadsnämnden, utnytt-
jade möjligheten att samla 
pluspoäng när han levere-
rade följande budskap.

– Nödinge och Älvängen 
utgör de två motorerna i Ale 
kommun. Om vi bortser från 
det politiska så tycker jag det 
är självklart att kommunhu-
set ska ligga i Nödinge.

Ska vi se utspelet som ett 
tidigt inlägg i den lokala val-
rörelsen?

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Isabell Korn (M), verksamhetschef Michael Svensson och enhetschef Klas Arvidsson 
redogjorde kring detaljerna för näridrottsplatsen i Nödinge.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Framtida projekt presenterades

Nödinge fortsätter att växa

BOBUTIKEN ALE TORG, 12, NÖDINGE 
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ACCEPTERAT PRIS 3 195 000 kr/bud. TOMT Tomtarea
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SPF Göta Älvdalsbyg-
den  hade månadsträff 
den 10 oktober i Ale-
gården. Vice ordförande 
Gunilla Wallstedt 
hälsade välkommen och 
lämnade över till dagens 
underhållare som var trion 
Tonsteget. Musikgruppen 
bestod av Mia (sång), 
Lennart (gitarr) och Bert 
(dragspel) och publiken 
bjöds på högklassigt 
arrangerade visor, varvat 
med roliga historier och 
stämningen vid borden 
var mycket god. Några 
vågade sig till och med på 
en liten svängom. Sedan 
följde information om 
föreningens kommande 
aktiviteter och träffen 
avslutades med dragning 
på lotteri.

❐❐❐

Månadsträff
i Alegården

Är du företagare i Ale? Välkommen på

LUNCHMÖTE 
FÖR FÖRETAGARE
onsdag 11 december kl 11.30 - 13.30 
i Älvängens IK’s lokaler

25 år med antikrundan
Bo Knutsson är expert inom måleri och skulptur, 
glaskonst samt konsthantverk.
Bo har antikaffär både i Vänersborg och 
i Stockholm. Han är också ordförande 
i CINOA, Internationella Konst- och 
Antikhandlarföreningen samt tidigare ordförande 
i Sveriges Konst- och Antikhandlarförening. Han 
deltar i internationella antikmässor bland annat i 
Paris, New York, London, Bryssel och Köpenhamn.
Expert i Antikrundan sedan 1989.

Vi bjuder på Gulaschsoppa & dryck

Traditionsenligt provsmakas också årets julöl från 
Ahlafors Bryggeri.
Programvärd: Swedbank
Anmälan sker till Jannike Åhlgren, jannike.ahlgren@ale.se, 0303-33 06 57
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Kontakta Mäklare: Camilla Christander Tel 0725 - 60 11 33 www.ccfast.se

Lägenhetsvisning
söndag 3 nov

Kl 11-12
i Backa Säteri
Säterivägen 2

Nödinge

VA, värme, TV, tele,
bredband, parkering 

ÄLVÄNGEN. 10 år efter 
stängningen av Kon-
sum Älvängen slog 
Coop Extra upp dör-
rarna i onsdags.

Intresset var som 
väntat mycket stort för 
premiären och 30 barn 
från Alvhem förskola 
fi ck äran att klippa 
bandet.

– Det är framtidens 
kunder, så det kändes 
helrätt, jublade Tobias 
Håkansson, butikschef.

K o n s u m e n t f ö r e n i n g e n 
Bohuslän Älvsborg har inte 
snålat på satsningen i Älv-
ängen. Butiken beskrivs som 
Sveriges idag finaste Coop 
Extra.

– Det finns ingen som 
för tillfället kan matcha det 
här bygget, men vi bygger 
ju nya hela tiden De gene-
rösa ytorna, inredningen och 
mervärden som eget bageri 
och en stor härlig färskva-
ruavdelning med manuell 
betjäning. Bättre än så här 
blir det inte, sa vd för kon-
sumentföreningen Bohuslän 
Älvsborg, Ronnie Wång-
dahl.

På onsdagen var det så 
dags för invigning. Alvhems 
förskola hade bjudits in och 
fått det stora uppdraget att 
klippa det blågula bandet 
utanför entrén. Under den 
första timmen passerades 
entrédörrarna av 500 perso-
ner.

– Fantastiskt! Som vi har 
längtat. Målet har varit att 
skapa Älvängens bästa mat-

butik, nu hoppas vi kunna 
leva upp till det, sa Tobias 
Håkansson till premiärbesö-
karna som köade på utsidan.

Det är en stor och rymlig 
butik med mervärden som 
eget bageri, där fyra heltids-
anställda bagare kommer att 
baka allt från grunden, en 
manuell delikatessdisk som 
även erbjuder fisk och skal-
djur. Det som har chockerat 
mest är kanske ändå öppet-

tiderna, 6-23.
– Du kan bara konkurrera 

med priset till en viss gräns, 
sen är det andra egenskaper 
som sortiment, service och 
öppettider som avgör var 
kunden väljer att handla, 
säger Tobias Håkansson som 
också inser att etableringen 
kommer att få konsekvenser 
för övriga livsmedelshand-
lare.

– Det är ofrånkomligt, 

men Älvängen förtjänar en 
butik som denna. Vi förstår 
självklart att vi kommer att 
ta en hel del av den befintliga 
marknaden, men vi hoppas 
absolut att kunna få flera 
alebor att handla hemma 
istället för att lämna kom-
munen. Det finns en del att 
hämta hem, menar han.

Huvudkonkurrenten i Ale 
är ICA Kvantum Ale Torg. 
Handlare Marianne Sjöö 
inser att konkurrensen nu 
ökar, men är väl förberedd.

– Självklart har vi en stra-
tegi för att bemöta den här 
situationen. Vi har respekt 
för alla konkurrenter och för-
står att vi nu blir fler som vill 
vara med och dela på kakan. 
Vårt mål är att fortsätta vara 
kundens främsta val och det 
ska vi uppnå genom att värna 
våra kunder samt att bibe-
hålla butiken i toppskick.

Att det skulle gå att hämta 
hem några miljoner genom 
att minska utflödet av handel 
tror hon inte.

–Vi har redan uppnått vad 
som är möjligt att sälja livs-
medel för i Ale och något 
inflöde av handel känns inte 
heller som en rimlig utveck-
ling.

Det var klackarna i taket 
under premiärdagarna. När 
lugnet lagt sig finns det ett 
besvärande moment som 
kan begränsa framgången, 
bristen på parkeringar. Ett 
faktum som inte är löst i en 
handvändning.

Framtidens kunder invigde Coop Extra

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

30 barn från Alvhems förskola hjälpte butikschef Tobias 
Håkansson att klippa det blågula bandet.

Två toppar. Butikschef Tobias Håkansson hade fi nfrämmat under premiären av Bohuslän 
Älvsborgs vd Ronnie Wångdahl som var supernöjd med butiken.

Mervärden. Eget bageri och en stor delikatessdisk som utö-
ver det vanliga också erbjuder fi sk- och skaldjur.

Novemberspecial!
Ladda upp inför december med  
en lyxig behandling som  
förbereder dig inför  
julmånadens alla  
aktiviteter!

 

Gäller under november.  
Ej presentkort.

www.alvangenshudochfriskvard.se
 Göteborgsvägen 80, Älvängen 

Tidsbeställning 0303-74 96 85 el. 0739–74 66 85

Ansiktsbehandling  Express och en  delkropps  Aromamassage (75 min)
Endast

695:-

Hur upplevde
du Coop Extra?

JJeanette och Sandra Johansson
Lilla Edet
– Jag jobbar på Tempo i Uddevalla 
och tycker det var kul att se en ny 
butik. Det jag reagerade mest på var 
ljuset och luftigheten.

IIngrid Johansson
Skepplanda
– Det var som förväntat. Nya butiker 
är alltid rena och fi na. Toppen 
med eget bageri. Jag kommer nog 
tillbaka.

HHåkan Johansson
Bohus
– Den påminde väldigt mycket om 
Kvantum på Ale Torg, men visst var 
det en trevlig butik. Öppettiderna 
06-23 är väl till att ta i…
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Det är vi som 
är Axelssons!

Charmigt på hörntomt

 
 
Pris 1.850.000:- som utgångspris.
Visas 3/11 & 5/11. 
Adress Jordfallsvägen 32
Henrik Kjellberg 0727-316 360, henrik@axelssonsfast.se

Barnvänligt och trivsamt!

Pris 1.095.000:- som utgångspris. 
Visas 7/11 och 10/11. 
Adress Solringsgatan 10

Lilla
 Edet

Bohus

ÄLVÄNGEN. 15 år efter 
att första bygglovsan-
sökan skickades in är 
det dags för invigning 
av Handelplats Älv-
ängen.

Sefa har på lite mer 
än ett år förverkligat 
Bengt Bengtssons 
vision.

– Det blev bättre än 
förväntat, en perfekt 
mix av handel och ser-
vice, säger Sefas vd Ola 
Serneke.

På fredag inviger Kom-
munstyrelsens ordförande, 
Mikael Berglund (M), och 
Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande, Jan A Press-
feldt (AD), den nya han-
delsplatsen i Älvängen. Det 
var under sommaren 2012 
som entreprenören Bengt 
Bengtsson avslöjade att han 
sålt sin 15 år gamla projektidé 
om en handelsplats i norra 
Älvängen. Köparen var Sefa 

Byggnads AB, ett av Sveriges 
största entreprenadföretag, 
som under en tid hade visat 
stort intresse för den stun-
dande utbyggnaden i Göta 
älvdalen. Den 1 november 
är det således dags att inviga 
Handelsplats Älvängen, som 
bara ska ses som en första 
etapp i Sefas engagemang 
i Älvängen. Företaget har 
också anvisats marken för 
den gamla bussterminalen, 
där ett 50-tal lägenheter pla-
neras på höjden med verk-
samhetslokaler i bottenplan.

– Vi vill gärna gå vidare 
med våra övriga etapper så 

snart som möjligt. För tillfäl-
let förhandlar vi med ytterli-
gare hyresgäster till en tredje 
etapp av handelsplatsen. 
Bengt Bengtsson har en del 
som benämns etapp 2, men 
den sköter han själv. Vi star-
tar vårt bygge norr om nya 
handelsplatsen så snart kon-
trakten är undertecknade. 
Kvarteret Hållplatsen detalj-
planeras nu och efter utställ-
ning och samråd hoppas vi 
kunna starta under första 
halvåret 2014, redogör Ola 
Serneke som ser fram mot 
fredagen.

– Jag var och besökte När-

hälsans nya lokaler idag och 
blev riktigt imponerad, helt 
lyrisk rättare sagt – vilken 
vårdcentral Älvängen får.

När du nu summerar 
den första etappen av Han-
delsplats Älvängen, hur 
känner du då?

– Att det blev bättre än 
förväntat. Vi har lyckats 
kombinera samhällsnytta 
med övrig handel. Här finns 
apotek, tandvård, vårdcen-
tral, friskvård med Nordic 
Wellness och inte minst en 
riktigt häftig matvarubutik 
med eget bageri. Nu ska vi 
fortsätta komplettera den här 

handelsplatsen. Det kommer 
att behövas ett ännu större 
utbud i framtiden. Älvängen 
kommer att explodera. 15 
minuter med pendeln till 
Göteborg är ett blytungt 
argument när du ska välja 
bostad, menar Ola Serneke 
som bara är besviken över 
att Systembolaget inte finns 
med i den första etappen.

– Men vi orkade inte vänta 
på besked och gör nu klart 
med en annan hyresgäst till 
den sista lokalen. System-
bolaget har förhoppningsvis 
tänkt klart när vi kommer till 
etapp två.

Nivåskillnaden på parke-
ringen utanför handelsplat-
sen har väckt förvåning, men 
har sin förklaring.

– Den nya lokalvägen som 
kommunen har anlagt längs 
E45 byggdes först och vi har 
fått anpassa oss efter deras 
markhöjd. Det är inte helt 
hundra, det håller jag med 
om, men lite utmaningar får 
man ha i livet, säger Ola Ser-
neke.

Sefa Byggnads AB har pla-
nerat att börsintroduceras 
under 2015. Ett år återstår 
och bolaget håller tidplanen.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Dags för invigning av Handelsplats Älvängen

Handelsplats Älvängen smyginvigdes redan förra veckan då Coop Extra öppnade. På fredag 
väntar en mer offi ciell ceremoni, där bland andra Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berg-
lund (M) medverkar.

HANDELSPLATS 
ÄLVÄNGEN

Invigs fredag 1 november
Ägare: Sefa Byggnads AB.
Kostnad: 160 Mkr.
Hyresgäster: Apotek, Coop Extra, 
Närhälsan Älvängen, Folktandvår-
den, Barnavårdscentralen, Nordic 
Wellness, Tit-Bits, Glasögonhuset, 
Café Magnolia, Mobilizera Hälso-
kostbolaget, Lekia, och Studio Fri-
sör. I mars 2014 öppnar Restaurang 
Mr Johansson.

Föreläsning 
på Ale Bruks-
hundklubb
NÖDINGE. Onsdagen den 
6 november hålls det en 
öppen föreläsning om 
höftledsdysplasi (HD) hos 
hund vid Ale Brukshund-
klubb i Lindåsen. Förelä-
sare är Maths Lindberg, 
nybliven alebo som driver 
djurklinikerna Husdjurs-
hälsan i Högsbo, Gråbo 
och vid Backaplan.

Maths är legitime-
rad djursjukskötare och 
röntgen och anestesi/
sövning av djur är hans 
specialintresse sedan 30 
år. Dessutom utbildar han 
veterinärer och djursjuk-
vårdare i röntgenteknik/
anatomi. Han föreläser 
även i näringslära och 
första hjälpen för hund, 
men på onsdag kommer 
alltså fokus att ligga på just 
HD, vilket är en felaktig 
utveckling av höftleden 
och en relativt vanlig ske-
lettrubbning hos många 
hundraser. Anlaget till 
sjukdomen är medfött, 
men rubbningen i ledens 
utveckling äger rum under 
hundens uppväxttid. Arvs-
gången för HD är komplex 
där både arv och miljö är 
bidragande orsaker till 
sjukdomens utveckling. 
Även icke-medlemmar är 
välkomna!     ❐❐❐
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Tillfälligt Erbjudande På Luftvärmepump!
Bosch Compress 5000 5-6kW

6 års garanti               A-klassad                   Värme till -30 grader                        Underhållsvärme

BOSCH Compress 5kW

14900 kr efter ROT-avdrag  
Standardinstallation ingår 

Ordinarie pris 17900 efter rot. 

BOSCH Compress 6kW

16400 kr efter ROT-avdrag  
Standardinstallation ingår 

Ordinarie pris 19900 efter rot. 

KLIMATTEKNIK
Telefon: 0303-24 61 80 
Bultgatan 40 i Kungälv

Öppet: 08-17 mån-fre
www.klimatteknik.se

NÖDINGE. Det ham-
ras för fullt på Backa 
Säteri.

Den 29 november 
får hyresgästerna till 
det så kallade A-huset 
tillgång till sina lägen-
heter.

Samtidigt pågår för-
säljningen av den andra 
etappen med infl ytt-
ning i juni nästa år.

Det råder febril aktivitet på 
Backa Säteri. Snart läggs 
den sista touchen för de åtta 
lägenheter som tas i anspråk 
i slutet av nästa månad. Till 
B-huset, som består av tolv 
lägenheter, sker tillträde den 
13 december.

– Där finns det fortfa-
rande två lägenheter kvar till 
försäljning. Vi har några spe-
kulanter, men inget är skri-
vet. Det är först till kvarn, 
förklarar fastighetsmäklare 
Camilla Christander på 
Christander Fastighetsför-
medling.

Visning av lägenheterna på 
Backa Säteri sker varje sön-
dagsförmiddag och intresset 
från allmänheten har visat sig 
vara väldigt stort.

– Det är ett unikt boende 
måste jag säga, fastigheter 
som med sin utformning 
verkligen smälter in i den 
natursköna miljön som är 
här med utsikt över golfba-
nan. Närheten till Ale Torg 
och till pendeltågsstationen 
är också något som uppskat-
tas av köparna, säger Camilla 
Christander.

Tar fart
A- och B-huset, som totalt 
omfattar 20 lägenheter, 
kommer att bilda Bostads-
rättsföreningen Säteriet 1. 
Vad det gäller etapp två, 
där försäljningen startade i 
somras och där bygget kom 
igång i september, erbjuder 
18 lägenheter fördelat på tre 
plan. 14 av dem är sålda.

– Ovanligt att försälj-
ningen tar en sådan fart i ett 
så tidigt skede, säger Camilla 
Christander.

– Jag är emellertid inte 
förvånad över responsen. 
Det är ett högkvalitativt 
boende med ekparkett och 
värmegolv i alla rum. Lägen-
heterna har ett bra läge och 
de flesta har balkong eller 
uteplats i västerläge. Ett 
annat argument är månads-

avgiften där allt inkluderas 
vad det gäller kabel-tv, fast 
telefoni, bredband, värme, 
vatten och parkering. Det 
enda som tillkommer är hus-
hållselen, förklarar Camilla 
Christander.

Varifrån kommer 
köparna?

– Majoriteten är alebor, 

men vi har också köpare från 
hela Storgöteborg. Vi ser en 
blandad åldersstruktur med 
olika familjesammansätt-
ningar vilket är trevligt.

Byggprojektet följer den 
angivna tidsplanen och 
entreprenör Ulf Runmar-
ker uttrycker sin förtjusning 
över byggbolaget Team Buil-

der.
– De gör ett fantastiskt bra 

jobb, berömmer Ulf Run-
marker.

Lägenhetsköparna till 
etapp två kan fortfarande 
vara med och påverka utse-
endet av sitt boende, något 
som många tar chansen att 
göra.

– Vi pratar om kakel, klin-
kers och tapeter, men även 
kök och vitvaror, avslutar 
Camilla Christander.

– Stort intresse för BRF Säteriet

Snart infl yttningsklart

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Harald Wagner och Camilla Christander från Christander Fastighetsförmedling tillsammans med entreprenör Ulf Runmarker.
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Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik

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

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Roger  
Borg 

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Maria 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!

Charmigt på hörntomt

 
 
Pris 1.850.000:- som utgångspris.
Visas 3/11 & 5/11. 
Adress Jordfallsvägen 32
Henrik Kjellberg 0727-316 360, henrik@axelssonsfast.se

Barnvänligt och trivsamt!

Pris 1.095.000:- som utgångspris. 
Visas 7/11 och 10/11. 
Adress Solringsgatan 10

Lilla
 Edet

Bohus

ÄLVÄNGEN. 15 år efter 
att första bygglovsan-
sökan skickades in är 
det dags för invigning 
av Handelplats Älv-
ängen.

Sefa har på lite mer 
än ett år förverkligat 
Bengt Bengtssons 
vision.

– Det blev bättre än 
förväntat, en perfekt 
mix av handel och ser-
vice, säger Sefas vd Ola 
Serneke.

På fredag inviger Kom-
munstyrelsens ordförande, 
Mikael Berglund (M), och 
Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande, Jan A Press-
feldt (AD), den nya han-
delsplatsen i Älvängen. Det 
var under sommaren 2012 
som entreprenören Bengt 
Bengtsson avslöjade att han 
sålt sin 15 år gamla projektidé 
om en handelsplats i norra 
Älvängen. Köparen var Sefa 

Byggnads AB, ett av Sveriges 
största entreprenadföretag, 
som under en tid hade visat 
stort intresse för den stun-
dande utbyggnaden i Göta 
älvdalen. Den 1 november 
är det således dags att inviga 
Handelsplats Älvängen, som 
bara ska ses som en första 
etapp i Sefas engagemang 
i Älvängen. Företaget har 
också anvisats marken för 
den gamla bussterminalen, 
där ett 50-tal lägenheter pla-
neras på höjden med verk-
samhetslokaler i bottenplan.

– Vi vill gärna gå vidare 
med våra övriga etapper så 

snart som möjligt. För tillfäl-
let förhandlar vi med ytterli-
gare hyresgäster till en tredje 
etapp av handelsplatsen. 
Bengt Bengtsson har en del 
som benämns etapp 2, men 
den sköter han själv. Vi star-
tar vårt bygge norr om nya 
handelsplatsen så snart kon-
trakten är undertecknade. 
Kvarteret Hållplatsen detalj-
planeras nu och efter utställ-
ning och samråd hoppas vi 
kunna starta under första 
halvåret 2014, redogör Ola 
Serneke som ser fram mot 
fredagen.

– Jag var och besökte När-

hälsans nya lokaler idag och 
blev riktigt imponerad, helt 
lyrisk rättare sagt – vilken 
vårdcentral Älvängen får.

När du nu summerar 
den första etappen av Han-
delsplats Älvängen, hur 
känner du då?

– Att det blev bättre än 
förväntat. Vi har lyckats 
kombinera samhällsnytta 
med övrig handel. Här finns 
apotek, tandvård, vårdcen-
tral, friskvård med Nordic 
Wellness och inte minst en 
riktigt häftig matvarubutik 
med eget bageri. Nu ska vi 
fortsätta komplettera den här 

handelsplatsen. Det kommer 
att behövas ett ännu större 
utbud i framtiden. Älvängen 
kommer att explodera. 15 
minuter med pendeln till 
Göteborg är ett blytungt 
argument när du ska välja 
bostad, menar Ola Serneke 
som bara är besviken över 
att Systembolaget inte finns 
med i den första etappen.

– Men vi orkade inte vänta 
på besked och gör nu klart 
med en annan hyresgäst till 
den sista lokalen. System-
bolaget har förhoppningsvis 
tänkt klart när vi kommer till 
etapp två.

Nivåskillnaden på parke-
ringen utanför handelsplat-
sen har väckt förvåning, men 
har sin förklaring.

– Den nya lokalvägen som 
kommunen har anlagt längs 
E45 byggdes först och vi har 
fått anpassa oss efter deras 
markhöjd. Det är inte helt 
hundra, det håller jag med 
om, men lite utmaningar får 
man ha i livet, säger Ola Ser-
neke.

Sefa Byggnads AB har pla-
nerat att börsintroduceras 
under 2015. Ett år återstår 
och bolaget håller tidplanen.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Dags för invigning av Handelsplats Älvängen

Handelsplats Älvängen smyginvigdes redan förra veckan då Coop Extra öppnade. På fredag 
väntar en mer offi ciell ceremoni, där bland andra Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berg-
lund (M) medverkar.

HANDELSPLATS 
ÄLVÄNGEN

Invigs fredag 1 november
Ägare: Sefa Byggnads AB.
Kostnad: 160 Mkr.
Hyresgäster: Apotek, Coop Extra, 
Närhälsan Älvängen, Folktandvår-
den, Barnavårdscentralen, Nordic 
Wellness, Tit-Bits, Glasögonhuset, 
Café Magnolia, Mobilizera Hälso-
kostbolaget, Lekia, och Studio Fri-
sör. I mars 2014 öppnar Restaurang 
Mr Johansson.

Föreläsning 
på Ale Bruks-
hundklubb
NÖDINGE. Onsdagen den 
6 november hålls det en 
öppen föreläsning om 
höftledsdysplasi (HD) hos 
hund vid Ale Brukshund-
klubb i Lindåsen. Förelä-
sare är Maths Lindberg, 
nybliven alebo som driver 
djurklinikerna Husdjurs-
hälsan i Högsbo, Gråbo 
och vid Backaplan.

Maths är legitime-
rad djursjukskötare och 
röntgen och anestesi/
sövning av djur är hans 
specialintresse sedan 30 
år. Dessutom utbildar han 
veterinärer och djursjuk-
vårdare i röntgenteknik/
anatomi. Han föreläser 
även i näringslära och 
första hjälpen för hund, 
men på onsdag kommer 
alltså fokus att ligga på just 
HD, vilket är en felaktig 
utveckling av höftleden 
och en relativt vanlig ske-
lettrubbning hos många 
hundraser. Anlaget till 
sjukdomen är medfött, 
men rubbningen i ledens 
utveckling äger rum under 
hundens uppväxttid. Arvs-
gången för HD är komplex 
där både arv och miljö är 
bidragande orsaker till 
sjukdomens utveckling. 
Även icke-medlemmar är 
välkomna!     ❐❐❐
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Tillfälligt Erbjudande På Luftvärmepump!
Bosch Compress 5000 5-6kW

6 års garanti               A-klassad                   Värme till -30 grader                        Underhållsvärme

BOSCH Compress 5kW

14900 kr efter ROT-avdrag  
Standardinstallation ingår 

Ordinarie pris 17900 efter rot. 

BOSCH Compress 6kW

16400 kr efter ROT-avdrag  
Standardinstallation ingår 

Ordinarie pris 19900 efter rot. 

KLIMATTEKNIK
Telefon: 0303-24 61 80 
Bultgatan 40 i Kungälv

Öppet: 08-17 mån-fre
www.klimatteknik.se

NÖDINGE. Det ham-
ras för fullt på Backa 
Säteri.

Den 29 november 
får hyresgästerna till 
det så kallade A-huset 
tillgång till sina lägen-
heter.

Samtidigt pågår för-
säljningen av den andra 
etappen med infl ytt-
ning i juni nästa år.

Det råder febril aktivitet på 
Backa Säteri. Snart läggs 
den sista touchen för de åtta 
lägenheter som tas i anspråk 
i slutet av nästa månad. Till 
B-huset, som består av tolv 
lägenheter, sker tillträde den 
13 december.

– Där finns det fortfa-
rande två lägenheter kvar till 
försäljning. Vi har några spe-
kulanter, men inget är skri-
vet. Det är först till kvarn, 
förklarar fastighetsmäklare 
Camilla Christander på 
Christander Fastighetsför-
medling.

Visning av lägenheterna på 
Backa Säteri sker varje sön-
dagsförmiddag och intresset 
från allmänheten har visat sig 
vara väldigt stort.

– Det är ett unikt boende 
måste jag säga, fastigheter 
som med sin utformning 
verkligen smälter in i den 
natursköna miljön som är 
här med utsikt över golfba-
nan. Närheten till Ale Torg 
och till pendeltågsstationen 
är också något som uppskat-
tas av köparna, säger Camilla 
Christander.

Tar fart
A- och B-huset, som totalt 
omfattar 20 lägenheter, 
kommer att bilda Bostads-
rättsföreningen Säteriet 1. 
Vad det gäller etapp två, 
där försäljningen startade i 
somras och där bygget kom 
igång i september, erbjuder 
18 lägenheter fördelat på tre 
plan. 14 av dem är sålda.

– Ovanligt att försälj-
ningen tar en sådan fart i ett 
så tidigt skede, säger Camilla 
Christander.

– Jag är emellertid inte 
förvånad över responsen. 
Det är ett högkvalitativt 
boende med ekparkett och 
värmegolv i alla rum. Lägen-
heterna har ett bra läge och 
de flesta har balkong eller 
uteplats i västerläge. Ett 
annat argument är månads-

avgiften där allt inkluderas 
vad det gäller kabel-tv, fast 
telefoni, bredband, värme, 
vatten och parkering. Det 
enda som tillkommer är hus-
hållselen, förklarar Camilla 
Christander.

Varifrån kommer 
köparna?

– Majoriteten är alebor, 

men vi har också köpare från 
hela Storgöteborg. Vi ser en 
blandad åldersstruktur med 
olika familjesammansätt-
ningar vilket är trevligt.

Byggprojektet följer den 
angivna tidsplanen och 
entreprenör Ulf Runmar-
ker uttrycker sin förtjusning 
över byggbolaget Team Buil-

der.
– De gör ett fantastiskt bra 

jobb, berömmer Ulf Run-
marker.

Lägenhetsköparna till 
etapp två kan fortfarande 
vara med och påverka utse-
endet av sitt boende, något 
som många tar chansen att 
göra.

– Vi pratar om kakel, klin-
kers och tapeter, men även 
kök och vitvaror, avslutar 
Camilla Christander.

– Stort intresse för BRF Säteriet

Snart infl yttningsklart

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Harald Wagner och Camilla Christander från Christander Fastighetsförmedling tillsammans med entreprenör Ulf Runmarker.
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PREMIÄR!
Den 31 oktober klockan 11 öppnar vi  

vårt nyaste Apotek på Sventorpsvägen 1.  
De 200 första kunderna får en gåva.  

Välkommen!

Apoteket
Sventorpsvägen 1, Älvängen
mån–fre 8.30–19 lör 9–14
apoteket.se 0771-450 450
Erbjudandet gäller endast på Apoteket Sventorpsvägen 1, 
t o m 2013-10-31 eller så långt lagret räcker.

rabatt på Apoliva- 
sortimentet.

30%

Som lokaltidningen tidi-
gare berättat om så kommer 

årets LUPP-undersökning 
att äga rum måndagen den 

11 november. LUPP, som 
betyder Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken, besvaras 
av elever i årskurs 8 och år 2 
på gymnasiet.

– Det är fel att påstå att vi 
ungdomar inte kan påverka. 
LUPP är ett sätt att påverka 
inifrån. Det är också ett väl-
digt lätt sätt som inte kräver 
någon ansträngning, för-
utom att svara på de cirka 80 
frågor som undersökningen 
består av. Man behöver inte 
gå på något möte för att göra 
sin röst hörd, säger Simon 
Ebsworth.

En Facebookgrupp 
har bildats för att påverka 
berörda Aleungdomar. Där 
finns också en länk till LUPP 
2013.

– Vi gör allt för att upp-
muntra och motivera våra 
kamrater, så att de verkligen 
deltar i undersökningen. 
Frågorna är dessutom väldigt 
lättbegripliga och konkreta. 
Det är mycket ja och nej-frå-
gor, säger Batoul Raad.

De både kommunalråden, 
Mikael Berglund (M) och 
Paula Örn (S), hoppas på en 
hög svarsfrekvens eftersom 
undersökningen utgör en 
viktig del i kommunens fort-
satta ungdomsarbete.

– I den här frågan är vi 

helt och hållet överens. Med 
LUPP-undersökningen får 
vi reda på vad ungdomarna 
tycker om sin situation och 
den miljö de lever i, säger 
Mikael Berglund.

– Eftersom detta blir tredje 
gången som undersökningen 
genomförs så kommer vi att 
kunna utläsa trender. Är vi 
på väg åt rätt håll? Det är en 
oerhört viktig målgrupp som 
undersökningen vänder sig 
till och som utgör en stor del 
av vårt samhälle, säger Paula 
Örn.

Enkäten består av frågor 

som bland annat handlar 
om fritid, inflytande, skola, 
trygghet, drogvanor, hälsa 
och framtid.

– Ungdomarnas svar får 
politiska konsekvenser och 
färgar oss när vi sätter verk-
samhetsplan och nämndplan, 
säger Mikael Berglund.

Fria busskort, Mötesplats 
Ungdom och ett förnyat 
ungdomsråd är konkreta 
resultat av tidigare LUPP-
undersökningar.

– När det gäller återkopp-
lingen till ungdomarna så 
är tidsaspekten viktig, det-

samma gäller de åtgärder 
vi planerar att genomföra, 
säger Berglund.

– Vi måste vara konkreta 
med tillbakaleveransen, infli-
kar Paula Örn.

Undersökningen kommer 
att genomföras elektroniskt 
under skoltid. De elever som 
studerar i annan kommun 
än Ale får undersökningen 
hemskickad i pappersform.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– LUPP-undersökningen är viktig

Ungdomars sätt att påverka

De båda kommunalråden Paula Örn (S) och Mikael Berglund (M) understyrker hur viktig 
LUPP-undersökningen är när det gäller kommunens fortsatta ungdomsarbete.

Simon Ebsworth och Batoul Raad är ledamöter i Ungdoms-
rådet i Ale. De uppmanar alla elever i årskurs 8 och år 2 på 
gymnasiet att delta i LUPP-undersökningen som genomförs 
den 11 november.

NÖDINGE. LUPP-undersökningen är viktig.
Kommunens ungdomar, tjänstemän och politiker 

är rörande överens på den punkten.
– Vi hoppas verkligen att alla berörda ungdomar 

tar sig tid att svara på frågorna, säger Batoul 
Raad och Simon Ebsworth, ledamöter i Ungdoms-
rådet i Ale.

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!

Välkommna till

Apotek, Coop Extra, Närhälsan Älvängen, 
Folktandvården, Barnavårdscentralen, 
Nordic Wellness, Tit-Bits, 
Glasögonhuset, Café Magnolia,  
Mobilizera, Hälsokostbolaget,  
Lekia, och Studio Frisör.

Restaurang Mr Johansson  
(öppnar i mars 2014).
www.handelsplatsalvangen.se
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PREMIÄR!
Den 31 oktober klockan 11 öppnar vi  

vårt nyaste Apotek på Sventorpsvägen 1.  
De 200 första kunderna får en gåva.  

Välkommen!

Apoteket
Sventorpsvägen 1, Älvängen
mån–fre 8.30–19 lör 9–14
apoteket.se 0771-450 450
Erbjudandet gäller endast på Apoteket Sventorpsvägen 1, 
t o m 2013-10-31 eller så långt lagret räcker.

rabatt på Apoliva- 
sortimentet.

30%
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ALAFORS. Knappt två 
och ett halvt år efter 
att Petra Ambjörnsson 
förlorade sin treåriga 
dotter Isabel i leukemi 
sätter hon sig nu på 
cykeln för att trampa 
120 mil till förmån för 
Barncancerfonden. 

Team Rynkebys 
knallgula färger kom-
mer snart att synas 
överallt.

Team Rynkeby är ett inter-
nationellt välgörenhetspro-
jekt som varje sommar sedan 
starten 2002 cyklar till Paris i 
syfte att samlar in pengar till 
Barncancerfonden. Insam-
lingen sker genom att företag 
på olika sätt sponsrar arrang-
emanget. 

1250 cyklister från sex 
olika länder ska mellan den 4 
och 11 juli nästa år cykla från 
tyska Kiel till Paris i Frank-
rike – en sträcka på samman-
lagt 120 mil. 

I Team Göteborg står 
Petra Ambjörnsson från 
Alafors redo att anta utma-

ningen. 
– Redan från första stund 

visste jag att detta var något 
jag bara måste göra. Jag 
har aldrig förut suttit på 
en racingcykel så detta blir 
verkligen en utmaning. Jag 
kan knappt föreställa mig hur 
det kommer att kännas när 

man trampar in till Eifeltor-
net och veta att man cyklat 
120 mil. Då kommer det nog 
att kännas som man kan göra 
precis vad som helst.

Lokala företag
I juni 2011 förlorade hon sin 
treåriga dotter Isabel i leu-
kemi och det har varit en tuff 
väg tillbaka för hela familjen. 

Arbetet med att samla in 
pengar till Barncancerfon-
den för att fler barn ska över-
leva cancer känns oerhört 
viktigt för Petra, som sitter 
med i styrelsen för Barncan-
cerföreningen i västra Sve-
rige. 

Hårdträningen har redan 
börjat och förutom att träna 
upp kondition och styrka 

är det viktigt för teamet att 
synas så mycket som möj-
ligt. I sina knallgula tröjor på 
matchande cyklar kommer 
laget att dra fram längs 
gatorna samt finnas på plats 
under olika evenemang. 

– Det hade varit jättekul 
om det finns lokala företag 
i Ale som vill vara med, till 
exempel som tröjsponsor. 

Det är en otroligt bra möjlig-
het att synas samtidigt som 
pengarna går till något bra, 
säger Petra och tillägger:

– Det här är verkligen en 
kamp för livet, vi cyklar för 
att fler barn ska överleva 
cancer.

– Cyklar till Paris för 
Barncancerfonden

Trampar för livet

Tillsammans med Team Ryn-
keby ska Petra Ambjörnsson 
från Alafors cykla de 120 
milen mellan Kiel och Paris i 
syfte att samla in pengar till 
Barncancerfonden. 

Team Rynkeby kommer nästa år att bestå av 1250 cyklister från sex olika länder.

Dottern Isabel, som 
2011 förlorade kampen 
mot cancern, är en stor 
motivation.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

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

Vid köp av en vikarmsmarkis
får du köpa motorn för 

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

www.kungalvssolskydd.se

Business Center 
MARIEHOLM

En fast punkt i tillvaron för företagare

Hyr kontorsrum i bästa läge. 
Nya kontakter, puls ch gott kaffe.

Vi bjuder 
på första 

månadshyran!

För information och visning 
Pia Bäck 031-703 71 00
info@business-center.se

BC finns även i Almedal och Högsbo.

Vårt nya kontorshotell på Marieholmsgatan 42 
erbjuder dig detta och mycket mer. 
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den för att fler barn ska över-
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het att synas samtidigt som 
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Byggstart!
Välkommen Onsdagen 6:e nov  
KL.18.30-21.00 till Surteskolan
Green Village, Handelsbanken i Surte och 
m2 välkomnar dig till ett informativt möte 
kring byggstarten av Green Village.  De låga 
boendekostnaderna, byggprocessen, inflyttning 
och bankfrågor är en del av de intressanta frågor 
vi belyser.

Gott om tid för era frågor är förberett 
tillsammans med fika!

För mer information kontakta Green Village 
031-724 80 00 eller www.green-village.se

Strax efter klockan fem på tisdagseftermiddagen gick larmet om en singelolycka i 
Guntorp. Det var en traktor med tillhörande gödseltank som hade vält. Räddnings- och 
bärgningsarbetet pågick under fl era timmar. Inga personskador rapporteras.

Text: Jonas Andersson   Foto: Christer Grändevik

Traktor med släp 
välte i Guntorp

Klockan 14.23 på 
torsdagen går ett 
larm om en brand 
i en kraftstation. 
Kraftstationen heter 
Kilanda Sågfall och 
ligger i närheten av 
kyrkan. En person 
avförs med ambulans 
till Kungälvs sjukhus 
med lättare rökskador. 
Polisen upprättar en 
anmälan om brand 
utan misstanke om 
brott.
Text: Jonas Andersson
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Priserna gäller även i Nödinge



FÖR EN FANTASTISK NYÖPPNING 
TACK ALLA ALEBOR
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Flytta med Länsförsäkringar

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

ADRESS KÄRRVÄGEN 7 BOAREA CA 108 M² / 5 ROK 
TOMTAREA 198 M² ACCEPTERAT PRIS 1 495 000 KR
VISAS KONTAKTA MÄKLAREN FÖR VISNING
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42

RADHUS - NOL
Med bästa läge på Kärrvägen erbjuder vi nu detta trevliga
radhus i två plan. Barnvänligt område med närhet till skolor,
lekplats och kommunikationer. Mycket hus för pengarna!

ADRESS SKRÄDDARGRÄND 3 BOAREA CA 110 M² / 4 ROK
TOMTAREA 216 M² ACCEPTERAT PRIS 1 725 000 KR
VISAS SÖ 3/11 15.00-15.45  RING OCH BOKA
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-33 16 41

RADHUS - BOHUS
Välskött radhus i populära Bohus. Mycket bra läge med
vacker utsikt och altan i västerläge. Lugnt och barnvänligt
område. Carport och fristående förråd. 15 min från Göteborg

Hängiven sitt ursprung
Han syns ofta i sin traditionella färggranna kolt.

Johannes Marainen är stolt över sitt samiska ursprung
och har många historier på lut.

Nu är han aktuell både i tv-rutan och med fl era nya bokprojekt.

Hur långt tillbaka har du 
lyckats spåra din släkt?
– Min äldste anfader var 
en desertör från tsarryska 
armén på 1700-talet. Han 
hette Markov i efternamn 
och gifte sig med en same-
kvinna. Han ändrade då sitt 
ryska efternamn till Mara-
katt, som förmodligen 
senare blev Marainen. 

Berätta om din uppväxt i 
den samiska byn Saarivu-
oma i Kiruna.
– Mina föräldrar var ren-
skötare och även vi barn var 
med och hjälpte till. På som-
marhalvåret bodde vi i kåta 
och vintertid gick renarna 
på bete i Norge så då bodde 
vi i ett hus där. Folk frågar 
ofta om det inte är fruktans-
värt kallt på vintrarna uppe 
i norr, men jag har aldrig 
frusit så mycket som första 
natten i Göteborg. 

… och du pratar flera 
språk?
– Som barn pratade vi 
samiska hemma, men finska 
ute på gatorna och norska 
på vintrarna. Det var först 
i skolan som vi fick lära oss 
svenska, som man konstigt 
nog kallade för ”moders-
målet”. Så svenska, som jag 
i många år undervisade i på 
Katrinelundsgymnasiet, är 
egentligen mitt fjärde språk. 

Du föreläser om att leva i 
två kulturer. Varför är det 
viktigt att prata om?
– Det är viktigt att man 
behåller sin egen kultur. 
Man ska känna sig trygg 
i den och bevara språket, 
annars finns risken att du till 
slut inte känner dig hemma 
någonstans. Samtidigt är det 
lika viktigt att kunna anpassa 
sig efter andra kulturer. 
Det finns många olikheter 
mellan den samiska och den 

svenska kulturen, inte minst 
när det gäller de sociala 
koderna. Ska du till exem-
pel hälsa på en svensk måste 
du ringa innan och så ska du 
ha present med dig. Tar du 
med dig något till en same 
kan det uppfattas som att 
man tycker att det är snålt 
med mat. Där är det istället 
besökaren som kan få med 
sig en present hem, kanske 
ett bröd.

Vilka är de vanligaste för-
domarna mot samer?
– Att vi har salt i kaffet och 
att alla är renskötare. 

Att du är 73 år är svårt 
att tro. Vad är din hem-
lighet?
– Löpningen till stor del, jag 
springer varje dag. Sedan 
har jag alltid jobbat med 
ungdomar och det håller en 
ung i sinnet.

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Johannes Marainen
Ålder: 73
Bor: Skepplanda
Ursprung: Same, uppvuxen i byn Saarivuoma i Kiruna
Familj: Hustru, två barn och tre barnbarn
Gör: Pensionerad svensk- och historielärare på Ka-
trinelundsgymnasiet. Släktforskar och skriver på sin 
tredje bok om släktskapet i samiska byar, arbetar även 
med en nordsamisk psalmbok och en bok om de oförät-
ter som kyrkan gjort mot samerna historiskt. Föreläser 
även om att leva i två kulturer.
Intressen: Löpning, släktforskning, trädgårdsarbete
Lyssnar på: Gärna samisk musik, men även pop och 
rock från 60 och 70-talet.
Äter helst: Renkött, röding, palt, surströmming…
Bästa årstid: Våren uppe i norr med gnistrande snö, 
skidåkning och fi ske
Aktuell: Medverkar i tv-programmet ”Vem tror du att 
du är?” på Svt, där kända svenskar söker sina rötter.
Övrigt: Är engagerad i nykterhetsrörelsen och kommer 
tillsammans med lokala IOGT-NTO att fi nnas på plats vid 
Handelsplats Älvängen på onsdag.
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ryska efternamn till Mara-
katt, som förmodligen 
senare blev Marainen. 

Berätta om din uppväxt i 
den samiska byn Saarivu-
oma i Kiruna.
– Mina föräldrar var ren-
skötare och även vi barn var 
med och hjälpte till. På som-
marhalvåret bodde vi i kåta 
och vintertid gick renarna 
på bete i Norge så då bodde 
vi i ett hus där. Folk frågar 
ofta om det inte är fruktans-
värt kallt på vintrarna uppe 
i norr, men jag har aldrig 
frusit så mycket som första 
natten i Göteborg. 

… och du pratar flera 
språk?
– Som barn pratade vi 
samiska hemma, men finska 
ute på gatorna och norska 
på vintrarna. Det var först 
i skolan som vi fick lära oss 
svenska, som man konstigt 
nog kallade för ”moders-
målet”. Så svenska, som jag 
i många år undervisade i på 
Katrinelundsgymnasiet, är 
egentligen mitt fjärde språk. 

Du föreläser om att leva i 
två kulturer. Varför är det 
viktigt att prata om?
– Det är viktigt att man 
behåller sin egen kultur. 
Man ska känna sig trygg 
i den och bevara språket, 
annars finns risken att du till 
slut inte känner dig hemma 
någonstans. Samtidigt är det 
lika viktigt att kunna anpassa 
sig efter andra kulturer. 
Det finns många olikheter 
mellan den samiska och den 

svenska kulturen, inte minst 
när det gäller de sociala 
koderna. Ska du till exem-
pel hälsa på en svensk måste 
du ringa innan och så ska du 
ha present med dig. Tar du 
med dig något till en same 
kan det uppfattas som att 
man tycker att det är snålt 
med mat. Där är det istället 
besökaren som kan få med 
sig en present hem, kanske 
ett bröd.

Vilka är de vanligaste för-
domarna mot samer?
– Att vi har salt i kaffet och 
att alla är renskötare. 

Att du är 73 år är svårt 
att tro. Vad är din hem-
lighet?
– Löpningen till stor del, jag 
springer varje dag. Sedan 
har jag alltid jobbat med 
ungdomar och det håller en 
ung i sinnet.

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Johannes Marainen
Ålder: 73
Bor: Skepplanda
Ursprung: Same, uppvuxen i byn Saarivuoma i Kiruna
Familj: Hustru, två barn och tre barnbarn
Gör: Pensionerad svensk- och historielärare på Ka-
trinelundsgymnasiet. Släktforskar och skriver på sin 
tredje bok om släktskapet i samiska byar, arbetar även 
med en nordsamisk psalmbok och en bok om de oförät-
ter som kyrkan gjort mot samerna historiskt. Föreläser 
även om att leva i två kulturer.
Intressen: Löpning, släktforskning, trädgårdsarbete
Lyssnar på: Gärna samisk musik, men även pop och 
rock från 60 och 70-talet.
Äter helst: Renkött, röding, palt, surströmming…
Bästa årstid: Våren uppe i norr med gnistrande snö, 
skidåkning och fi ske
Aktuell: Medverkar i tv-programmet ”Vem tror du att 
du är?” på Svt, där kända svenskar söker sina rötter.
Övrigt: Är engagerad i nykterhetsrörelsen och kommer 
tillsammans med lokala IOGT-NTO att fi nnas på plats vid 
Handelsplats Älvängen på onsdag.

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

DEN 1 DECEMBER ÖPPNAR VI
1500 TOPPFRÄSCHA KVM

PÅ HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN

GYM 
KONDITION
CYKEL

GRUPPTRÄNING 
FRIA VIKTER 
PERSONLIG TRÄNING 

REHAB & SJUKGYMNASTIK 
FÖRETAGSFRISKVÅRD
KIDZCLUB & BARNDANS 

 UNGDOMSKORT 
SENIORKLUBB 
SOL & RELAX 

12 MÅN AG

KR / MÅN199
GYMKORT

ÖPPET
05-23

GYMKORT
NÅGON

ANNANSTANS?
VI LÖSER
IN DET!



alekuriren  |   nummer 39  |   vecka 44  |   201322

NÖDINGE. Torsdagen 
den 14 november ar-
rangeras ett seminari-
um om doping och våld.

Föreläsningen med 
Tommy Moberg är en 
frukt av det samarbete 
som Ale kommun och 
Sportlife har byggt upp.

– Vi tar ett gemen-
samt ansvar för kom-
munens ungdomar, 
säger Sara Bohman på 
Sportlife.

Samarbetet mellan Ale 
kommun och Sportlife, som 
startades för två och ett 
halvt år sedan, fortsätter att 
utvecklas.

– I början av nästa år ska 
kommunen ha en drogut-
bildning med några av lan-
dets bästa föreläsare, där 
bland annat skolpersonal 
kommer att medverka. Till 
den utbildningen har vi även 
bjudit in representanter från 
Sportlife. Det gäller att jobba 

brett. Samarbetet innebär ett 
givande och tagande hela 
tiden, säger Thomas Berg-
gren på Vakna.

Föreläsningen med 
Tommy Moberg äger rum 
på Sportlife i Nödinge. Det 
finns ett begränsat antal plat-
ser, så det är först till kvarn 
som gäller.

– I första hand vänder vi 
oss till våra medlemmar, men 

övrig allmänhet är naturligt-
vis också varmt välkomna. 
Vi hade en föreläsning på 
samma tema i fjol som blev 
väldigt uppskattad. Tommy 
Moberg är expert på området 
och har mycket bra kunskap 
att förmedla, säger Petra 
Sjöö Salmi på Sportlife.

– Vi rekommenderar alla 
att boka en plats till föreläs-
ningen via vår hemsida alter-

nativt att man anmäler sig i 
receptionen på någon av våra 
anläggningar i Ale. 

Sportlife och Ale kommun 
har också långt gångna 
planer på att arrangera en 
föreläsning om kosttillskott. 
Tidpunkten är dock inte 
fastställd.

Susanne Sebestyen, Sara Bohman, Petra Sjöö Salmi, Thomas Berggren, Anna Smedberg och 
Jonas Ekstrand symboliserar det kraftfulla samarbete som Ale kommun och Sportlife har 
byggt upp. Torsdagen den 14 november arrangerar man en gemensam föreläsning mot doping 
och våld på Sportlife i Nödinge.

– Ale kommun 
och Sportlife 
samarbetar

Krafttag mot doping och våld

ALE. Höstlovet är här!
För skolbarnen 

innebär det en tid för 
återhämtning, men 
också en möjlighet till 
sysselsättning på olika 
sätt.

I Ale råder det 
trolltema under hela 
den här veckan.

Höstlovet har inletts för 
kommunens skolelever. För-
utom de traditionella lovak-
tiviteterna som glasmålning 
på Glasbruksmuseet och 
repslagning på Repslagar-
museet (se separat artikel 
i tidningen) erbjuder Ale 
kommun en uppsjö av roliga 
sysselsättningar. Det blir i 
många avseenden ett trolskt 
lov…

Biblioteken i Surte, 
Nödinge, Älvängen och 
Skepplanda dukar upp med 
trollaktiviteter av skilda slag, 
bland annat stentrollpyssel.

Barnfilmklubben visar 

filmer i Ale gymnasium varje 
vardag. Shrek, den klassiska 
Dunderklumpen och Troll-
tyg i tomteskogen är några 
av de rullar som de lovlediga 
barnen har att se fram emot.

På torsdag blir det Troll-
promenad i Ekskogen mellan 
Nödinge och Nol. 

– Kanske hittar vi några 
troll i skogen eller kanske en 
trollskatt? Biljetter köps på 
Ale bibliotek, förklarar kul-
tursamordnare Sofie Pheif-
fer Rittfeldt.

Lovveckan avrundas 
på fredagen med en troll-
träff på huvudbiblioteket i 
Nödinge där Lotta Sjölin 
Cederblom sätter punkt för 
arrangemanget då hon tar 
med besökarna in i sagans 
värld med sånger, dans, rim 
och ramsor.

– Alla från tre år som är 
sugna på spännande berät-
telser är välkomna, avslutar 
Sofie Pheiffer Rittfeldt. 

JONAS ANDERSSON

Glasmålning i Surte, bara en av många aktiviteter som Ales 
höstlovslediga barn erbjuds.        Arkivbild: Jonas Andersson

Ett riktigt trollov

LÖDÖSE. Moderaterna, 
Centerpartiet, Kristdemo-
kraterna och Miljöpartiet har 
skrivit en motion till kom-
munfullmäktige i Lilla Edet 
där man föreslår att genom 

ett särskilt ägardirektiv ge 
Leifab i uppdrag att bygga 
hyreslägenheter i Ekeberg, 
Lödöse. För att få detta att gå 
ihop föreslår man ett ägartill-
skott genom en nyemission.

– Vi tror att om det kom-
munala bolaget Leifab 
påbörjar byggnation av 

hyreslägenheter i Ekebergs-
området så kommer fler 
aktörer att vilja vara med. 
På så sätt vill vi i den sam-
lade oppositionen få fart på 
byggnationen i Lödöse, säger 
oppositionsrådet Peder 
Engdahl (M). 

JONAS ANDERSSON

Ett 30-tal medlemmar i 
SPF Alebygden gick i trak-
ten av Ryrsjön. Tage Svens-
son berättade att fram till 
1905 fanns här bara en bäck.

Ett pappersmassaföretag, 
Haneström, lät då dämma 
upp den och höjde vatteny-
tan cirka fem meter. Man 
skapade på så sätt ett virkes-
magasin, men dränkte också 

ett antal bostäder. Bruket är 
nu nedlagt sedan många år 
och sjön används för rekrea-
tion. Den är två kilometer 
lång och passar utmärkt för 
roddtävlingar. Vid södra 
ändan finns en stugby som 
ägs av en bostadsrättsför-
ening.

På vandringen passerade 
vi det fantastiskt välbyggda 

dämmet. Vädret var som 
vanligt denna höst utmärkt. 
Matsäcken intogs i solsken 
vid sjöns norra ända. En 
bäver hade förgäves sökt 
fälla en grov ek i närheten. 
Vandringen hade rekogno-
serats av Irene och Curt 
Svensson och fick mycket 
beröm av deltagarna.

Lennart Mattsson

SPF Alebygden vandrade i Göta
SPF Göta Älvdalsbygden 
genomförde sin tredje nos-
talgiafton den 23 oktober. 
OK Gipens klubblokal på 
Ström hade omvandlats 
till musikkafé. Ordförande 
Kerstin Andersson hälsade 
besökarna välkomna innan 

musiken körde igång.
DJ-gruppen, bestå-

ende av Ingela Winberg, 
Björn Elmby och Ove 
Svensson, genomförde ett 
mycket välkomponerat och 
omväxlande musikprogram 
med gamla godingar från 

50- och 60-talet och några 
låtar från 70-talet. Musiken 
varvades med deras egna 
minnen från tiden och 
anknytningar till musiken. 
Några blev så gripna att 
spontan dans uppstod! 

❐❐❐

Nostalgiafton på Ström

Peder Engdahl (M), op-
positionsråd i Lilla Edets 
kommun.

– Gemensam motion från oppositionen
Vill få fart på byggnationen

**

Bränsleförbrukning blandad körning 4,6 l/100 km. CO
2
-utsläpp 119 g/km.   **Volkswagen Serviceavtal 36 mån eller 4 500 mil. Bilen på bilden är extrautrustad.

Pris från 264 800 kr.
Ord. pris 
Utrustad med bland annat:
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Vardagar 9-18 Lördag 10-15
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ALAFORS. Ale Lucia 
sadlar till viss del om.

Konceptet förblir vis-
serligen detsamma som 
tidigare, men formatet 
och upplägget ett an-
nat.

Förnyelsen innebär 
exempelvis fem lucia-
kandidater istället för 
sju.

I fjol korades Ale Lucia för 
60:e året. Traditionen hålls 
vid liv tack vare en engagerad 
luciakommitté i Ahlafors IF:s 
regi. Gunilla Johansson och 
Maj-Lis Carlsson är ruti-
nerade lussemammor, som 
i år har fått sällskap av Stina 
Johansson. Hon har ersatt 
Johanna Werder i rollen 
som övningsledare. Stina, 
Malin Haarala och Karolina 

Ednander är nya i rollen som 
körledare, och tycker detta 
ska bli en rolig utmaning 
under hösten/vintern.

– En viss form av föränd-
ring och förnyelse är alltid bra 
så att verksamheten inte stag-
nerar. Stina har kommit in 
med ny energi och nya idéer, 
säger Maj-Lis Carlsson.

Av tradition har alltid sju 
luciakandidater valts ut, men 
så är inte fallet i år. Lucia-
kommittén ansåg bara att det 
fanns fem tjejer som uppfyllde 
sångkriterierna och därför 
blir det en kvintett tjejer som 
utgör Ales luciatrupp 2013.

– Stämmorna ska sitta och 
det gäller att tjejerna sjunger 
bra tillsammans, förklarar 
Stina Johansson.

– Det är inget ovanligt 
att ett luciatåg utgörs av fem 

tjejer, så har det exempelvis 
varit i Kungälv. Hur det blir i 
framtiden återstår att se. Det 
är möjligt att vi återgår till att 
ha sju kandidater, det beror 
helt och hållet på kompeten-
sen hos dem som söker, säger 
Stina.

Övningarna äger rum i det 
före detta församlingshem-
met i Alafors. Varje måndags-
kväll fram till lucia träffas tje-
jerna för att repetera diverse 
olika julsånger.

– Det kommer att bli jät-
tebra, gruppen lär sig väldigt 
snabbt, säger Stina Johansson.

Luciakröningen, som 
sätter en värdig slutpunkt för 
Ahlafors IF:s 100-årsfirande, 
äger rum lördagen den 7 
december i Furulundsparken.

JONAS ANDERSSON

Ales luciatrupp 2013 visar upp sig i sina nya jackor som Manufakturen i Älvängen sponsrat 
med. Kandidaterna är från vänster: Ida Hansson Johansson, Josephine Kinnander, Malin 
Hysing, Malin Kling och Miranda Hiltunen. 

– Årets kandidater är utsedda

ALE. För femtonde året 
genomfördes Radiohjälpens 
största kampanj Världens 
Barn och kulminerade i 
helgen med direktsänd gala i 
SVT1 och riksinsamling i lan-
dets 290 kommuner. Under 
de två senaste veckorna har 
både Sveriges Television 
och Sveriges Radio P4 i en 
lång rad olika program gett 
exempel på vart pengarna går 
och även direkt bidragit till 
att lyssnare och tittare kunnat 
stödja insamlingen. Årets 
insamling har hittills i år 
genererat 71 miljoner kronor 
som kommer att fördelas till 
hundratalet angelägna projekt 
för att långsiktigt stärka barns 
rättigheter och möjligheter.

Insamlingen Världens Barn 
är unik genom sitt samarbete 
mellan Radiohjälpen och 21 
humanitära organisationer, 
SVT och Sveriges Radio samt 
ett stort antal skolor, fören-
ingar och privatpersoner i 
landets 290 kommuner. Här 
samarbetar föreningar och 
organisationer, radio och tv, 
kyrkor och samfund, privat-
personer och företag för att 
skapa Sveriges största insam-
ling och Världens Barn har 
genom detta breda engage-
mang blivit något av en folk-
rörelse där uppemot 45 000 
frivilliga beräknas delta. 

Sedan starten har mer än 
en miljard kronor samlats in 
till långsiktig hjälp åt världens 
mest utsatta barn och de 
insamlade medlen går till att 
förändra villkoren för de barn 

som har det allra tuffast. Det 
kräver långsiktighet, lokal 
förankring och väl uppar-
betad logistik. Genom över 
hundra projekt med fokus på 
utbildning, hälsa och framtid 
får dessa barn de nödvändiga 
verktygen att lyfta sig ur fat-
tigdom och orättvisor. 

Detta engagemang 
märktes tydligt runt om i 
kranskommunerna, både i de 
kommuner där de insamlade 
medlen ökade jämfört med 
föregående år, och även i de 
kommuner där resultatet 
sjönk av olika anledningar. 

I Ale blev den totala insam-
lingen 123 719 kronor. Det 
innebär att man ökade sin 
insamling och landade på 4.44 
kr per invånare. Fantastiskt!

Trots att vi i kranskommu-
nerna hade en del fantastiska 
företag och organisationer 

som bidrog och som vi är 
otroligt tacksamma för, kan 
man övergripande se att det 
varit lite tuffa år på senare 
tid varpå företagsgivandet 
generellt sett sjunkit. Detta är 
också en bidragande orsak till 
att vissa kommuners resultat 
sjönk en del, trots ett fantas-
tiskt engagemang av både nya 
förmågor och gamla garvade 
engagerade. 

Alla har slitit hårt och 
därigenom, för varje insamlad 
krona, lyckats göra världen 
lite bättre för svårt utsatta 
barn. Radio P4 och SVT1 
gjorde en enorm insats och 
även alla fantastiska lokal-
tidningar som hjälpt till att 
stötta Världens Barnkam-
panjen i kranskommunerna. 
Tack!

❐❐❐

I Ale blev den totala insamlingen till Världens Barn 123 719 
kronor. Bilden är från fjolårets loppmarknad i Älvängen till 
förmån för just Världens Barn. 

Ale ökade sin insamling till Världens Barn

PAX  
strl 31-37
Ord. pris 799:-
Waterproof– Din skobutik för hela familjen

Göteborgsvägen 99 A, 0303-74 62 75, vard 9.30-18.00, lörd 9.30-14.00

Gilla och följ oss på Facebook

KVÄLLSÖPPET
KL 18-21

Kl: 18-19 BARNSKOR 20%
Kl: 19-20 HERRSKOR 20%
Kl: 20-21 DAMSKOR 20%

UNDER HELA KVÄLLEN:
10% rabatt på GUMMISTÖVLAR från TRETORN 

20% rabatt på alla VÄSKOR, SMYCKEN & HANDSKAR 
30% rabatt på BARNSKOR från KAVAT

Passa på att köpa dina INNESKOR/TOFFLOR från 
BATZ till specialpris denna kväll 20-50% rabatt 

Helena –Representant från BATZ Hälsoskor finns på plats och hjälper  
DIG att hitta rätt modell!

Torsdag 31/10

Alla erbjudanden gäller endast torsdag 31/10 
”Kvällsöppet” Med reservation för slutförsäljning.

Välkomna!

Lödöse 0520-66 00 10Ombud för Västtrafi k

VECKANS KLIPP!

Mån-fred 8-21, Lör-sön 9-21

JULMUST NYGÅRDA 
1,5 LITER

+pantGäller mot kupong, t o m 3/11, endast 1 köp per hushåll

HENNING 
STORFORM

/stGäller mot kupong, t o m 3/11, endast 1 köp per hushåll

OLW CHIPS, 300G
/stGäller mot kupong, t o m 3/11, endast 1 köp per hushåll

FRÅN DELIKATESSEN: 

2 ST KYCKLINGKLUBBOR 

NYHET! 
ÄLVÄNGENS POTATISSALLAD 

Laktosfri /hg

FÄRDIGKOKT 
HELGSKINKA 
Från Nybergs Deli /kg 

Gäller mot t o m 3/11, med reservation för ev. tryckfel samt slutförsäljning

2013  |   vecka 44  |   nummer 39  |   alekuriren 25SPORT

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

Hisings Backa | Exportgatan 22 | 031-742 32 30

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

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

NÖDINGE. Nödinge SK:s 
reservlag, Ale Fritid 
och Vakna har ingått 
ett samarbete.

Ett avtal är tecknat 
mellan parterna som 
sträcker sig över 2014.

– Dessa killar är en 
stor tillgång i närsam-
hället, säger Jonas 
Ekstrand på Ale Fritid.

Flera av killarna från 
Nödinge SK har varit med 
och iordningställt ortens nya 
näridrottsplats. Nu vill Ale 
Fritid och Vakna – tillsam-
mans mot droger – utveckla 
samarbetet. 

– Vi måste hitta sätt där 
man som ungdom kan få 
möjlighet att få vara en viktig 
kugge i ett sammanhang. 
Nu vill vi ta hjälp av dessa 
goda krafter, säger Thomas 
Berggren från Vakna.

Förutom att vara goda 
förebilder så kommer kil-
larna att hjälpa till på Fes-
tivalborg 2014, ordna fot-
bollscuper och finnas som en 
resurs när behov uppstår för 
Ale Fritid och Vakna.

– Vi är mycket glada över 
att vi äntligen fått till detta 
viktiga samarbete. Avtalet 
sträcker från dags dato och 
över hela 2014. Därefter 

kommer vi att utvärdera 
projektet, avslutar Jonas 
Ekstrand.

Fotbollsspelande killar från Nödinge SK har ingått ett samarbete med Ale Fritid och Vakna. 
Avtalet sträcker sig över hela 2014.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– NSK-killar en resurs
Viktigt samarbete!

ÖPPET: Måndag - fredag kl 11.00- 14.30
Fredag öppet till kl 22.00

Varje  fredag 17-20
After Work
P Å  V Å R  L U N C H M E N Y  V A R J E  D A G :

VÄLJ MELLAN EN KÖTT- OCH EN FISKRÄTT 
ELLER VÅR PIZZA- OCH PASTABUFFÉ

STORT SALLADSBORD 
MÅNDAG - FREDAG KL 11.00- 14.30

HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

www.mecaalvangen.se

Ä L V Ä N G E N

NU ÄR DET DAGS
FÖR VINTERDÄCK!
Vi har däck i alla prislägen 

och till alla modeller!

Köp 4 st Continental 
vinterdäck och få

fri vägassistans 
i 2 år!

SERVICE • AC REPARATION
RESERVDELAR & TILLBEHÖR

SLÄPVAGNSSERVICE
4-HJULSINSTÄLLNING
DIAGNOSUTRUSTNING

ELEKTRONIK • DÄCKCENTER

DÄCK-
BYTE!
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ALAFORS. Ale Lucia 
sadlar till viss del om.

Konceptet förblir vis-
serligen detsamma som 
tidigare, men formatet 
och upplägget ett an-
nat.

Förnyelsen innebär 
exempelvis fem lucia-
kandidater istället för 
sju.

I fjol korades Ale Lucia för 
60:e året. Traditionen hålls 
vid liv tack vare en engagerad 
luciakommitté i Ahlafors IF:s 
regi. Gunilla Johansson och 
Maj-Lis Carlsson är ruti-
nerade lussemammor, som 
i år har fått sällskap av Stina 
Johansson. Hon har ersatt 
Johanna Werder i rollen 
som övningsledare. Stina, 
Malin Haarala och Karolina 

Ednander är nya i rollen som 
körledare, och tycker detta 
ska bli en rolig utmaning 
under hösten/vintern.

– En viss form av föränd-
ring och förnyelse är alltid bra 
så att verksamheten inte stag-
nerar. Stina har kommit in 
med ny energi och nya idéer, 
säger Maj-Lis Carlsson.

Av tradition har alltid sju 
luciakandidater valts ut, men 
så är inte fallet i år. Lucia-
kommittén ansåg bara att det 
fanns fem tjejer som uppfyllde 
sångkriterierna och därför 
blir det en kvintett tjejer som 
utgör Ales luciatrupp 2013.

– Stämmorna ska sitta och 
det gäller att tjejerna sjunger 
bra tillsammans, förklarar 
Stina Johansson.

– Det är inget ovanligt 
att ett luciatåg utgörs av fem 

tjejer, så har det exempelvis 
varit i Kungälv. Hur det blir i 
framtiden återstår att se. Det 
är möjligt att vi återgår till att 
ha sju kandidater, det beror 
helt och hållet på kompeten-
sen hos dem som söker, säger 
Stina.

Övningarna äger rum i det 
före detta församlingshem-
met i Alafors. Varje måndags-
kväll fram till lucia träffas tje-
jerna för att repetera diverse 
olika julsånger.

– Det kommer att bli jät-
tebra, gruppen lär sig väldigt 
snabbt, säger Stina Johansson.

Luciakröningen, som 
sätter en värdig slutpunkt för 
Ahlafors IF:s 100-årsfirande, 
äger rum lördagen den 7 
december i Furulundsparken.

JONAS ANDERSSON

Ales luciatrupp 2013 visar upp sig i sina nya jackor som Manufakturen i Älvängen sponsrat 
med. Kandidaterna är från vänster: Ida Hansson Johansson, Josephine Kinnander, Malin 
Hysing, Malin Kling och Miranda Hiltunen. 

– Årets kandidater är utsedda

ALE. För femtonde året 
genomfördes Radiohjälpens 
största kampanj Världens 
Barn och kulminerade i 
helgen med direktsänd gala i 
SVT1 och riksinsamling i lan-
dets 290 kommuner. Under 
de två senaste veckorna har 
både Sveriges Television 
och Sveriges Radio P4 i en 
lång rad olika program gett 
exempel på vart pengarna går 
och även direkt bidragit till 
att lyssnare och tittare kunnat 
stödja insamlingen. Årets 
insamling har hittills i år 
genererat 71 miljoner kronor 
som kommer att fördelas till 
hundratalet angelägna projekt 
för att långsiktigt stärka barns 
rättigheter och möjligheter.

Insamlingen Världens Barn 
är unik genom sitt samarbete 
mellan Radiohjälpen och 21 
humanitära organisationer, 
SVT och Sveriges Radio samt 
ett stort antal skolor, fören-
ingar och privatpersoner i 
landets 290 kommuner. Här 
samarbetar föreningar och 
organisationer, radio och tv, 
kyrkor och samfund, privat-
personer och företag för att 
skapa Sveriges största insam-
ling och Världens Barn har 
genom detta breda engage-
mang blivit något av en folk-
rörelse där uppemot 45 000 
frivilliga beräknas delta. 

Sedan starten har mer än 
en miljard kronor samlats in 
till långsiktig hjälp åt världens 
mest utsatta barn och de 
insamlade medlen går till att 
förändra villkoren för de barn 

som har det allra tuffast. Det 
kräver långsiktighet, lokal 
förankring och väl uppar-
betad logistik. Genom över 
hundra projekt med fokus på 
utbildning, hälsa och framtid 
får dessa barn de nödvändiga 
verktygen att lyfta sig ur fat-
tigdom och orättvisor. 

Detta engagemang 
märktes tydligt runt om i 
kranskommunerna, både i de 
kommuner där de insamlade 
medlen ökade jämfört med 
föregående år, och även i de 
kommuner där resultatet 
sjönk av olika anledningar. 

I Ale blev den totala insam-
lingen 123 719 kronor. Det 
innebär att man ökade sin 
insamling och landade på 4.44 
kr per invånare. Fantastiskt!

Trots att vi i kranskommu-
nerna hade en del fantastiska 
företag och organisationer 

som bidrog och som vi är 
otroligt tacksamma för, kan 
man övergripande se att det 
varit lite tuffa år på senare 
tid varpå företagsgivandet 
generellt sett sjunkit. Detta är 
också en bidragande orsak till 
att vissa kommuners resultat 
sjönk en del, trots ett fantas-
tiskt engagemang av både nya 
förmågor och gamla garvade 
engagerade. 

Alla har slitit hårt och 
därigenom, för varje insamlad 
krona, lyckats göra världen 
lite bättre för svårt utsatta 
barn. Radio P4 och SVT1 
gjorde en enorm insats och 
även alla fantastiska lokal-
tidningar som hjälpt till att 
stötta Världens Barnkam-
panjen i kranskommunerna. 
Tack!

❐❐❐

I Ale blev den totala insamlingen till Världens Barn 123 719 
kronor. Bilden är från fjolårets loppmarknad i Älvängen till 
förmån för just Världens Barn. 

Ale ökade sin insamling till Världens Barn
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strl 31-37
Ord. pris 799:-
Waterproof– Din skobutik för hela familjen

Göteborgsvägen 99 A, 0303-74 62 75, vard 9.30-18.00, lörd 9.30-14.00

Gilla och följ oss på Facebook

KVÄLLSÖPPET
KL 18-21

Kl: 18-19 BARNSKOR 20%
Kl: 19-20 HERRSKOR 20%
Kl: 20-21 DAMSKOR 20%

UNDER HELA KVÄLLEN:
10% rabatt på GUMMISTÖVLAR från TRETORN 

20% rabatt på alla VÄSKOR, SMYCKEN & HANDSKAR 
30% rabatt på BARNSKOR från KAVAT

Passa på att köpa dina INNESKOR/TOFFLOR från 
BATZ till specialpris denna kväll 20-50% rabatt 

Helena –Representant från BATZ Hälsoskor finns på plats och hjälper  
DIG att hitta rätt modell!

Torsdag 31/10

Alla erbjudanden gäller endast torsdag 31/10 
”Kvällsöppet” Med reservation för slutförsäljning.

Välkomna!

Lödöse 0520-66 00 10Ombud för Västtrafi k

VECKANS KLIPP!

Mån-fred 8-21, Lör-sön 9-21

JULMUST NYGÅRDA 
1,5 LITER

+pantGäller mot kupong, t o m 3/11, endast 1 köp per hushåll

HENNING 
STORFORM

/stGäller mot kupong, t o m 3/11, endast 1 köp per hushåll

OLW CHIPS, 300G
/stGäller mot kupong, t o m 3/11, endast 1 köp per hushåll

FRÅN DELIKATESSEN: 

2 ST KYCKLINGKLUBBOR 

NYHET! 
ÄLVÄNGENS POTATISSALLAD 

Laktosfri /hg

FÄRDIGKOKT 
HELGSKINKA 
Från Nybergs Deli /kg 

Gäller mot t o m 3/11, med reservation för ev. tryckfel samt slutförsäljning

2013  |   vecka 44  |   nummer 39  |   alekuriren 25SPORT

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

Hisings Backa | Exportgatan 22 | 031-742 32 30

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

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

NÖDINGE. Nödinge SK:s 
reservlag, Ale Fritid 
och Vakna har ingått 
ett samarbete.

Ett avtal är tecknat 
mellan parterna som 
sträcker sig över 2014.

– Dessa killar är en 
stor tillgång i närsam-
hället, säger Jonas 
Ekstrand på Ale Fritid.

Flera av killarna från 
Nödinge SK har varit med 
och iordningställt ortens nya 
näridrottsplats. Nu vill Ale 
Fritid och Vakna – tillsam-
mans mot droger – utveckla 
samarbetet. 

– Vi måste hitta sätt där 
man som ungdom kan få 
möjlighet att få vara en viktig 
kugge i ett sammanhang. 
Nu vill vi ta hjälp av dessa 
goda krafter, säger Thomas 
Berggren från Vakna.

Förutom att vara goda 
förebilder så kommer kil-
larna att hjälpa till på Fes-
tivalborg 2014, ordna fot-
bollscuper och finnas som en 
resurs när behov uppstår för 
Ale Fritid och Vakna.

– Vi är mycket glada över 
att vi äntligen fått till detta 
viktiga samarbete. Avtalet 
sträcker från dags dato och 
över hela 2014. Därefter 

kommer vi att utvärdera 
projektet, avslutar Jonas 
Ekstrand.

Fotbollsspelande killar från Nödinge SK har ingått ett samarbete med Ale Fritid och Vakna. 
Avtalet sträcker sig över hela 2014.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– NSK-killar en resurs
Viktigt samarbete!

ÖPPET: Måndag - fredag kl 11.00- 14.30
Fredag öppet till kl 22.00

Varje  fredag 17-20
After Work
P Å  V Å R  L U N C H M E N Y  V A R J E  D A G :

VÄLJ MELLAN EN KÖTT- OCH EN FISKRÄTT 
ELLER VÅR PIZZA- OCH PASTABUFFÉ

STORT SALLADSBORD 
MÅNDAG - FREDAG KL 11.00- 14.30

HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

www.mecaalvangen.se

Ä L V Ä N G E N

NU ÄR DET DAGS
FÖR VINTERDÄCK!
Vi har däck i alla prislägen 

och till alla modeller!

Köp 4 st Continental 
vinterdäck och få

fri vägassistans 
i 2 år!

SERVICE • AC REPARATION
RESERVDELAR & TILLBEHÖR

SLÄPVAGNSSERVICE
4-HJULSINSTÄLLNING
DIAGNOSUTRUSTNING

ELEKTRONIK • DÄCKCENTER
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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

Höstlovsaktivitet i ALE-hallen 
Under höstlovet V44 har vi öppet hus i ALE-hallen för lediga 
skolungdomar.  Vi delar lag och spelar spontanfotboll samt 
provar på  bågskytte med Kungälvs Bågskytte Klubb. Våra  
3-mannasarger finns på plats. 

Tider som gäller 
Måndag till fredag 
09:00 till 11:30 för dig som går i årskurs 1 till 6 
12:30 till 15:00 för dig som går i årskurs 7 till 9 

Ta med dig träningskläder och en vattenflaska och kom upp till 
Vimmervi IP Välkommen
  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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BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 9 par. Medel var 72 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Torsten Johansson/Ronny Andersson 90
2. Åke Wänström/Conny Törnberg 84
3. Curt Nilsson/Lilly Karlbom          79
4. Elsa Persson/Rikard Johansson 74
5. Rune Jansson/Ole J Jensen       73

INNEBANDY

FOTBOLL

HANDBOLL

BASKET

BANDY

Division 2 Göteborg
Guldhedens IK – Ale IBF 7-8 SD 

Division 4 Göteborg
Hovås IBK – Skår IBK 4-7
Mål Skår: Christian Hansson 3, Danny 
Eriksson, Markus Samuelsson, Elias 
Lindergren, Ronny Berg.

Skår IBK – IBF Göteborg 8-5 (1-0, 
3-3, 4-2)
Mål Skår: Daniel Dahlman 2, Mathias 
Larsson 2, Pontus Jonsson 2, Toni 
Hilkamo, Linus Warnholtz. Matchens 
kurrar: Pontus Lindahl 3, Oliver Eng-
ström 2, Toni Kilkamo 1.

Division 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Lindås IBK 3-5 
(0-1,2-0,1-4)
Mål SIS: Emma Asplund, Jennie 
Hedberg, Annika Korsbo. Matchens 
kurrar: Annika Korsbo 3, Jonna Leek 
2, Cecilia Isberg 1.

Kval till division 4 Västergötland
Göta BK – Södra Vings IF 3-2 (1-0)
Mål GBK: Johan Lilja 2, Robert Karls-
son.
Göta BK spelar en direkt avgörande 
kvalmatch mot FC Corner på lördag. 
Matchen spelas på neutral plan.

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Mölndal HF 24-28
Mål Ale: Mathias Johansson 7, 
Joakim Samuelsson 6, Carl-Fredrik 
Brunström 3, Mikael Forsberg 3, 
Anton Thunberg 2, Kim Haga och 
Johan Lövgren 1 vardera. Matchens 
kurrrar: Carl-Fredrik Brunström 2, 
Christian Johansson 1.

Resultat från Ale Basket:
Lindome Basket – DU24        22-43
Lundby Basket – HU18            61-51
DU13 – Högsbo                        105-11
BK Marbo – DU15                    53-45
Herr–LT United                       60-93

Genrep
Blåsut – Surte BK 7-3
Mål SBK: Magnus Karlsson, Johan 
Janebrink, Carl-Oscar Bridholm.

BOHUS. Surte IS IBK 
hade återigen ett av 
favoritlagen på gaffeln, 
men straffades hårt för 
sina synder.

Lindås IBK tog vara 
på Surtes bjudningar.

Istället för en tung 
skalp blev det en svi-
dande förlust hemma i 
Bohushallen.

Surte IS IBK:s damer som är 
tillbaka i division två i år har, 
trots den magra poängskör-
den med bara en seger på 
fyra försök, 
inlett förtro-
endegivande. 
In ledningen 
på serien har 
varit mot tuf-
fast tänkbara motstånd och 
Surte har stått upp bra. 
Dessvärre har poängskör-
den ändå varit minimal. Mot 
Lindås i fredags kväll såg det 
länge bra ut och inför tredje 
perioden ledde Bohushal-

lens kelgrisar med 2-1 efter 
en imponerande mittperiod. 
Sen kom misstagen.

– De som känns lite frus-
trerande är att de kommer i 
ett skede där vi kontrollerar 
matchen. Vi straffas förvisso 
i numerärt underläge, men 
det är en ren tillfällighet och 
inte skäl till baklängesmålen. 
Tyvärr så bjuder vi på mer i 
defensiv zon än vi levere-
rar offensivt. Det fäller oss, 
konstaterar Surtes tränare 
Tommi Pasanen.

Den knappa förlusten 
bjöd annars Surtepubliken 

på mycket 
positivt. Efter 
två spelade 
perioder var 
hemmalaget 
i ledningen 

efter mål av Emma Asplund 
och Jennie Hedberg, men 
åtta minuter in i tredje perio-
den hade Lindås fixstjärna 
och poängdrottning, Jenny 
Albin, vänt på steken med 
ett hattrick. Annika Korsbo 

reducerade snabbt till 3-4, 
men Gabriella Minesköld 
kunde utöka ledningen med 
bara tre minuter kvar att 
spela. Surte tog ut målvakten 
och skapade en del farlighe-
ter, dock utan att på allvar 
hota gästernas seger.

– Det låter kanske kon-
stigt att jag är nöjd med hur 
vi spelar, men så är det. Vi 
har inte marginalerna med 

oss och det måste vi ha för att 
slå de bästa lagen. Nu väntar 
serieledande FBC Lerum 
och då det gäller att vi inte 
tappar självförtroende. Vi har 
visat att seriens allra bästa lag 
inte går säkra mot Surte och 
det ska vi ta med oss, avslutar 
Tommi Pasanen.

Det är lättare att accep-
tera förlusten mot Lindås 
när man påminner om att 

detta var Surtes blott tredje 
nederlag på lika många år. 
Nästa match spelas mot FBC 
Lerum borta på lördag.

BOHUS. En lång försä-
song är över.

På lördag väntar se-
riepremiär hemma mot 
Åtvidaberg.

Surte BK är tillbaka i 
bandyallsvenskan efter 
två års frånvaro.

Ekonomisk turbulens och 
strul med Ale Arena tvingade 
Surte BK att lämna ett av 
bandyns finrum. Detta trots 
att klubben var på väg mot en 
sportslig succé, där bara IFK 
Vänersborg stod ivägen för 
avancemang till elitserien.

Inför säsongen 2011-2012 
ansåg kommunledningen att 
det inte fanns ekonomi för 
att spola is i Ale Arena och 
Surte BK fick spela sina hem-
mamatcher ”borta” under 
hösten. Efter årsskiftet hade 
den politiska oppositionen 
drivit igenom att Ale Arena 
återigen skulle förses med is 
och när ”Vildkatterna” vara 
tillbaka på sin riktig hem-
maplan började färden uppåt.

Förra året blev en duell 
med Otterbäckens BK, där 
Surte fick se sig besegrade 
på mållinjen. Det blev istället 
ett telefonsamtal från bandy-
förbundet som spred störst 
glädje. Falu BS hade precis 
meddelat att de bestämt sig 
för att inte tacka ja till sin all-
svenska plats och frågan gick 
därför till Surte BK. Styrel-
sen behövde inte lång stund 
på sig för att lämna ett posi-
tivt besked.

Inför säsongen värvades 
Johan Ekängen som ny 
tränare istället för avgå-

ende Robert Holmén och 
som assisterande anslöt 
Ante Grip från Frillesås. Av 
familjeskäl har Ekängen nu 
tvingats meddela att han inte 
kommer att kunna leda laget 
hela säsongen och därför har 
Jonny Samuelsson skrivit 
på som huvudtränare. Han 
ska nu slussas in och kommer 
att ha Ekängen vid sin sida 
under en övergångsperiod.

– Så är det. Vi kör ihop 
nu och det känns verkligen 
toppen. Det hade omöjligt 
kunnat lösa sig på ett bättre 
sätt. Vi kompletterar varan-
dra bra och Jonny är framför 
allt en väldigt bra människa 
att ha med runt laget, säger 
Johan Ekängen som ser fram 
mot lördagens premiär.

– Formen är på uppåtå-
gende. Vi har besvärats av 
förkylningar en tid, men nu 
är vi på gång igen. Det blev 
förvisso förlust i genrepet 
borta mot Blåsut (7-3) och vi 
gör ingen bra match, men jag 
hoppas att ett dåligt genrep 
innebär en riktig urladdning 
i premiären.

Vad blir Surtes styrka?
– Vi har en bred trupp med 

stor delaktighet, det visar sig 
inte minst på isen där många 
vill vara med. Vårt mål är att 
vara det spelförandet laget 
som har mest boll.

P r e m i ä r m o t s t å n d e t 
Åtvidaberg har han hyfsad 
koll på, men har inte special-
studerat dem i år.

– De har inga spelare som 
direkt sticker ut. Det är en 
defensiv lagmaskin som vi 
ska ha respekt för.

Nyförvärvet Ante Grip 
som dessutom är assisterande 
tränare i Surte har sett riktigt 
vass ut under försäsongen. 
Inte minst hans skytte har 
imponerat.

– Ante är en av de som ska 
skjuta mycket, samtidigt är 
det ett uppdrag som vi har 
många duktiga kandidater 
till. Vi har en vass uppställ-
ning för fasta situationer, 
svarar Johan Ekängen.

Gripen-Trollhättan med 
Surtebekanta Lasse Karlsson 
och Johan Grahn är solklara 
favoriter till det allsvenska 
guldet.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Misstagen 
fällde Surtes 
damer på nytt

Katja Kontio och Surte IS IBK bjöd topplaget Lindås IBK hårt motstånd i Bohushallen, men 
tyvärr fi ck hemmalaget ännu en gång se sig besegrade i år.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

INNEBANDY
Division 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Lindås IBK 3-5 
(0-1,2-0,1-4)

Seriepremiär för Surte BK

Ante Grip kommer att få en nyckelroll i Surte. Under försäsongen har han visat hög klass, 
inte minst som hörnskytt.

GÖTEBORG. Ale IBF:s 
herrar har haft en 
katastrofi nledning på 
årets säsong i division 
två.

I söndags blev det 
dock äntligen seger, 
om än i sudden.

Guldheden bort-
aslogs med 8-7.

Det blev en flygande start 
för Ale IBF som hade 4-1 

i första perioden. Inför 
den avslutande perioden 
var det 6-3 och allt pekade 
i Ales riktning. Gästerna 
skulle dock behöva avgöra 
i förlängning, vilket kändes 
onödigt.

För Ales del var det vikti-
gaste att poängnollan nu är 
borta och förhoppningsvis 
kan laget börja sin vandring 
i tabellen. Det blir emel-
lertid svårt direkt, då serie-
ledande Backadalen väntar 
i Ale gymnasium redan på 
torsdag.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Ale IBF vann i sudden!

INNEBANDY
Division 2 Göteborg
Guldhedens IK – Ale IBF 7-8 SD

A
rk

iv
b
il
d
: 
A

ll
a
n

 K
a
rl

ss
o
n

Bohus IF:s herrseniorer har fått 
en flygande start på säsongen. I 
torsdags bärgades den tredje raka 
segern. Denna gång var det elitseri-
elaget BTF Warta som fick vika ned 
sig. Slutresultatet skrev till 8-4 i 
BIF:s favör.

Johnny Sallander vann sina 
inledande singlar medan Magnus 
Olofsson fick ge sig i båda sina 
singlar. Peter Kornesjö och Jonas 
Gustafsson hade matchstatistiken 1-1 
efter sina singlar. 

Vid ställningen 4-4 kom avgö-
rande och återigen visade Bohus 
IF klass när det tog två raka dub-
belsegrar. 

Ny BIF-seger
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ÄLVÄNGEN. För tredje 
året i rad åkte Emma-
Nellie Örtendahl, 15 
från Älvängen till USA 
för att köra World Fi-
nals i Jetski. 

Hon tävlade i fl era 
klasser och trots hårt 
motstånd lyckades 
hon ta hem några fi na 
placeringar. 

Jetski-VM går i Lake Havasu 
i Arizona, där Emma-Nellie 
Örtendahl och hennes lag 
från Sverige nått framgångar 
för tredje året rad. 

Hon tävlade i flera klas-
ser och två placeringar som 
hon är särskilt nöjd med är 
9:e platsen i Junior Light 
av sammanlagt 28 anmälda 
samt 4:e platsen av 17 täv-
lande i Junior 13-15 Limited.

– Sedan råkade jag göra 
World Finest första tjuvstart 
i Womens Limited. Starten 
var annorlunda mot förra 
året och det var jag inte alls 
förberedd på.

Annars är just snabba star-
ter Emma-Nellies styrka och 
till nästa år ska hon bli ännu 

bättre på att hålla ledningen 
och även kunna köra ikapp 
om något händer. 

Genom tävlingen har hon 
lärt känna ungdomar från 
olika delar av världen som 
hon håller kontakten med via 
Facebook. 

I samband med Jetski-VM 
passade även familjen på att 
besöka bland annat nöjes-
fältet Six Flags utanför Los 
Angeles.

– Det har varit en jättero-
lig resa och jag längtar redan 
till nästa år. 

För tredje året i rad tävlade älvängentjejen Emma-Nellie 
Örtendahl i World Finest i Lake Havasu i Arizona.

Emma-Nellie Örtendahl är 
nöjd med sina placeringar i 
Jetski-VM i USA.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Gav järnet
på Jetski-VM
i Arizona

Tredje gången gillt

- Älska handboll

VILL DU SPELA 
HANDBOLL?

Alla är välkomna att prova på!

FLICKOR FÖDDA -02 OCH -03
Älvängens Kulturhus torsdagar 18.15-19.30

För mer information ring Niklas eller Linda 0736– 82 90 24

POJKAR FÖDDA -02 OCH -03
Älvängens Kulturhus

torsdagar 17.00-18.15 & lördagar 12.00-13.15
För mer information ring Viktor 0733– 32 01 15

www.laget.se/alehf

Torsdag 31/10 
kl 18.30

Ale Gymnasium
Div 2 herrar

Ale IBF – IBF Backadalen

Börja spela 

innebandy!

www.aleibf.se

NÖDINGE. Ale HF:s lag-
ledning har fått lite att 
grubbla över.

Tur då att nästa 
match är två veckor 
bort.

Sex raka förluster är 
ingen rolig sexling för 
Ales handbollsfanto-
mer.

Ett revanschsuget Ale HF 
med bara en seger i bagaget 
tog emot minst lika taggade 
Mölndal HF som bara tagit 
två fullpoängare. Det blev 
dessvärre med Aleögon sett 
gästerna som fick sätta ett 
streck till i segerkolumnen. 
Varför har Janne Lövgren, 
Ales huvudtränare, svårt att 
förklara.

– Det är något som händer 
när vi kliver ut på plan inför 
varje match. Vi tror inte 
på oss själva och uppträder 
ängsligt, trots att vi är över-
ens om vad vi ska göra. Alla 
försöker, det är inte tal om 
annat. Killarna visar hjärta, 
men spelar med huvudet på 
fel ställe. Nu måste vi ta ett 
rejält snack och börja om från 
ruta ett. Fortsätter vi så här 
riskerar vi att få lämna trean 
och det vore olyckligt för så 
dåliga är vi inte. Det är ett 
mentalt spöke som vi måste 
komma till rätta med, men 
varför vi har drabbats av det 

här vet jag inte. Harmonin är 
positiv i gruppen, likaså trä-
ningsnärvaron, säger Löv-
gren som inte tänker ge upp.

– Nej, absolut inte. Jag 
tror det kan släppa, men vi 
måste inse att det är allvar 
och spela ännu mer discipli-
nerat.

Ale fortsatte sin dåliga 
trend med en usel start och 
fick ägna hela matchen åt att 
jaga sin motståndare. Avstån-
det var som mest åtta bollar 

och när domaren blåste 
av var Ale blott fyra bollar 
bakom.

– Det går självklart inte 
att vinna om man lämnar 
så stora handikapp i varje 
match. Vi saknar för tillfället 
en ledare i laget – som ryter 
i ute på plan – och som kan 
förändra en negativ match-
bild, förklarar Lövgren.

Han gör heller ingen 
hemlighet av att laget lider 
av att sakna en högerhänt 

niometare. Långtidsskadade 
Niclas Ericssons återkomst 
är inte tidsbesämd, men 
efterlängtad.

På lördag om två veckor 
reser Ale till Stenungsund 
som också har inlett lite tre-
vande med bara tre segrar. 
Förhoppningsvis blir det 
inte en fjärde i nästa omgång 
heller…

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Ingen rolig sexling för Ale HF

Mathias Johansson var Ale HF:s bäste målskytt med sju fullträffar, men det hjälpte föga 
i förlustmatchen mot Mölndal HF. Sex raka förluster är en riktigt tung läsning för hand-
bollsentusiasterna i Ale.

NOL. Lekstorps IF, Ma-
rieholms BoIK, Styrsö 
BK.

Det är lagen som Nol 
IK ställs mot i kvalet 
till division 5, som 
inleds om en vecka.

Samtliga matcher 
spelas på Hedens 
konstgräs och NIK 
inleder mot Lekstorp.

Göteborgslagen har gjort 
bra ifrån sig i kvalet till divi-

sion 3. Det innebär i sin tur 
att tre av de fyra kvallagen 
från division 6 flyttas upp i 
femman.

– Förutsättningarna kan 
inte vara bättre. Det kommer 
att bli tufft, men faktum är 
att en seger kan räcka för att 
ta steget upp, säger NIK-trä-
naren Peter Karlsson.

Nol har fyra träningar 

inplanerade på Sjövallens 
konstgräs innan tisdagens 
kvalpremiär mot Lekstorp. 
Därefter väntar match mot 
Marieholm den 12 novem-
ber och kvalet avslutas lör-
dagen den 16 november mot 
Styrsö.

– Det gäller att vi är på 
topp i samtliga matcher. Vi 
har allt att vinna och har 

gjort en fantastisk höst. 
Förhoppningsvis är formen 
intakt, säger Peter Karlsson.

Vad säger du om kval-
motståndarna?

– Jag vet inget om de andra 
lagen, så det är svårt att uttala 
sig. Det kommer bli jämnt 
förmodar jag. Lekstorp som 
vi möter i den första matchen 
gjorde över 100 mål i serien, 
så de lär säkerligen vara bra 
framåt, säger Peter Karlsson.

JONAS ANDERSSON

Kvalklart för Nol IK
Fo
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BANDYPREMIÄR
LÖRDAG 2 NOVEMBER 
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14.00Ale Arena

Matchens arrangeras  
i samarbete med

SURTE BK  VS 
ÅTVIDABERGS BK
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NÖDINGE. Med en re-
pertoar som sträckte 
sig från Miley Cyrus 
till Bob Dylan lyckades 
Ale gymnasiums mu-
sikelever täcka in det 
mesta under onsdagens 
konsert.

Med stor inlevelse 
och känsla bjöd de på 
en bejublande föreställ-
ning. 

Från egenskriven hårdrock 
av alebandet Backlights till 
spröda ballader och klassiska 

hits från glammiga decen-
nier. 

Bredden fanns där, likaså 
fingertoppskänslan och att 
musikeleverna hade förbe-
rett sig noggrant rådde det 
inga som helst tvivel om. 

Bland de utvalda låtarna 
hördes covers på rykande ny 
musik, som ”Wrecking ball” 
med Miley Cyrus som fram-
fördes av Natalia Anders-
son och Dorcas Tabita.

Den gamla Pearl Har-
bour-klassikern ”There 
you’ll be” med Faith Hill 
sjöngs finstämmigt av Elin 

Larsson och Julia Berg.
Tillsammans med musik-

läraren Martin Svensson 
bjöd Sebastian Norberg-
Melin och Filip Teibl på 
Bob Dylans rebelliska ”The 
times are a-changin”.

Genomgående för hela 
föreställningen var ett impo-
nerande samspel, en nog-
grant sammansatt repertoar 
och ett musikaliskt gäng som 
gav allt på scenen. 

Låten ”Jag finns kvar” 
med Amilia Häger och 
Sebastian Norberg-Melin i 
spetsen trollband publiken 

innan svängiga ”One way or 
another” fick sätta punkt för 
elevernas konsert.

För de som missade ons-
dagens konsert ges ett nytt 
tillfälle redan den 15 novem-
ber, då det bjuds på en reu-
nionkonsert med före detta 
musikelever. 

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!!

På begäran presenterar Teaterföreningen i Ale

VIER BRILLEN
Den gula visgruppen från Hisingen

Vuxen 100 kr
Ungdom 50 kr 
Biljetter säljs på  
Ale bibliotek, Nödinge 
0303-33 02 16 

TEATERN, ALE GYMNASIUM
TOR 21 NOV KL 19

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Hög klass på musikelevernas konsert

Showen som hade allt

Elin Larsson, Sebastian Norberg-Melin, Julia Berg, Amilia 
Häger, Oscar Holl och Sara Löfkvist berörde publien.

Hårdrocksbandet Backlights fi rade Halloween i förväg…

Jonny Mauritzen tillsammans med läraren Martin Svensson 
spelade musik från 1700-talet. 

Elin Larsson och Julia berg sjöng There you’ll be ur fi lmen 
Pearl Harbour. 
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www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84
Telefonerna är öppna vardagar kl. 8-17

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella läsar erbjudanden. 
Uppge reskoden vid beställning – så får du automatiskt rabattpriset.

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

Östaden på saltvägen
4 dagar i Ratzeburg, Nordtyskland

Pris per person i dubbelrum

från1.549:-
Pris utan reskod 1.699:-

1/5-30/9 2014: 1.899:-

Det är inte en överraskning att Ratzeburg har blivit ett 
populärt semesterställe för dem som föredrar bilsemes-
ter. Den idylliska östaden mitt inne i den nordtyska natur-
parken Lauenburgische Seen utgör en naturligt romantisk 
omgivning, där ni alltid är nära vattnet, vart ni än befinner er. 

På hotellet Der Seehof bor ni alldeles nere vid vattnet på näset 
som utgör vägen in till ön och utsikten är inget annat än fantas-
tisk! Ratzeburg är även den tyska multikonstnären Ernst Barlachs 
födelsestad och därför finns det naturligtvis ett sevärt museum 
inrett i hans gamla hem till hans minne. Dessutom är den massiva 
domkyrkan i röd tegelsten en praktfull syn, och kyrkan räknas än 
idag som en av de finaste i medeltidens murstensarkitektur. Skulle 
längtan efter land mot all förväntan sätta in, är marsipanstaden 
Lübeck endast 24 km norrut och Schwerin med Törnrosaslottet 58 
km österut också värda ett besök.

Der Seehof ★★★★ 
Hotellet ligger idylliskt på näset mellan de två sjöarna Küchensee 
och Großer Ratzeburger See – bara 50 meter från vattnet och 
med egen båtbrygga. Här finns en väldigt fin restaurang, där de 
inkluderade middagarna och frukostbuffén serveras. Dessutom har 
hotellet reception med gratis trådlöst internet, bar, rum med öppen 
spis/sällskapsrum, lekrum, bastu, trädgård och terrass med utsikt 
över sjön. Man kan hyra cyklar på hotellet. Hotellet är helt rökfritt. 
Alla rum har eget badrum med hårfön, telefon, TV, gratis trådlöst 
internet och minibar. Önskar man rum med balkong/terrass utanför 
säsongen kan detta köpas till (extra tillägg EUR 25/natt och rum). 

Tips till sevärdheter & upplevelser
500 m. 

- konstnären (1870-1938) är känd som en 
av Tysklands mest berömda expressionister: 700 m. 

ligger nästan lika vackert som Ratzeburg, och är känd for nar-
ren Till Eulenspiegel: 10 km. 

med massor av shoppingmöjligheter: 61 km. 
 m. svensk historia, UNESCO-listad: 65 km. 

 Ankomst: Valfri t.o.m. 
20/12 2013 samt i perioden 
2/1-28/9 2014.  

Julmarknad i Lübeck 

och Schwerin: 

25/11-30/12 2013 

Der Seehof

Använd reskoden 
och se fler utvalda 

specialerbjudanden till 
tidningens läsare på 
www.happydays.nu

NÖDINGE. Torsdagskvällens 
Höstkonsert innebar en full-
satt teatersalong i Ale gym-
nasium. Under en timma 
fick publiken njuta av musik 
av olika slag. Det var hög 
kvalitet på inslagen som pre-
senterades av Kulturskolans 
lärare.

Närmare 90 barn och 
ungdomar framförde musik 
av alla de sorter, från klas-
siska toner via Jazzgossen till 

senaste hitsen. En entusias-
tisk publik klappade takten 
till Klezmermusik spelad 
av en stråkorkester där Ale 
Kulturskola samarbetar med 
Kungälvs dito.

Artisterna lyckades för-
medla lusten och glädjen i 
att musicera tillsammans, det 
var grupper från duo till full 
scen.

JONAS ANDERSSON
Kari Harfi na och Niki Alikhan i sångnumret ”Out here on my 
own”.

Höstkonsert drog fullt hus

ALAFORS. Kent Carlsson har 
bestämt att åter plocka upp Den 
röda tråden.

Ale Teatersällskaps arbetar-
spel, som skildrar livet på den 
gamla spinnerifabriken i Alafors, 

ska visas på fi lm i Medbor-
garhuset.

Filmvisningen kommer att 
äga rum fredagen den 15 
november.

Det första arbetarspel som Ale Teater-
sällskap gjorde var i Surte 1987. Tre år 
senare hade Den röda tråden premiär. 
Ahlafors Spinnerifabrik spelade under 
ett sekel stor roll för folket i bygden.

– De som möjligen missade föreställ-
ningen eller som vill se den igen ges nu 
möjligheten att göra det, säger Kent 
Carlsson i Ale Folkets Hus-förening 
som står bakom arrangemanget.

– Det är på allmän begäran som vi 
visar Den röda tråden. Jag 
har redan ett 30-tal förhands-
bokningar till filmvisningen i 
Medborgarhuset, säger Kent.

Författare och regissör till 
Den röda tråden var Martin 
Rossing. Bland skådespe-
larna märktes bland andra 
Karl-Erik och Birgitta 
Lekander.

– Föreställningen blev en 
succé, minns Kent Carlsson 
som nu välkomnar Aleborna 
till en trivsam fredagskväll i 
Ledet.

JONAS ANDERSSON

Kent Carlsson
från Ale Folkets 
Hus-förening.

Den röda tråden går igen
– Filmvisning väntar i Medborgarhuset

Den röda tråden – arbetar-
spelet om Ahlafors gamla 
spinnerifabrik – hade pre-
miär 1990. Föreställningen 
spelades in och visas nu på 
fi lm i Medborgarhuset, fre-
dagen den 15 november.

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!

Turbo sv tal
Torsdag 31 oktober kl 14

Gravity
Onsdag 6 november kl 19

Söndag 10 november kl 18
Entré 80 kr

Thor The Dark World - 3D
Onsdag 30 oktober kl 19
Fredag 1 november kl 14

Entré 80 kr

Lasse-Majas dektektivbyrå - Von broms
Onsdag 30 oktober kl 14
Söndag 3 november kl 15

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

Inte blir det enklare 
om man börjar höra lite 
dåligt. Ring Hörsellinjen 

0771-888 000.
www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund

Tycker du 
att din chef
är otydlig?
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www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84
Telefonerna är öppna vardagar kl. 8-17

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella läsar erbjudanden. 
Uppge reskoden vid beställning – så får du automatiskt rabattpriset.

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

Östaden på saltvägen
4 dagar i Ratzeburg, Nordtyskland

Pris per person i dubbelrum

från1.549:-
Pris utan reskod 1.699:-

1/5-30/9 2014: 1.899:-

Det är inte en överraskning att Ratzeburg har blivit ett 
populärt semesterställe för dem som föredrar bilsemes-
ter. Den idylliska östaden mitt inne i den nordtyska natur-
parken Lauenburgische Seen utgör en naturligt romantisk 
omgivning, där ni alltid är nära vattnet, vart ni än befinner er. 

På hotellet Der Seehof bor ni alldeles nere vid vattnet på näset 
som utgör vägen in till ön och utsikten är inget annat än fantas-
tisk! Ratzeburg är även den tyska multikonstnären Ernst Barlachs 
födelsestad och därför finns det naturligtvis ett sevärt museum 
inrett i hans gamla hem till hans minne. Dessutom är den massiva 
domkyrkan i röd tegelsten en praktfull syn, och kyrkan räknas än 
idag som en av de finaste i medeltidens murstensarkitektur. Skulle 
längtan efter land mot all förväntan sätta in, är marsipanstaden 
Lübeck endast 24 km norrut och Schwerin med Törnrosaslottet 58 
km österut också värda ett besök.

Der Seehof ★★★★ 
Hotellet ligger idylliskt på näset mellan de två sjöarna Küchensee 
och Großer Ratzeburger See – bara 50 meter från vattnet och 
med egen båtbrygga. Här finns en väldigt fin restaurang, där de 
inkluderade middagarna och frukostbuffén serveras. Dessutom har 
hotellet reception med gratis trådlöst internet, bar, rum med öppen 
spis/sällskapsrum, lekrum, bastu, trädgård och terrass med utsikt 
över sjön. Man kan hyra cyklar på hotellet. Hotellet är helt rökfritt. 
Alla rum har eget badrum med hårfön, telefon, TV, gratis trådlöst 
internet och minibar. Önskar man rum med balkong/terrass utanför 
säsongen kan detta köpas till (extra tillägg EUR 25/natt och rum). 

Tips till sevärdheter & upplevelser
500 m. 

- konstnären (1870-1938) är känd som en 
av Tysklands mest berömda expressionister: 700 m. 

ligger nästan lika vackert som Ratzeburg, och är känd for nar-
ren Till Eulenspiegel: 10 km. 

med massor av shoppingmöjligheter: 61 km. 
 m. svensk historia, UNESCO-listad: 65 km. 

 Ankomst: Valfri t.o.m. 
20/12 2013 samt i perioden 
2/1-28/9 2014.  

Julmarknad i Lübeck 

och Schwerin: 

25/11-30/12 2013 

Der Seehof

Använd reskoden 
och se fler utvalda 

specialerbjudanden till 
tidningens läsare på 
www.happydays.nu

NÖDINGE. Torsdagskvällens 
Höstkonsert innebar en full-
satt teatersalong i Ale gym-
nasium. Under en timma 
fick publiken njuta av musik 
av olika slag. Det var hög 
kvalitet på inslagen som pre-
senterades av Kulturskolans 
lärare.

Närmare 90 barn och 
ungdomar framförde musik 
av alla de sorter, från klas-
siska toner via Jazzgossen till 

senaste hitsen. En entusias-
tisk publik klappade takten 
till Klezmermusik spelad 
av en stråkorkester där Ale 
Kulturskola samarbetar med 
Kungälvs dito.

Artisterna lyckades för-
medla lusten och glädjen i 
att musicera tillsammans, det 
var grupper från duo till full 
scen.

JONAS ANDERSSON
Kari Harfi na och Niki Alikhan i sångnumret ”Out here on my 
own”.

Höstkonsert drog fullt hus

ALAFORS. Kent Carlsson har 
bestämt att åter plocka upp Den 
röda tråden.

Ale Teatersällskaps arbetar-
spel, som skildrar livet på den 
gamla spinnerifabriken i Alafors, 

ska visas på fi lm i Medbor-
garhuset.

Filmvisningen kommer att 
äga rum fredagen den 15 
november.

Det första arbetarspel som Ale Teater-
sällskap gjorde var i Surte 1987. Tre år 
senare hade Den röda tråden premiär. 
Ahlafors Spinnerifabrik spelade under 
ett sekel stor roll för folket i bygden.

– De som möjligen missade föreställ-
ningen eller som vill se den igen ges nu 
möjligheten att göra det, säger Kent 
Carlsson i Ale Folkets Hus-förening 
som står bakom arrangemanget.

– Det är på allmän begäran som vi 
visar Den röda tråden. Jag 
har redan ett 30-tal förhands-
bokningar till filmvisningen i 
Medborgarhuset, säger Kent.

Författare och regissör till 
Den röda tråden var Martin 
Rossing. Bland skådespe-
larna märktes bland andra 
Karl-Erik och Birgitta 
Lekander.

– Föreställningen blev en 
succé, minns Kent Carlsson 
som nu välkomnar Aleborna 
till en trivsam fredagskväll i 
Ledet.

JONAS ANDERSSON

Kent Carlsson
från Ale Folkets 
Hus-förening.

Den röda tråden går igen
– Filmvisning väntar i Medborgarhuset

Den röda tråden – arbetar-
spelet om Ahlafors gamla 
spinnerifabrik – hade pre-
miär 1990. Föreställningen 
spelades in och visas nu på 
fi lm i Medborgarhuset, fre-
dagen den 15 november.

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!

Turbo sv tal
Torsdag 31 oktober kl 14

Gravity
Onsdag 6 november kl 19

Söndag 10 november kl 18
Entré 80 kr

Thor The Dark World - 3D
Onsdag 30 oktober kl 19
Fredag 1 november kl 14

Entré 80 kr

Lasse-Majas dektektivbyrå - Von broms
Onsdag 30 oktober kl 14
Söndag 3 november kl 15

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

Inte blir det enklare 
om man börjar höra lite 
dåligt. Ring Hörsellinjen 

0771-888 000.
www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund

Tycker du 
att din chef
är otydlig?
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Else-Lill Alexandersson
Ålderspresident

Christer Hellström
Ordförande

i Nödinge församling,  
valda för 2014 – 2017 kallas till 

sammanträde 
Tisdagen den 5 november

kl 20.00 i Surte församlingshem

i Nödinge församling, kallas till 

sammanträde 
Tisdagen den 5 november

kl 19.00 i Surte församlingshem

Kyrkofullmäktige

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

ALLHELGONAHELGEN 
I VÅRA KYRKOR

Kyrkorna är öppna följande tider

Fredag 1 november
S:t Peder, Ale-Skövde och Tunge kyrkor

Kl 12-17
Skepplanda och Hålanda kyrkor

Kl 11-14

Lördag 2 november
Hålanda kyrka kl 10 Gudstjänst

Hålanda kyrkokör
Elin Henricsson - tvärflöjt

Ale-Skövde kyrka kl 12 Mässa

Söndag 3 november
S.t Peder kyrka kl 16 Minnesgudstjänst

Lödöse kyrkokör
Marie Lindqvist - flöjt

Skepplanda kyrka kl 18 
Minnesgudstjänst

Skepplanda kyrkokör
Johan Dahlbäck - flöjt

Som tidigare år håller 
vi våra kyrkor öppna i 
samband med
allhelgonahelgen.
Det är kaffeservering, 
plats för bön och  
stillhet.

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Musikandakter
Lördag 2 november

Starrkärrs kyrka 16.00

Kilanda kyrka 18.00

Trio Acantus
Ackomp: Maria Ingemarsson Berg

Violin: Rolf Mårtensson

Diakon: Ingela Fransson

Minnes- och 
musikgudsjänst

Söndag 3 november 

Starrkärrs kyrka 16.00

Kammarkören Vocale ger oss med  
sin sång en möjlighet att lyssna till  

de ord som ger tröst och uppmuntran 
inför dagar som ligger framför.  

Under gudstjänsten firas tacksägelse 
med ljuständning och kyrkans klockor 

ringer till minne av nära och kära.

Ackomp: Maria Ingemarsson Berg

Violin: Rolf Mårtensson

Dirigent: Sabina Nilsson

Öppet Hus i Starrkärrs kyrka
31/10-2/11 kl. 10.00-12.00

PRO Ale Norra har under hösten haft 
sina sedvanliga kultur- och friskvårdsträf-
far. Onsdagen den 25 september var det 
dags för Kulturträffen som var förlagd 
till Medborgarhuset i Ledet. Denna 
kulturträff hade temat ”saltstänkt meny 
till saltstänkta melodier”. Kjell Göranz 
åtta musikanter spelade och sjöng härliga 
melodier och berättade därtill trevliga 
historier. 
Menyn bestod av kokt potatis, sill med 
tillbehör, och en mycket god sås. Till 
kaffet serverades hembakad kaka. Alla lät 
sig väl smaka. 

Det informerades om kommande 
resor och träffar under hösten. Lotteriet 
var som vanligt intressant och fullt med 
trevliga och goda vinster. Ett par timmar 
går fort. Kulturkommittén tackades för en 
trevlig kulturträff.

Torsdagen den 17 oktober var det dags 
för Friskvårdsträffen, som denna gång 
var i
Skepplanda bygdegård. Begonia Jazzband 
under ledning av Kent Larsson spelade 
välkomnande till bords. 
Förtäringen bestod av en sallad med ris, 
kassler och grönsaker, även där en god sås, 
samt bröd och smör. Till kaffet var det 
goda hembakade muffins.
Påminnelse om Kvartalsmötet onsdagen 
den 13 november i Medborgarhuset. 
Sedan är det julfest den 6 december i 
Medborgarhuset med julmat och under-
hållning, anmälan till Eva eller Laila.

Eva Carlsson

Trevliga träffar med PRO Guntorps Missionsförsamling firade 
120-årsjubileum söndagen den 20 oktober 
med en välbesökt jubileumsgudstjänst. 
Den leddes av församlingens ordförande 
Eva Andersson. Predikade gjorde pastor 
Lars Gunther. Kören Paus sjöng och 
ett gott offer togs upp till församlingens 
arbete. 

Efter gudstjänsten var det samling 
kring festligt dukade bord med smörgåsar 
och tårtbuffé. Bland tårtorna den som ses 
på bild, ett konstverk av Malin Zimmer-
gren. 

Samlingen avslutades med ett bildspel 
över de gångna åren, från dåtid till nutid. 
Det var en högtidsdag i församlingens 
historia! Tack till alla som deltog på olika 
sätt.                 Gunnar Hansson

Den 21 oktober samlades ett drygt 60-tal 
personer i Bohus Centrums matsal för att 
genomföra första deltävlingen i Veteran-
vetartävlingen för PRO-distriktet Norra 
Älvsborg.

Kampen stod mellan Bjärke (numera Sol-
lebrunn) och Surte-Bohus. Tävlande för 

Tårtan som avnjöts hade framställts av 
Malin Zimmergren.

NÖDINGE. Popsångerskan och pro-
gramledaren Amy Diamond kommer 
till Ale.

Lördagen den 9 november uppträ-
der hon i Nödinge kyrka.

Det blir två konserter tillsammans 
med kyrkans olika barnkörer.

En eftermiddags- och en kvällskonsert står 
på programmet när Amy Diamond, eller 
Amy Linnéa Deasismont som hon egentligen 
heter, gästar Nödinge kyrka nästa lördag.

– En stor händelse för vår församling. Amy 
är omåttligt populär bland barnen, både som 
sångerska men även som programledare för 
Bulldog i Barnkanalen, säger kyrkomusiker 

Karin Nilsson.
Medlemmar från församlingens samtliga 

barn- och ungdomskörer (Noa Kören, The 
Rookies, Singing Kids, Popkören och Young 
Voices) kommer att delta i arrangemanget. 

– Våra yngsta körmedlemmar går i försko-
lan och de äldsta på högstadiet. De ska sjunga 
några sånger tillsammans med Amy och 
framför även eget material, berättar Karin 
Nilsson.

Det är förköpsbiljetter som gäller till de 
båda konserttillfällena i Nödinge kyrka. Bil-
jetter köps via Nortic.se.

JONAS ANDERSSON

Amy Diamond gästar Nödinge kyrka lörda-
gen den 9 november.

Foto: Pernilla Andersson

Amy Diamond till Nödinge kyrka

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Öppet på kyrkogårdarna i Nödingekyrka och Surtekapell.
Fredagen den 1 nov 11.00–17.00. Kom och drick en kopp kaffe,
tänd ett ljus och sitt ner en stund. Välkomna!
Musik spelas av våra kantorer  12.00–12.30 och 15.00–15.30. 

Gemenskapsträff 31 oktober
Bohus servicehus kl. 15.00
”Visor i folkton” Ing-Marie Romell och Ann-Catrin Persson 
Fika, alla välkomna 

Onsdagsträff 6 november 
Surte församlingshem kl 14.00. 
”Galapagas” bildspel med Lars och Fay Tegemyr. Fika, alla välkomna

After Dagis musik, mat och lek för familjer tisdag 5 november
Drop in lek från 16.00, därefter familjekör. en och  gemensam måltid 
Självkostnadspris för måltid 30 kr/ vuxen  10 kr /barn max 50 kr per familj
viktigt: anmälan till Karin 0704-619567  karin.1.nilsson@svenskakyrkan.se
 
Nödinge barnkörer sjunger med Amy Diamond i Nödinge Kyrka
Lördag 9 november 15.30   och 17.00
Efter 17 föreställningen ca 17:45 signerar Amy skivor och skriver autografer vid 
församlingshemmet.
 
Förköpsbiljettsläpp  för allmänheten öppnar 1/11. Förköp via www.nortic.se
Pris: vuxen 180 kr barn 80 kr + förköpsavgift.

föreställningen.

Välkomna!

Från Guntorps Horisont:

”Sicken Tårta”

PRO Surte-Bohus vidare i Veteranvetartävlingen
Surte-Bohus var: Holger Johannesson, 
Gerd Sundh, Elisabeth Funcke med reser-
verna Hugo Johansson och Ritva Jansson.

För Bjärke tävlade: Barbro Elander, 
Aake Vuorenma, Mats Johansson, Lars 
Johansson med reserverna Siv och Ralf 
Johansson.

Runo Elgh var domare, Sven-Erik tid-
tagare och Klas protokollförare.  Tävlingen 
bestod av tio dubbelfrågor. Det handlade 
om sport, film, bloggar, opera, miljö och en 
massa olika områden.

Detta var nog den mest spännande fråge-
tävling jag varit med om. Surte-Bohus tog 
ledningen med en poäng, sedan blev det lika. 
Detta följde hela tiden med lika poäng till 
Surte-Bohus vann sista frågan med 2-1.

PRO Surte-Bohus går alltså vidare och får 
möta Vårgårda eller Wargön beroende på 
vilka som vinner sin deltävling.

Vi vill tacka våra duktiga tävlande i Surte-
Bohus, men även rikta ett tack till vårt mot-
ståndarlag Bjärke som höll oss på sträckbän-
ken enda till slutminuten.

Vi hoppas att PRO Surte-Bohus-medlem-
marna följer med som supporter vid nästa 
deltävling. Vi rapporterar vilka vi skall möta 
och var.       PRO Surte-Bohus

Gunilla Carlson
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Nu är bordet dukat
...för dig som har frågor om begravning och gravplats etc.
...vill ha hjälp med att fylla i Vita Arkivet - formuläret som talar om dina önskemål för efterlevande.
...har frågor om testamente och arvsordning m.m.
...vill ha information om begravningsförsäkring.

Boka din tid snarast. Besöket är helt kostnadsfritt, dessutom bjuder vi på gott fika.
Bordet är dukat till och med den 6/12. Varmt välkommen!

Bordet är dukat av Pingstkyrkans Second Hand i Kungälv. 
Blommorna kommer från Klocktornets blommor och 
kaffebrödet är hembakt.

FONUS
Uddevallavägen 5

442 30 Kungälv
Tel: 0303- 138 10

E-post: kungalv@fonus.se

ÄLVÄNGEN. Nu på söndag 
börjar utställningen ”Betrak-
telser – från där jag står” på 
repslagarbanan med bild-
konstnären Helene Nork. 
Konstnären bor och verkar i 
Kilanda. Det var emellertid 
länge sedan som Helene 
hade en separatutställning i 
Ale kommun. Däremot har 
hon under åren haft flertalet 
separat- och samlingsut-
ställningar i regionen. Det 
vi få se på utställningen på 
Repslagarmuseet är hennes 
oljemålningar, kanske några 
torrpasteller och några akva-
reller.

Helene visar bilder av 

stilla, små fragment i den 
tysta vardagen, som är så 
lätta att rusa förbi när man 
är mitt uppe i allt som 
måste, ska eller kan göras 
och ordnas med. Men missar 
man inte något då? Ibland 
kanske man bara ska stanna 
upp och vänta in själen!

Helene Nork beskriver 
det så här: ”När man befin-
ner sig ute i naturen och tar 
sig tid till att bara vara där, 
så kan man – om man lyckas 
skjuta bort det som varit 
eller det som borde göras 
– få uppleva hur stilla och 
skönt det är att bara sitta där 
och titta på hur ljuset faller 

på ett blad eller hur en myra 
kämpar med ett barr, och det 
finns ett lugn i det. Detta är 
vad jag försöker återskapa i 
mina bilder. Jag hämtar ofta 
mina motiv i trädgården, 
eller så kan det vara ett hus 
jag ser utefter vägen, som 
blir till bilder av små hus i 
grönska som jag målar in i 
en lugn och stillsam omgiv-
ning, bilder jag skapar i 
stunden när jag sitter i min 
ateljé. Det är viktigt för mig 
att ha en ärlighet i mina 
bilder och att låta kreativi-
teten flöda fritt, det jag gör 
och förmedlar ska komma 
ifrån hjärtat.

Men det kan vara svårt 
ibland, för det innebär att 
jag själv måste vara i nuet 
när jag skapar, och det är 
inte alltid lätt vara det, för 
jag har ju också ”måsten”. 
Jag tycker att en bild ska 
hålla för att tittas på ofta 
och mycket, så jag arbetar 
på en bild ganska länge, för 
att få det djupet i bilden som 
behövs för det.”

Så Helene Nork upp-
manar oss, att man gärna 
ska ta sig tid till att titta på 

bilderna som hon målat. 
Och gärna ta sig tid till 
att komma tillbaka och se 
utställningen en gång till.

Dessutom får vi se 
några Helens handgjorda 
små minibyråer som hon 
tillverkat från grunden av 
papper och kartong. En liten 
bisyssla hon började med 
för ett år sedan som en ren 
avkoppling från sitt måleri.

❐❐❐

På söndag bjuder Helene 
Nork in till vernissage på 
Repslagarmuseet i Älvängen. 
”Betraktelser - från där jag 
står” visas under perioden 3 
november-15 december.

Små minibyråer som Helene Nork tillverkat av papper och 
kartong.

Helene Norks betraktelser visas på Repslagarmuseet

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

Predikoturer
Starrkärr-Kilanda församling
Torsd 31/10 – Lörd 2/11 Starr-
kärrs kyrka kl 10-18, Öppet 
hus i Allhelgonatid. Välkom-
men in och tänd ett ljus drick 
en kopp kaffe, samtala med nå-
gon eller bara kom in i vär-
men. Torsd 31/10 Nols kyrka kl 
18.30, Veckomässa, Nordblom. 
Lörd 2/11 Älvängens kyrka kl 
11, Mässa, Andersson. Starrkärrs 
kyrka kl 16, Musikandakt med 
Trio Acantus; Elisabet Ehlers-
son, Anette Svennblad och Sabi-
na Nilsson. Piano: Maria Inge-
marsson Berg. Diakon: Ingela 
Fransson. Kilanda kyrka kl 18, 
Musikandakt med Trio Acan-
tus; Elisabet Ehlersson Anet-
te, Svennblad och Sabina Nils-
son Piano: Maria Ingemarsson 
Berg. Diakon: Ingela Frans-
son. Sönd 3/11 Starrkärrs kyrka 
kl 16, Minnes- och Musikguds-
tjänst med medverkan av kam-
markören Vocale.
Onsd 6/11 Älvängens kyrka kl 
19, Taizémässa, Andersson.

Guntorps missionskyrka
Onsd 30/10 kl 18.30, SpårarS-
cout & UpptäckarScout. Lörd. 
2/11 kl 11, GUDSTJÄNST 
på Alla Helgons dag samman-
lyst till Älvängen. Talare Lars 
Gunther. Sönd 2/11 kl 11, 
GUDSTJÄNST Sammanlyst 
till Guntorp. Talare Leif  Jön-
gren. Onsd 6/11, Tonår/Äventy-
rarScout.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 2/11 kl 18, 
Minnesgudstjänst V Wetterling. 
Hålanda lörd 1/11 kl 10, Guds-
tjänst Ingvarsson. Onsd 6/11 kl 
10, Gemenskapsträff. S:t Peder 
sönd 2/11 kl 16, Minnesguds-
tjänst V Wetterling. Ale-Skövde 
lörd 1/11 kl 12, Mässa Ingvars-
son. Tunge, se övriga.

Filadelfi aförsamlingen, Bohus 
Pingstkyrka
Onsd 30/10 kl 19, Sång bibelläs-
ning och bön. Sönd 3/11 kl 11, 
Gudstjänst Leif Karlsson. För-
samlingsmöte med nattvard. 
Onsd 6/11 kl 19, Sång bibelläs-
ning och bön.

Fuxerna-Åsbräcka församling
Lörd kl 10, Högmässa, Isac-
son. Sönd kl 10, Rekviemmässa, 
Nordblom. Kl 14, Suomenkieli-
nen, Olenius. Tisd kl 09, Mäss-
sa i församlingshemmet, Isacson. 
Onsd kl 18.30, Mässa, Nord-
blom.

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

Döda

Sten Johansson, Nol har 
avlidit. Född 1944 och efter-
lämnar makan Ulla samt 
barnen Anna med familj, 
Kerstin och Martin som 
närmast sörjande.

Ruth Andersson, Älvängen 
och Sannum har avlidit. 
Född 1919 och efterlämnar 
broder med familj, sväger-
ska samt syskonbarn som 
närmast sörjande. 

Dödsfall

Tack

Förra året vid den här ti-
den var vi i Stockholm. 
Våra vänner tog en 

kväll med oss till Skogskyr-
kogården. Det var överväldi-
gande. Så mycket människor 
som kommit för att minnas 
och hedra sina nära och kära. 
Och så enormt mycket ljus. 
Den mörka höstkvällen lystes 
upp och på sina ställen stod 
ljusen så tätt att kvällskylan 
skingrades. Det var så vack-
ert. Oförglömligt.

Ljusen som vi tänder på 
våra käras gravar talar om vår 
kärlek, om vår saknad, om 
vår sorg. Vi minns vad de fick 
betyda och ge. Och så blir 
våra gravljus också påminnel-
ser om det ljus de fick sprida, 
den värme de fick ge. De som 
gått före oss har mycket att 
lära oss. 

När jag pratar med dem 
som mist en nära anhörig 
kommer vi alltid in på deras 
goda egenskaper och det 
fina de gjort. Det finns alltid 
sådant vi kan enas om att vi 
skulle vilja ta efter. De har lyst 
vägen för oss och vi kan gå i 
deras ljus. Det är ju mycket 
detta allhelgonatiden handlar 
om. Hur vi kan inspireras av 
dem som levt före oss. Men 
inte bara om detta.

Allhelgonatidens uppma-
ning är inte bara Gå i deras 
ljus! utan också Lys själv! I 
texten på Alla helgons dag 
säger Jesus: Ni är världens ljus. 
Han säger inte att vi skulle bli 
ljus när vi dör och han sa det 
inte till några särskilt fromma 

eller goda människor. Där 
stod människor av alla slag. 
Ni är världens ljus! sa han. Ert 
ljus skall lysa för andra! Låt 
det göra det!

Vi är världens ljus. Ansva-
ret ligger inte på någon 
annan. Det ligger på oss, Det 
är vi som behöver leva så att 
världen lyses upp. Det är vi 
som kan vara ljus och värme 
för dem vi möter. Det är vi 
som kan skingra mörkret. Det 
är vår kärlek, vår godhet, vår 
omsorg. 

Men vi behöver inte upp-
finna ljuset själva. Vi kan 
inspireras av andra, både döda 
och levande, och han som sa 
Ni r världens ljus sa också Jag 

är världens ljus. Hos honom 
kan vi hämta ljuset. Han är 
kärleken och det är hans 
kärlek vi kan återspegla. Det 
vi i första hand behöver göra 
är att ta emot den så kan den 
nog också sippra ut någon-
stans så att ljuset sprider sig. 

Tänk om det var så, att om 
vi såg oss människor uppifrån, 
att vi liknade Skogskyrkogår-
den i Stockholm eller för den 
del kyrkogården i Starrkärr. 
En massa ljus som lyser upp 
i mörkret, en massa ljus som 
värmer.

En ljus allhelgonatid önskar er
Per-Martin Andersson

Betraktelse

Ett ljus i 
mörkret
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LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Åsbräcka kyrka
Lörd kl 18, Mässa, Westergaard.

Surte missionsförsamling
Onsd 30/10 kl 15, Onsdagsträff: 
Sång och musik med Lissma-
rie Olsson och Holmfrid Rane-
björk. Onsd 30/10 kl 21, Inne-
bandy i Surteskolan. Lörd 2/11 
kl 11, Gudstjänst. Alla helgons 
dag. Per Kjellberg. Nattvard. 
Sönd 3/11 kl 11, Gudstjänst och 
GOSPELKONSERT. Maria 
Andersson och en kör från Jön-
köping. Servering. Onsd 6/11 
kl 18:30, Tonår; Pyssel och go-
distillverkning. Onsd 6/11 kl 
19, Gemensam bön i Surte mis-
sionskyrka. Onsd 6/11 kl 21, 
Innebandy i Surteskolan. Pla-
nera redan nu in vår HÖST-
MARKNAD, som är lördag 
16/11, med bl a lotterier, second 
hand och servering. Välkom-
men! Det kan bli ändringar, men 
www.surtemissionskyrka.se har 
alltid ett aktuellt program.

Smyrnakyrkan i Älvängen
Tisd 29/10 kl 8-9, Bön. Onsd 
30/10 kl 18-19, Bön. Kl 19.30, 
Smyrnakören övar. Torsd 31/10 
kl 10-12.30, SmyrnaCaféet. Kl 
15, RPG i Missionskyrkan, ”Att 
arbeta i Nordkorea” med Mar-
kel Sundeen. Kl 18.15, Hobby 
(7-12 år) – Filmkväll. Fred 1/11 
kl 19.30, Café#GiveAndForgive 
– ungdomscafé. Sönd 3/11 kl 
11, Allhelgonagudstjänst, Marie 
Nordvall. Nattvard. Smyrnakö-
ren. Äventyret (3-12 år). Kyrk-
kaffe. Månd 4/11 kl 10, RPG 
Stavgång. Tisd 5/11 kl 8-9, Bön. 
Kl 14, Bibelsamtalsgrupp. Café 
GiveAndForgive – ungdomsca-
fé. Sönd 3/11 kl 11, Allhelgo-
nagudstjänst, Marie Nordvall. 
Nattvard. Smyrnakören. Även-
tyret (3-12 år). Kyrkkaffe. Månd 
4/11 kl 10, RPG Stavgång. Tisd 
5/11 kl 8-9, Bön. Kl 14, Bibel-
samtalsgrupp.

Älvängens Missionskyrka
Onsd 30/10 kl 19, Undring-
ar  Konsertgudstjänst om hopp 
och förtvivlan utifrån Ted Gär-
destads liv och sånger, med Lars 
Widell, servering. Torsd 31/10 
kl 15, RPG i Missionskyrkan: 
"Att arbeta i Nordkorea" Markel 
Sundeen. Kl 19-30, Körövning. 
Lörd 2/11 kl 11, Gudstjänst  
Lars Gunther L Jöngren  Kö-
ren  servering. Sönd 3/11 kl 11, 
Gudstjänst i Guntorps Missions-
hus  Leif Jöngren L Gunther 
m fl . Månd 4/11 kl 18.30, Upp-
täckarna. Tisd 5/11 kl 10, Tis-
dagsbön. Onsd 6/11 kl 19, Bi-
belkväll och samtal.

Nödinge församling
2/11 Alla helgons dag kl 17, 
Surte kyrka Minnesgudstjänst R 
Bäck. 3/11 Söndagen ef Alla hel-
gons dag kl 11, Nödinge Mässa  
H Hultén. Kl 15, Bohus Servi-
cehus Gudstjänst H Hultén.



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

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

Cadillac serie 62 -58. Nyre-
noverad, hydramatic, servad 
huvudcylinder. Stötdämpare och 
fjädrar bytta runt om. Kardanax-
eln bytt. Går mycket bra i växel-
låda och motor. Pris 130 000:-
tel. 0731-52 06 56 Marita

Zumba fitness säljes 250kr. 
Bättre begagnade flyttlådor 
säljes för 10kr/st (alt 5kr). Ben-
sindriven stiga multiclip 50 plus. 
Gräsklippare, 350:-. Liten micro-
vågsugn, 300:-.
tel. 0729-41 18 73

Garagerensing, fin järnka-
min, husqvarna. Salonsdör-
rar, små äldre bord, spinnrock, 
gamla kjälkar och barncyklar. 

Några moped- och mc lättvikts-
objekt + delar till dessa. Hotrod 
delar. Barnvagn -50 av masonit. 
Barnvagn -08. Gamla cykelde-
lar 1920 -80.
tel. 0705-67 54 44

Goodyear dubbdäck 2 st end 
körda 100mil, 400kr/st. 2st körda 
något mer, 150kr/st. Sitter på 
fälg passande Volvo.
tel. 031-98 18 43

4 vinterhjul dubbade till Toyota 
Auris. Pris 800kr.
tel. 0708-34 29 88

UTHYRES

Stuga i Nygård 2 rum och kök, 
toa, dusch. Uthyres till ensam 
person utan djur. Hyra 3500kr.
tel. 0520-66 22 49

SÖKES

Bridgepartner sökes för spel i 
Alvhem tisd kvällar.
tel. 0303-74 82 56

Passning av hund, cockerspa-
niel.
tel. 0705-22 14 09

ÖVRIGT

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

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

STALLPLATS FINNS I ALA-
FORS!
Mycket utevistelse, gemen-
samma hagar, två paddockar. 
(Kollektivstall). Ridklubb med 
klubbstuga (Östergårds Rid-
klubb). Intresserad? Ring:
tel. 0705-53 55 04
el. 0705-74 03 09

Texta tydligt:
Familj – Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett 
adresserat och frankerat kuvert. 

Prylbörs – För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. 

Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställ-
ningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag kl 12, till...
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen, Märk kuvertet "Familj"
Vi tar inte emot privatannonser på telefon, 
fax eller e-mail.
Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni 
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.
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Prylbörsen (40:-)

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska med en annons!
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Hus- och lägenhets-
renoveringar. Använd 
rotavdraget, 50% på 
arbetskostnaden. Vi utför bla. 
golvbyten, ombyggnationer 
inomhus, fönster och dörrbyten 
mm. Gå in på vår hemsida för 
att läsa en del av vad vi utför.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44
Momsregistrerad, F-skatt 
sedel och försäkringar finns.

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja 
rotavdraget. Vi utför allt inom 
branchen. I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Fönsterputs!
Tillfällig eller återkommande 
puts. Använd RUT-avdraget, 
50% på priset. Innehar F-skatt.
Unos Fastighetsservice
tel. 0735-83 09 53

Hyr65plus.se - Använd 
rotavdraget - 50% på 
arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, 
golv,  mur & putsarbeten, 
el-behörighet, städ & trädgård. 
Anlita en senior hos oss! 
Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57

Madsen & Partners erbjuder 
juridiskrådgivning inom bland 
annat familjerätt, affärsjuridik 
och fastighetsrätt.
just nu erbjuder vi en första 
rådgivningstimme på vårt 
kontor för 500 kronor inklusive 
moms. För mer information 
besök
www.madsenpartners.se eller
tel. 031 - 799 61 59
Vi erbjuder en första 
kostnadsfri rådgivning per 
telefon / e-post.

Utbyte av köksluckor.
Marknadens bästa priser.
Västkustkök
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, vykort, 
prydnadssaker m.m. samt 
dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
stenspräckning med Simplex. 
Anläggning och skötsel samt 
mossrivning av gräsmattor. 
Trädfällning, beskärning av träd 
och buskar. Våra fordon och 
maskiner håller hög standar för 
miljöns skull.
tel. 0768-81 60 10

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel i 
Älvängen. Öppettider: Mån-Fre: 
16-18, Lörd: 10-13.  Återförsäljare 
för Interkakel, Stigs kakel & FF's 

Kakel. Har flyttat till Garveriv. 
10. Kör lokalkörbanan vid nya 
Coop. Skepplanda - Älvängen.
Tel. 0303-74 60 41
el. 0706-36 78 41

Sprutlack av kök
Fräsning: dekorspår, 
nytillverkning av köksluckor. 
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

Grattis
Lucas Smedberg

på din 1 årsdag önskar 
farmor Ingela, Idor, faster 
Janet och Farbror Martin

Alicia Pousette
fyller 6 år den 31 oktober!
Till dig, världens finaste, 

snällaste, finurligaste, 
roligaste och mest omtänk-
samma storasyster på din 

födelsedag.
Puss-å-kram-kalas från
 Julia, mamma & pappa

Grattis
Agnes Angervall

 på din 1-årsdag den 25 
oktober! Vi älskar dig!

Kramar från
mamma, Pappa, storebror 

Elias, moster, mormor, morfar, 
farmor och farfar

Grattis önskas
Daniel "Göken" 

Larson
på sin födelsedag 24/10

Grattis
Sebastian Sädås

24 år, änskar
Hanna Therese
och redaktionen

Veckans ros 
Vilken lyckad "nostal-
gikväll" i Kode den 19 
oktober. Härligt att dansa 
och lyssna till 60-talsbandet 
RoyRogers svängiga musik.

Kalle och Majsan

Veckans ros vill vi ge till 
Lennart Blomster och Ale 
basket som kom till oss och 
delade med sig av sina kun-
skaper under en dag. Även 
en ros till de elever som var 
med den dagen. Bra jobbat!

Lärarna på Himlaskolan

Tack till alla er som tar 
hand om våra kära gamla på 
kommunens äldreboende. 
För oss är ni värdefylla. 
En trivsam arbetsmiljö för 
personalen inom Alekom-
muns äldreboende är vik-
tiga faktorer i den dagliga 
omsorgen om våra gamla 
och sjuka. Vi i Ale demens-
förening vill att politiker 
och ansvariga chefer är 
medvetna om att det behövs 
ekonomiska resurser att till-
godose behovet.

Ale Demensförening

JANNE HEROS POKAL 
vill tacka alla ni fina männ-
iskor som bidragit till att 
Cancerfonden:För Framti-
den har fått in över otroliga 
25000kr via er insamling 
under turneringen. 
Sänder även ett stort tack 
till alla som hjälp till på ett 
eller annat sätt med turne-
ringen 2007-2013.
Kramar i massor till er alla

Marcus & Annica Lager

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

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

Cadillac serie 62 -58. Nyre-
noverad, hydramatic, servad 
huvudcylinder. Stötdämpare och 
fjädrar bytta runt om. Kardanax-
eln bytt. Går mycket bra i växel-
låda och motor. Pris 130 000:-
tel. 0731-52 06 56 Marita

Zumba fitness säljes 250kr. 
Bättre begagnade flyttlådor 
säljes för 10kr/st (alt 5kr). Ben-
sindriven stiga multiclip 50 plus. 
Gräsklippare, 350:-. Liten micro-
vågsugn, 300:-.
tel. 0729-41 18 73

Garagerensing, fin järnka-
min, husqvarna. Salonsdör-
rar, små äldre bord, spinnrock, 
gamla kjälkar och barncyklar. 

Några moped- och mc lättvikts-
objekt + delar till dessa. Hotrod 
delar. Barnvagn -50 av masonit. 
Barnvagn -08. Gamla cykelde-
lar 1920 -80.
tel. 0705-67 54 44

Goodyear dubbdäck 2 st end 
körda 100mil, 400kr/st. 2st körda 
något mer, 150kr/st. Sitter på 
fälg passande Volvo.
tel. 031-98 18 43

4 vinterhjul dubbade till Toyota 
Auris. Pris 800kr.
tel. 0708-34 29 88

UTHYRES

Stuga i Nygård 2 rum och kök, 
toa, dusch. Uthyres till ensam 
person utan djur. Hyra 3500kr.
tel. 0520-66 22 49

SÖKES

Bridgepartner sökes för spel i 
Alvhem tisd kvällar.
tel. 0303-74 82 56

Passning av hund, cockerspa-
niel.
tel. 0705-22 14 09

ÖVRIGT

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

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

STALLPLATS FINNS I ALA-
FORS!
Mycket utevistelse, gemen-
samma hagar, två paddockar. 
(Kollektivstall). Ridklubb med 
klubbstuga (Östergårds Rid-
klubb). Intresserad? Ring:
tel. 0705-53 55 04
el. 0705-74 03 09

Texta tydligt:
Familj – Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett 
adresserat och frankerat kuvert. 

Prylbörs – För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. 

Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställ-
ningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag kl 12, till...
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen, Märk kuvertet "Familj"
Vi tar inte emot privatannonser på telefon, 
fax eller e-mail.
Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni 
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.
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Prylbörsen (40:-)

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska med en annons!

ÖÖ

pryl prylpryl 
börsenrsensenbbbbböööööörrrrrsssseeeennnnn

llllllr lllllllllllllyllllllllllllllllll
bör

p yprylprylpryl
b
y

bb
yy

börö
y

bbbbbbörööööörrbbbööööörrrrrs

 

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

Grattis
Lucas Smedberg

på din 1 årsdag önskar 
farmor Ingela, Idor, faster 
Janet och Farbror Martin

Alicia Pousette
fyller 6 år den 31 oktober!
Till dig, världens finaste, 

snällaste, finurligaste, 
roligaste och mest omtänk-
samma storasyster på din 

födelsedag.
Puss-å-kram-kalas från
 Julia, mamma & pappa

Grattis
Agnes Angervall

 på din 1-årsdag den 25 
oktober! Vi älskar dig!

Kramar från
mamma, Pappa, storebror 

Elias, moster, mormor, morfar, 
farmor och farfar

Grattis önskas
Daniel "Göken" 

Larson
på sin födelsedag 24/10

Grattis
Sebastian Sädås

24 år, änskar
Hanna Therese
och redaktionen

Veckans ros 
Vilken lyckad "nostal-
gikväll" i Kode den 19 
oktober. Härligt att dansa 
och lyssna till 60-talsbandet 
RoyRogers svängiga musik.

Kalle och Majsan

Veckans ros vill vi ge till 
Lennart Blomster och Ale 
basket som kom till oss och 
delade med sig av sina kun-
skaper under en dag. Även 
en ros till de elever som var 
med den dagen. Bra jobbat!

Lärarna på Himlaskolan

Tack till alla er som tar 
hand om våra kära gamla på 
kommunens äldreboende. 
För oss är ni värdefylla. 
En trivsam arbetsmiljö för 
personalen inom Alekom-
muns äldreboende är vik-
tiga faktorer i den dagliga 
omsorgen om våra gamla 
och sjuka. Vi i Ale demens-
förening vill att politiker 
och ansvariga chefer är 
medvetna om att det behövs 
ekonomiska resurser att till-
godose behovet.

Ale Demensförening

JANNE HEROS POKAL 
vill tacka alla ni fina männ-
iskor som bidragit till att 
Cancerfonden:För Framti-
den har fått in över otroliga 
25000kr via er insamling 
under turneringen. 
Sänder även ett stort tack 
till alla som hjälp till på ett 
eller annat sätt med turne-
ringen 2007-2013.
Kramar i massor till er alla

Marcus & Annica Lager

Tack
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

2 1 9 4 3
3 5 9

1 9 6 4 5

6 1 7 8 5
4 7
5 7 2 6 1

9 6 1 8
5 4 2

2 1 4

9 7
3 5 8
1 4 8 3 7 2

1 8
4 8 2 9 3

6 1

3 9 8
7 4 1 5
5 7 3

Tel. 0303-973 01 Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15 TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7

FÅ EN GRATIS FOTANALYS
Prova 30 dagar - blir du inte nöjd får du

PENGARNA TILLBAKA
Formgjutna sulor fr 599:-
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GYM & FRIA VIKTER

GRUPPTRÄNING & CYKEL

PERSONLIG TRÄNING

FUNKTIONELL TRÄNING

SENIORKLUBB

SOL & RELAX

FÖRETAGSFRISKVÅRD

SJUKGYMNASTIK

BARNPASSNING

COFFEE LOUNGE

VIKTCENTER

TRÄNING
FÖR ALLA! Lo
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ALLA AKTIVITETER

KR/MÅN
12 MÅN AG

TRÄNA PÅ TRE KLUBBAR I ALE

ALLT INGÅR!

ÄLVÄNGEN FABRIKSVÄGEN 3, TEL 0303-74 66 60  |  NÖDINGE ALE TORG 10, TEL 0303-979 00  |  NOL FOLKETSHUSVÄGEN 1, TEL 0303-74 16 50  |  WWW.SPORTLIFE.SE

. .

PROVTRÄNA GRUPPTRÄNING

EN VECKA GRATIS!
GÄLLER 1 GÅNG PER PERSON OCH ÅR UNDER BEMANNADE 

ÖPPETTIDER PÅ VALFRI SPORTLIFEKLUBB I ALE. MOT UPPVISANDE AV 

FLYGBLAD. ÅLDERSGRÄNS 18 ÅR. 

BONUSPAKET OCH PT INGÅR!
TVÅ PT-TILLFÄLLEN, PT SMALL GROUP, väska, 
vattenfl aska, respass, sol- och massagekort samt 
fem give-away-cards. Värde 2448 kr.

. .
. .. .
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PÅ 140 KLUBBAR I SVERIGE! ALLA MÄNNISKOR, ALLA
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SISTA 
CHANSEN!

KAMPANJSLUT
31/10


