
Tobias Magnusson Motéus. 

Surte kom 
ikapp till slut
BOHUS. Surte BK 
räddade till sist en 
poäng i den allsvenska 
premiären.
Efter två års frånvaro var det återi-
gen dags för allsvensk bandy i Ale 
Arena. Surte BK mötte Åtvidaberg 
och fi ck slita för poängen. Hemma-
laget hämtade in 1-4 till 4-4 i andra 
halvlek. Adam Rohr gjorde två av de 
förlösande målen.       Läs sid 23

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Älvängen

Nr 40  |  vecka 45  |  2013  |  År 18  |  100% täckning  |

Så var Handelsplats Älvängen invigd. Ola Serneke, vd Sefa, Jan A Pressfeldt (AD), Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Mikael Berglund (M), Kommun-
styrelsens ordförande i Ale samt entreprenören Bengt Bengtsson, såg gemensamt till att bandet blev avklippt.           Läs sid 12

Klappat 
och klart!
– Glatt när Handelsplats Älvängen invigdes

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla dagar 

7-23 Ale Torg

manuella 
delikatessen!

HAR DU UPPTÄCKT 
NYHETEN I VÅR 

MANUELLA DELIKATESS?
Nu säljer vi hela middagen 

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

hitta din favorit!
/Madde

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

www.axums.se

Fars  
Dag 
söndag 
10 nov

Köp presenterna  
till Far hos oss!

Stort & hjärtligt 
tack!
till alla som gjort  
mina premiärveckor  
helt fantastiska!

Glöm inte Fars dag på  
söndag, vi har presenten!

Ale Torg 7 449 31 NÖDINGE

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

www.veteranpoolen.se

Eleven ska välja skola!

paula.orn@ale.sePaula Örn (S)

– Inte tvärtom
  

Lödöse 0520-66 00 10
1 kg, ICA 
Gäller mot kupong, t o m 10/11-2013

D

Köttbullar

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

Vi har allt 
till Fars Dag!
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Det varnas friskt om 
de sjuka energi-
dryckerna, över-

drivet sötslisk kryddat med 
koffein, men ändå ökar 
försäljningen – dessvärre 
i alla åldrar. Lagstiftarna 
står handfallna och agerar 
passiv publik. Kom inte 
och säg att människan har 
utvecklat sitt intellekt! Inte 
ens sådant som är bevisat 
farligt för våra barn orkar 
vi med lagens hjälp skydda 
dem ifrån. Istället får det 
säljas fritt till vem som 
helst. I Ale har kommunen 
vädjat till handlare att hålla 
18-årsgräns vid försäljning 
av energidryck. Det är en 
rekommendation och en 
vädjan som egentligen inte 
är något värd om inte alla 
ställer sig bakom den. Finns 
det ett försäljningsställe som 
avviker hittar ungdomarna 
dit fortare än det blivit känt, 
därför känns dessa insatser 
ganska effektlösa. Det som 
måste ske är beslut och 
regleringar på betydligt 
högre ort, än på kommunal 
tjänstemannanivå.

Det kanske mest bekläm-
mande är ändå att vi vuxna 
som måste anses tillhöra den 
grupp i samhället som ska 
förstå och ta kloka beslut 
inte verkar tveka att köpa 
hem energidryckerna som 
om det vore vanlig läsk. 
"Kalle säger att han blir så 
mycket piggare och när de 

sitter uppe sent och spelar är 
det nästan nödvändigt". Tro 
katten det, det är ju rent 
gift! Föräldrarnas förkla-
ringar hör hemma i TV4:as 
humorprogram och är som 
taget ur Ove Sundbergs 
trut. Tyvärr är det värre än 
så, det är sant, inget påhittat 
manus. Om ungarna saknar 
energi till sin hobby ska 
de nog fundera på om de 
valt rätt. Jag minns tonåren 
som en tid som mestadels 
bestod av överskottsenergi. 
Det fanns så mycket man 
ville göra, men problemet 
var att det inte fanns tid till 
allt. Och tid fanns inte på 
burk! Nu finns dessvärre 
energi, falsk sådan, på burk 
och i flaska. Undvik den 
för hälsans skull och är du 
vuxen ta då ditt ansvar att 
begränsa tillgängligheten. 
Bär inte hem skiten till ert 
eget kylskåp. Den gör ingen 
nytta där och ingen annan-
stans heller. Tvekar du 
på energidryckernas 
påverkan på kroppen? 
Läs sidan 3 i veckans 
lokaltidning.

I lördags var det så 
allsvensk bandypremiär 
i Ale Arena. Surte BK är 
tillbaka igen. Vildkat-
ten har mer än nio liv... 
För mig tillhör bandyn 
de klassiska sporterna i 
Sverige. En idrott som 
präglas av 
mycket mer 

än själva tävlingsmomen-
tet. Det har handlat om att 
förutse väderlek, klä sig rätt 
och beräkna vilka utma-
ningar som kroppen kan 
stöta på efter ett par timmar 
utomhus. Den charmen 
är numera borta. Sedan 
bandyn flyttade inomhus 
dog därmed också en del av 
själen. Det är inte längre lika 
"tufft" och utmanande att 
gå på bandy, det är snarare 
ganska bekvämt. Tyvärr av 
helt fel anledning. Trots 
miljonrullningen på bandy-
areonor landet runt har 
inte publiken hittat in. Det 
finns gott om utrymme på 
läktaren och den allsvenska 
bandypremiären i Ale Arena 
lockade blott 187 åskådare. 
Det är en tämligen medio-
ker siffra, men det är upp till 
oss som fortfarande känner 
bandyn i själen att vända 
kurvan. Se till att ta med 
vännerna nästa gång!

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Har vi inte energi så det räcker?
alekuriren  |   nummer 40  |   vecka 45  |   2013LEDARE2

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

Dränering • Enskilda avlopp  
Grundisolering • Dikning • Marksten

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

Verksamheten 
är miljödiplomerad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Annonsmottagning 
Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

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

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

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

Tryck 
Bold Printing Borås 2013.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

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

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder & 
mattor till Alelampan 

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

Välkommen in till oss

399:-
Castrol Magnatec

Ord. pris 689:- st

Mekonomen Nödinge, Rödjans väg 2
449 34 Nödinge
Tel: 0303-35 09 90

PRO ALE NORRA

Höstmöte
Onsdag 13 nov, kl. 15.00 
i Medborgarhuset, Ledet 

Mötesförhandlingar med 2014 års 
budget och verksamhetsplan

Kaffe och smörgås
Underhållning • Lotteri

Varmt välkomna!
Glöm inte att anmäla Dig till  

julfesten den 6 december

PRO Ale Norra

Välkomna till

Mer än bara lokaltidning

Printshop • Filmproduktion
Webbproduktion • Reklambyrå

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

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!

Läs mer på www.tandfokus.se

www.tandfokus.se
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NÖDINGE. På senare tid 
har det blivit allt vanli-
gare att både barn och 
vuxna dricker energid-
rycker.

Utan vetskap om vad 
vissa av dessa innehål-
ler, går drickandet allt 
längre ner i åldrarna 
och allt fl er burkar kon-
sumeras per dag.

Förra torsdagen 
inbjöd Ale kommun, 
tillsammans med 
SISU och Västsven-
ska Idrottsförbundet, 
representanter från 
föreningslivet till en 
föreläsning om farorna 
med energidrycker.

Under 2012 ökade försälj-
ningen av energidrycker med 
över 15 %. Barn berättar 
att de fritt får köpa energid-
rycker och att föräldrarna 
köper hem åt dem när de är 
och handlar. När man blir 
äldre är det inte ovanligt att 
man dricker 4-5 burkar om 
dagen och i vissa fall ännu 
fler. Det finns idag ingen 
åldersgräns utan det är upp 
till varje handlare att själv 
sätta den eller inte. Vanligast 
är 15 år, men skulle behöva 
vara 18 år – precis som för 
tobak och folköl.

Detta berättade Marie 
Clasgård, från organisatio-
nen Sportfront mot droger, 
våld & rasism, när hon före-

läste i Ale gymnasium i tors-
dags kväll. 

– Energidrycker är en 
dryck som innehåller flera 
uppiggande substanser, med 
avsikten att öka välbefin-
nandet och prestations- och 
koncentrationsförmågan. 
Med en intensiv marknads-
föring har dessa drycker 
blivit populära bland barn 
och ungdomar. Energid-
rycker gör att man för stun-
den blir pigg och alert, men 
dessa drycker har precis som 
andra centralstimulerande 
medel biverkningar och kan 
medföra allvarliga hälsoris-
ker, säger Marie Clasgård.

Halten koffein i olika 
energidrycker är vanligen 

runt 80 mg per burk (250 ml) 
vilket är högt. Intag över 300 
mg koffein anses som farligt 
enligt läkare. Effekterna av 
kombinationen koffein och 
taurin är inte helt klarlagda, 
men i stora mängder, fyra 
burkar energidryck eller 
mer, kan intaget medföra 
medicinska biverkningar 
såsom hjärtklappning, hjär-
tarytmier, obehagskänslor, 
uttalad ångest, sömnproblem 
och koncentrationssvårighe-
ter. 

Biverkningar
Allvarliga biverkningar 
såsom kramper, kollaps och 
hjärtarytmier har rapporte-
rats, både inom idrotten och 
från skolor. Energidrycker 

bör absolut inte användas i 
samband med fysisk aktivitet.

– Det är visat i flera studier 
att ungdomar som dricker 
energidrycker i kombination 
med alkohol löper betydligt 
större risker än andra att 
råka ut för olyckor, hamna i 
slagsmål, åka med en alko-
holpåverkad bilförare samt 
råka ut för oönskat sex. Man 
dricker också mer alkohol 
och är oftare berusad jämfört 
med dem som inte blandar 
alkohol med energidrycker. 
Det luriga är att koffeinet 
i energidrycken maskerar 
känslan av berusning och att 
man därför lätt dricker allde-
les för mycket, säger Marie 
Clasgård.

– Många ungdomar sitter 

uppe på nätterna och dricker 
energidrycker, vilket är extra 
skadligt eftersom saliv-
produktionen då går ned. 
Dryckerna skadar på två 
sätt, dels tar de bort ytan på 
tanden, dels blir den del som 
är kvar mjukare och skadas 
lätt. Tandsubstansen försvin-
ner gradvis, först emaljen 
och sedan det underliggande 
dentinet och i västa fall blot-
tas även tandnerven. Tand-
kronan går förlorad vilket 
leder till omfattande tand-
behandlingar, avslutar Marie 
Clasgård.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Marie Clasgård föreläste om 
farorna med energidrycker i 
Ale gymnasium.

Representanter från det lokala föreningslivet fanns på plats för att ta del av föreläsningen.

Energidrycker – ett hälsoproblem?

VÄSTSVERIGES 
STÖRSTA 
AFFILIERADE 
CROSSFITBOX!

VAD ÄR CROSSFIT?

VEM KAN TRÄNA CROSSFIT?

HITTA DIN SPORTLIFEKLUBB PÅ WWW.SPORTLIFE.SE  |  ALLA MÄNNISKOR, ALLA ÅLDRAR  |  VARMT VÄLKOMNA

Läs mer här:

ÄLVÄNGEN. Skepp-
landa vårdcentral 
ändrar inriktning vid 
årsskiftet.

Därför har frågan 
om en busshållplats 
utanför Närhälsan 
på nya Handelsplats 
Älvängen varit högak-
tuell.

Nu är beslutet 
taget.

Regionen har lämnat ett posi-
tivt besked till kommunled-
ningen i Ale om en ny buss-
hållplats i Älvängen.

– Det var mycket ange-
läget för oss att få klarhet i 
detta. Under höstens ortsmö-
ten var det en återkommande 
frågeställning och det med 
all rätt. Busshållplatserna är 
inte en kommunal fråga, utan 
vi har vänt oss till regionens 
företrädare och har nu fått 
positivt besked om att det 
anläggs en utmed nya lokal-
vägen, hälsar kommunalråd 
Mikael Berglund (M).

Västtrafiks nya tidtabell 
börjar gälla 15 december och 
till dess ska busshållplatsen 
vara klar. Avståndet till vård-
centralen blir enligt uppgift 
till tidningen cirka 150 meter. 
Förändringen vid Skepplanda 
vårdcentral innebär att läkar-
tjänsterna flyttas till Älvängen 
och mottagningen bemannas 
endast av distriktssköterska 
(läs sid 14).

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Ny hållplats utanför 
handelsplatsen
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ALE. Nu är ungdoms-
arbetslösheten i Ale 
återigen på väg neråt.

Lilla Edet däremot 
uppmäter en rekord-
nivå för 2013 och lan-
dar på 20,3 procent 
arbetslösa i åldern 
18-24 år.

Tendensen är i snitt den 
samma över hela regionen, 
ungdomsarbetslösheten 
sjunker något. Det man 
just nu kan se är att en stor 
del arbetslösa ungdomar, 
många inskrivna i juni, nu 
kommit in i program. 

I Ale är ungdomsarbets-
lösheten idag 16 procent, 
vilket kan jämföras med 
16,7 månaden innan. 

Projektet med ungdoms-
jobb, där 20 arbetslösa ung-
domar fått en ettårig anställ-
ning inom kommunal verk-
samhet, har fallit väl ut.

– Det ser ut som att den 
satsningen kan fortsätta på 
samma sätt även nästa år och 
det är otroligt positivt, säger 
Andreas Witt, verksam-
hetschef för Arbetsmark-
nadsenheten i Ale.

Syftet med ungdoms-
jobbet är bland annat att få 
arbetslivserfarenhet som 
ökar möjligheten till jobb. 

Sett till hela åldersspan-
net i kommunen är arbets-
lösheten relativt oförändrad 
och Andreas Witt spår att 
den kan sjunka ytterligare.

I Lilla Edet däremot har 
ungdomsarbetslösheten 
stigit stadigt sedan i juni och 
nu är man uppe i rekord-
höga 20,3 procent, vilket 
innebär att över en femte-
del av kommunens invånare 
mellan 18 och 24 år är utan 
jobb. 

JOHANNA ROOS

– Dystrare för Lilla Edet
Fler Ale-ungdomar i arbete

ARBETSLÖSHET
Arbetslösa ungdomar (18-24 år) 
i september 2013 i % (augusti 
månad inom parantes)

Kungälv: 9,1 (9,2) 
Lerum: 11,5 (12,4)
Ale: 16,0 (16,7)
Lilla Edet: 20,3 (19,8)
Alingsås: 16,9 (16,8)
Göteborg: 15,9 (16,2)
Hela riket: 17,6 (17,6)

Alla arbetslösa (16-64 år) i 
september 2013 i % (augusti 
månad inom parantes)

Kungälv 4,0 (4,1) 
Lerum: 3,8 (3,9)
Ale: 6,4 (6,4)
Lilla Edet: 8,4 (8,3)
Alingsås: 7,4 (7,4)
Göteborg: 9,6 (9,7)
Hela riket: 8,5 (8,5)

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.

I förra veckans nummer av 
Alekuriren fanns en an-
nons med inbjudan till all-

mänt informationsmöte om så 

kallat motivationsboende för 
personer med missbrukspro-
blem, i anslutning till skolor 
och förskola. Som inbjudare 
stod tre namngivna kommu-
nala tjänstemän. Annonsen 
var utformad så att man kunde 
förledas tro att beslut om 
detta var fattat, men så är inte 
fallet. Och kommer inte att bli 
aktuellt heller. Tjänsteman-

nasidan har agerat helt på eget 
bevåg utan några som helst 
politiska beslut, ett självsvål-
digt agerande som jag trodde 
inte längre kunde hända i Ale 
kommun.

Jag tog omedelbart kontakt 
med ansvariga tjänstemän och 
stoppade mötet. Jag har också 
begärt möte med tillförord-
nade kommunchefen och de 

ansvariga tjänstemännen och 
begärt en förklaring till varför 
tjänstemannasidan går ut och 
presenterar dessa högst kon-
troversiella funderingar som 
om beslut redan vore fattade, 
trots att fråga om bygglov vare 
sig diskuterats i Samhälls-
byggnadsnämnden eller ens 
är i närheten av något beslut. 
Varken jag eller någon annan i 
nämnden var ens informerade! 
Marken är dessutom i gällande 
översiktsplan avsatt som Indu-
strimark och är en fortsättning 
på gällande detaljplaneområde 
för småindustriändamål. Ett 
boende av denna karaktär här 
är helt enkelt uteslutet.

Jan A. Pressfeldt (AD)
Ordförande 

Samhällsbyggnadsnämnden

Salong

������4
PREMIÄR!

Erbjudande
sling/färg

+klipp+styling

695:-

Nu även på handelsplatsen

Postvägen 4, tel: 0303-74 91 91 
Mån-fre 9-18, lör 9-14

Handelsplatsen, tel: 0303-74 91 92 
Mån-fre 9-19, lör 9-15 
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Folkets hus i Nol

Alla medlemmar hälsas

Välkomna!

”Vi bygger boende i Skepplanda”

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-Ti 7-19, Fre 7-13

Kommunfullmäktige 
kommer måndagen 
den 11 november att 

ta beslut om ny hemtjänsttaxa. 
Den nuvarande taxan antogs 
2012 genom att S, V, MP och 
SD gemensamt röstade ige-
nom den i kommunfullmäkti-
ge. Efter kontakt med Social-
styrelsen har det framkommit 
att denna taxa strider mot 
likställighetprincipen, alltså 
behandlar kommuninvånarna 
olika på ett orättvist sätt. 
Detta framförde jag i debatten 
redan på fullmäktigesamman-
trädet 2012 när taxorna antogs 
men S-V-MP-SD tog inte till 
sig detta då. Nu när Socialsty-
relsen har sagt sitt så ska alltså 
ärendet behandlas igen. 

Det finns nu ett förslag från 
majoriteten M-AD-FP-C-
KD i kommunstyrelsen och 
omsorgs- och arbetsmarknads-
nämnden som är identiskt med 
det som las fram förra året av 
samma partier och som bygger 
på antal timmar hemtjänst. 
Det finns också ett förslag 
från oppositionen S-V-MP 
som i likhet med beslutet från 
2012 bygger på hur många 
gånger per vecka en person får 
besök från hemtjänsten men 
där det nu anges en avgift i 

kronor i stället för procent av 
betalningsutrymmet efter att 
förbehållsbelppet dragits från 
den disponibla inkomsten. 

Jag hävdar att det är rätt-
vist och enkelt med en taxa 
som bygger på antal timmar 
hemtjänst. Det är också enkelt 
att administrera och därmed 
billigare för kommunen att 
administrera än ett system 
som bygger på antal besök per 
vecka. Förra året beräknades 
behovet av administration 
minska med en personal om 
taxa som bygger på antal 
timmar hemtjänst skulle infö-
ras. Jag tycker det är bättre 
att ha en person till anställd i 
hemtjänsten än att en person 
i onödan ska sitta och admi-
nistrera ett tungrott avgifts-
system. 

Det är också viktigt att 
tänka på att hemtjänsttaxan 
inte automatiskt avgör vilken 
avgift en person ska betala 
för sin hemtjänst. Det finns 
reglerat av staten att en person 
aldrig ska betala mer än hög-
kostnadsskyddet som i år är 1 
780 kr. Dessutom finns ett så 
kallat förbehållsbelopp som 
personen alltid ska ha rätt att 
ha kvar efter att hemtjänstav-
giften är betald. Det innebär 

att många med låg inkomst/
pension inte betalar något alls 
för sin hemtjänst eller mindre 
än de skulle ha gjort enligt 
taxan. För ett år sedan gjordes 
en stickprovsundersökning i 
Ale och då visade det sig att 
cirka två tredjedelar på grund 
av för låg inkomst betalar 
mindre än de skulle gjort om 
de betalat enligt taxan. 

Förbehållsbeloppet som 
alltså varje person med hem-
tjänst har rätt att ha kvar 
efter att avgiften är betald är 
uppdelad i ett minimibelopp 
och den verkliga boendekost-
naden. Minimibeloppet för 
en ensamstående person 2013 
är 5023 kr per månad. Det 
innebär att en person som har 
hemtjänst endast betalar avgift 
för detta om personen har mer 
i inkomst efter skatt och inklu-
sive eventuellt bostadstillägg 
än summan av boendekost-
naden och minimibeloppet 5 
023 kr. Den som endast har 
garantipension lär inte komma 
upp i den summan och betalar 
alltså ingen avgift alls för sin 
hemtjänst.

Det kan tyckas att 5 023 kr 
för en ensamstående person 
till mat, kläder, nöjen och så 
vidare inte är så mycket pengar 

men det är i alla fall avsevärt 
mycket mer än det som brukar 
kallas existensminimum. Om 
en person av någon anledning 
har mycket högre kostnader 
än normalt för det som mini-
miersättningen ska täcka finns 
också möjlighet att begära en 
individuell prövning av mini-
mibeloppet och därigenom få 
sin hemtjänstavgift sänkt.

Sammanfattningsvis så 
hävdar jag att vårt förslag från 
partierna M-AD-FP-C-KD är 
väl genomarbetat, rättvist för 
de som har hemtjänst och lät-
tadministrerat för kommunen. 
De som skulle gynnas av S-V-
MP-förslaget är personer med 
litet behov av hemtjänst och 
jämförelsevis hög inkomst. 
Det är inte den grupp som 
S-V-MP vanligtvis säger att de 
vill slå vakt om men det kanske 
är deras nya politik inför valet 
2014.

Boel Holgersson
Centerpartiet

Ordförande omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden i Ale

Ny hemtjänsttaxa för Ale redo att antas

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

Dementi: Motivationsboende i Skepplanda för missbrukare
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ALE. Nu är ungdoms-
arbetslösheten i Ale 
återigen på väg neråt.

Lilla Edet däremot 
uppmäter en rekord-
nivå för 2013 och lan-
dar på 20,3 procent 
arbetslösa i åldern 
18-24 år.

Tendensen är i snitt den 
samma över hela regionen, 
ungdomsarbetslösheten 
sjunker något. Det man 
just nu kan se är att en stor 
del arbetslösa ungdomar, 
många inskrivna i juni, nu 
kommit in i program. 

I Ale är ungdomsarbets-
lösheten idag 16 procent, 
vilket kan jämföras med 
16,7 månaden innan. 

Projektet med ungdoms-
jobb, där 20 arbetslösa ung-
domar fått en ettårig anställ-
ning inom kommunal verk-
samhet, har fallit väl ut.

– Det ser ut som att den 
satsningen kan fortsätta på 
samma sätt även nästa år och 
det är otroligt positivt, säger 
Andreas Witt, verksam-
hetschef för Arbetsmark-
nadsenheten i Ale.

Syftet med ungdoms-
jobbet är bland annat att få 
arbetslivserfarenhet som 
ökar möjligheten till jobb. 

Sett till hela åldersspan-
net i kommunen är arbets-
lösheten relativt oförändrad 
och Andreas Witt spår att 
den kan sjunka ytterligare.

I Lilla Edet däremot har 
ungdomsarbetslösheten 
stigit stadigt sedan i juni och 
nu är man uppe i rekord-
höga 20,3 procent, vilket 
innebär att över en femte-
del av kommunens invånare 
mellan 18 och 24 år är utan 
jobb. 

JOHANNA ROOS

– Dystrare för Lilla Edet
Fler Ale-ungdomar i arbete

ARBETSLÖSHET
Arbetslösa ungdomar (18-24 år) 
i september 2013 i % (augusti 
månad inom parantes)

Kungälv: 9,1 (9,2) 
Lerum: 11,5 (12,4)
Ale: 16,0 (16,7)
Lilla Edet: 20,3 (19,8)
Alingsås: 16,9 (16,8)
Göteborg: 15,9 (16,2)
Hela riket: 17,6 (17,6)

Alla arbetslösa (16-64 år) i 
september 2013 i % (augusti 
månad inom parantes)

Kungälv 4,0 (4,1) 
Lerum: 3,8 (3,9)
Ale: 6,4 (6,4)
Lilla Edet: 8,4 (8,3)
Alingsås: 7,4 (7,4)
Göteborg: 9,6 (9,7)
Hela riket: 8,5 (8,5)

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.

I förra veckans nummer av 
Alekuriren fanns en an-
nons med inbjudan till all-

mänt informationsmöte om så 

kallat motivationsboende för 
personer med missbrukspro-
blem, i anslutning till skolor 
och förskola. Som inbjudare 
stod tre namngivna kommu-
nala tjänstemän. Annonsen 
var utformad så att man kunde 
förledas tro att beslut om 
detta var fattat, men så är inte 
fallet. Och kommer inte att bli 
aktuellt heller. Tjänsteman-

nasidan har agerat helt på eget 
bevåg utan några som helst 
politiska beslut, ett självsvål-
digt agerande som jag trodde 
inte längre kunde hända i Ale 
kommun.

Jag tog omedelbart kontakt 
med ansvariga tjänstemän och 
stoppade mötet. Jag har också 
begärt möte med tillförord-
nade kommunchefen och de 

ansvariga tjänstemännen och 
begärt en förklaring till varför 
tjänstemannasidan går ut och 
presenterar dessa högst kon-
troversiella funderingar som 
om beslut redan vore fattade, 
trots att fråga om bygglov vare 
sig diskuterats i Samhälls-
byggnadsnämnden eller ens 
är i närheten av något beslut. 
Varken jag eller någon annan i 
nämnden var ens informerade! 
Marken är dessutom i gällande 
översiktsplan avsatt som Indu-
strimark och är en fortsättning 
på gällande detaljplaneområde 
för småindustriändamål. Ett 
boende av denna karaktär här 
är helt enkelt uteslutet.

Jan A. Pressfeldt (AD)
Ordförande 

Samhällsbyggnadsnämnden

Salong
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Folkets hus i Nol

Alla medlemmar hälsas

Välkomna!

”Vi bygger boende i Skepplanda”

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-Ti 7-19, Fre 7-13

Kommunfullmäktige 
kommer måndagen 
den 11 november att 

ta beslut om ny hemtjänsttaxa. 
Den nuvarande taxan antogs 
2012 genom att S, V, MP och 
SD gemensamt röstade ige-
nom den i kommunfullmäkti-
ge. Efter kontakt med Social-
styrelsen har det framkommit 
att denna taxa strider mot 
likställighetprincipen, alltså 
behandlar kommuninvånarna 
olika på ett orättvist sätt. 
Detta framförde jag i debatten 
redan på fullmäktigesamman-
trädet 2012 när taxorna antogs 
men S-V-MP-SD tog inte till 
sig detta då. Nu när Socialsty-
relsen har sagt sitt så ska alltså 
ärendet behandlas igen. 

Det finns nu ett förslag från 
majoriteten M-AD-FP-C-
KD i kommunstyrelsen och 
omsorgs- och arbetsmarknads-
nämnden som är identiskt med 
det som las fram förra året av 
samma partier och som bygger 
på antal timmar hemtjänst. 
Det finns också ett förslag 
från oppositionen S-V-MP 
som i likhet med beslutet från 
2012 bygger på hur många 
gånger per vecka en person får 
besök från hemtjänsten men 
där det nu anges en avgift i 

kronor i stället för procent av 
betalningsutrymmet efter att 
förbehållsbelppet dragits från 
den disponibla inkomsten. 

Jag hävdar att det är rätt-
vist och enkelt med en taxa 
som bygger på antal timmar 
hemtjänst. Det är också enkelt 
att administrera och därmed 
billigare för kommunen att 
administrera än ett system 
som bygger på antal besök per 
vecka. Förra året beräknades 
behovet av administration 
minska med en personal om 
taxa som bygger på antal 
timmar hemtjänst skulle infö-
ras. Jag tycker det är bättre 
att ha en person till anställd i 
hemtjänsten än att en person 
i onödan ska sitta och admi-
nistrera ett tungrott avgifts-
system. 

Det är också viktigt att 
tänka på att hemtjänsttaxan 
inte automatiskt avgör vilken 
avgift en person ska betala 
för sin hemtjänst. Det finns 
reglerat av staten att en person 
aldrig ska betala mer än hög-
kostnadsskyddet som i år är 1 
780 kr. Dessutom finns ett så 
kallat förbehållsbelopp som 
personen alltid ska ha rätt att 
ha kvar efter att hemtjänstav-
giften är betald. Det innebär 

att många med låg inkomst/
pension inte betalar något alls 
för sin hemtjänst eller mindre 
än de skulle ha gjort enligt 
taxan. För ett år sedan gjordes 
en stickprovsundersökning i 
Ale och då visade det sig att 
cirka två tredjedelar på grund 
av för låg inkomst betalar 
mindre än de skulle gjort om 
de betalat enligt taxan. 

Förbehållsbeloppet som 
alltså varje person med hem-
tjänst har rätt att ha kvar 
efter att avgiften är betald är 
uppdelad i ett minimibelopp 
och den verkliga boendekost-
naden. Minimibeloppet för 
en ensamstående person 2013 
är 5023 kr per månad. Det 
innebär att en person som har 
hemtjänst endast betalar avgift 
för detta om personen har mer 
i inkomst efter skatt och inklu-
sive eventuellt bostadstillägg 
än summan av boendekost-
naden och minimibeloppet 5 
023 kr. Den som endast har 
garantipension lär inte komma 
upp i den summan och betalar 
alltså ingen avgift alls för sin 
hemtjänst.

Det kan tyckas att 5 023 kr 
för en ensamstående person 
till mat, kläder, nöjen och så 
vidare inte är så mycket pengar 

men det är i alla fall avsevärt 
mycket mer än det som brukar 
kallas existensminimum. Om 
en person av någon anledning 
har mycket högre kostnader 
än normalt för det som mini-
miersättningen ska täcka finns 
också möjlighet att begära en 
individuell prövning av mini-
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Boel Holgersson
Centerpartiet

Ordförande omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden i Ale

Ny hemtjänsttaxa för Ale redo att antas

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

Dementi: Motivationsboende i Skepplanda för missbrukare

PÅ GÅNG I ALE

ALE KOMMUN, TELEFON 0303 33 00 00  www.ale.se
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Kom till kommunfullmäktige
På grund av att kommunfullmäktiges inplanerade möte den  
28 oktober ställdes in med anledning av utfärdad stormvarning 
så flyttas mötet med 2 veckor.

Du hälsas därför välkommen till fullmäktiges sammanträde  
måndagen den 11 november 2013 kl 18.00 i Medborgarhuset, Alafors.

Under sammanträdet planeras kommunfullmäktige bland annat att fatta beslut om följande:
 
•  Uppföljningsrapport 4 med delårsbokslut per 2013-08-31 och årsprognos för Ale kommun 

och dess bolag.

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

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

Går du i år 2 på gymnasiet?
Ta chansen att vara med och påverka! Svara på frågorna i Lupp-enkäten!

Om du går i år 2 på gymnasiet, på annan skolan än Lärlingsgymnasiet, Ale Gymnasium 
eller Mimers hus i Kungälv, har du fått en enkät med frågor hemskickad till dig! Detta är din 
möjlighet att vara med och påverka ungdomar situation i Ale! Missa inte chansen att fylla i 
Lupp! Tidigare år har svaren i Lupp lett till att ungdomar i Ale fått gratis Fritidskort, Mötesplats 
Ungdom, nytt ungdomsråd, samt metoden DISA – ett sätt att stärka unga tjejer!

Du som inte redan gjort det, fyll i enkäten redan idag! Gör din röst hörd!
Vid frågor, kontakta projektledarna för Lupp: Sven Nielsen 0704-32 01 15, eller Lotti Klug 
0704-32 01 21

Vill du skydda dig mot oväntat besök?
Dags att starta upp grannsamverkan!
Grannsamverkan är en enkel och kostnadsfri metod för dig och dina 
grannar att samverka mot brott och öka gemenskapen i området där 
du bor.
 
Grannsamverkan fungerar lika bra om du bor i radhus, parhus, 
lägenhet eller fristående villa i tättbebyggt område likväl som på 
landsbygd.
 
Läs mer på www.ale.se eller kontakta kommunens brotts-och 
säkerhetshandläggare Lotti Klug på 0303-33 01 21 för mer  
information och uppstart!

Kura skymning 
- fika och högläsning i stearinljusens sken
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
 

Prova på dator
Är du nybörjare på datorn? Biblioteket erbjuder gratis prova på-tillfällen då du lär dig 
grunderna i hur man använder dator och internet.
>> Tisdag 19/11  14.00 - 14.45 eller 15.00 - 15.45
Vi håller till på andra våningen på Ale bibliotek i Nödinge. 
Anmälan till biblioteket, tel 0303 33 02 16 eller epost bibliotek@ale.se.
 

Prova på ipad
Har du nyss köpt en ipad eller funderar du på att skaffa en? Kom till biblioteket och få hjälp 
av en handledare att komma igång. Biblioteket erbjuder gratis prova på-tillfällen under 
hösten. 
>> Tisdag 12/11  14.00 - 14.45 eller 15.00 - 15.45
>> Tisdag 26/11  14.00 - 14.45 eller 15.00 - 15.45
Vi håller till på andra våningen på Ale bibliotek i Nödinge
Anmälan till biblioteket, tel 0303-33 02 16 eller epost bibliotek@ale.se.

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.

Konsert i juletid  
- Linda Lampenius och Daniel Lindström
Musikundret och världsstjärnan Linda Lampenius med sina musiker och Daniel Lindström, från förra årets 
julkonsert, bjuder på en stämningsfull och gnistrande konsert i juletid! Linda Lampenius blandar och ger på 
sitt alldeles egna vis. Det kommer bli allt ifrån finstämda julsånger, folkmusik och soul, till välkända rock- och 
poplåtar. Under kvällen uppträder också kören Young Voices samt Ale kommuns Kulturstipendium och Vaken 
ledare-stipendiet delas ut.

>>Söndag 1 dec kl 17-19 Teatern, Ale gymnasium, Nödinge. 
Entré 200 kr, under 18 år 100 kr. Förköp Ale bibliotek, Nödinge. 
Samarr: Ale kommun, TiA, ABF. ©Fotograf Peter Knutson
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LILLA EDET. Lilla Edets kom-
mun utlyser nu tävlingen 
Medborgarförslag.

Det är en tävling där man 
låter ungdomarna vara en 
del av den demokratiska 
processen.

– Ett sätt att få ungdo-
marna att förstå att de kan 
vara med och påverka, säger 
Bert Åkesson (S), ordförande 
i demokratigruppen.

Genom att delta i tävlingen ges ung-
domarna möjlighet att lämna för-
slag på förbättringar i sin närmiljö 
samtidigt som kommunen får veta 
vad som engagerar ungdomarna.

– Detta var Folkpartiets idé från 

början. Vi tyckte att det var ett bra 
förslag, men processen har tagit sin 
tid. Vi ville att skolan skulle få vara 
med och tycka till, förklarar Bert 
Åkesson.

Medborgarförslagstävlingen är 
öppen för ungdomar i år 7-9 på 
Tingbergsskolan, Fuxernaskolan 
och Nya Skolan.

– Ungdomar ser saker som inte 
vi ser. Jag hoppas och tror att vi kan 
få in många bra förslag, säger Bert 
Åkesson.

Budskapet till ungdomarna är: 
Hjälp våra kommunalråd Peder 
Engdahl (M) och Ingemar Ottos-
son (S), var med och förändra Lilla 
Edet. Ditt förslag kan bli verklig-
het!

Medborgarförslaget ska vara ett 
konkret förslag på något ungdo-
marna vill förändra i Lilla Edets 
kommun. Förslaget ska handla om 
sådant som kommunen ansvarar för 
och som är kopplat till skolan eller 
fritiden.

– Jag tror att många av förslagen 
kommer att handla om just ung-
domsverksamheten i vår kommun. 
Här finns ett behov av fräscha idéer. 
Även skolverksamheten kan det 
finnas synpunkter kring antar jag.

Vinnande medborgarförslag 
utses av kommunens demokrati-
grupp. Vinnarna får följa med kom-
munalråden och ta del av vad de gör 
under en dag.

– I maj nästa år kommer med-

borgarförslaget att behandlas i 
kommunfullmäktige och då får 
vi veta om förslaget kan genom-
föras. Förhoppningsvis får vi in 
många bra förslag som på sikt kan 
behandlas, säger Bert Åkesson.

Medborgarförslagen ska vara 
inskickade till kansliavdelningen 
senast onsdagen den 18 december 
2013 via kommunens hemsida.

– Vi kommer att utse vinnande 
förslag i början av nästa år, avslutar 
Bert Åkesson.

Bert Åkesson (S), ordförande i 
kommunfullmäktige och demokra-
tigruppen.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Medborgarförslag som kan förändra Lilla Edet

Tävling för kommunens ungdomar

www.cederleufssvenheimers.se
Drive-in butik

Industrivägen 39b
Sävedalen

031-26 50 88

Göteborgsvägen 74
Sävedalen

031-26 50 23

Allum
Partille

031-26 50 61

Friggagatan 16c
Göteborg

031-80 20 12

Brahegatan 7
Göteborg

031-21 72 33

Ale Torg 7
Nödinge

0303-966 77

Torggatan 2
Älvängen

0303-74 99 99

www.cederleufssvenheimers.se

Gör pappa glad med  
en tårta på Fars dag
söndag 10 november.

Beställ gärna på:

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

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

Det är vi som 
är Axelssons!

Bekvämt på ett plan!

PRISSÄNKT! Välkommen till detta perfekt planerade 
parhus i populära Älvängen. Här får du ett mycket 
lättskött och bekvämt boende med allt samlat på ett plan. 

Altan i västerläge. Gång/cykelavstånd till dagis, skola 
och pendel. Ett perfekt hus för både gammal och ung. 
Välkommen! 92 kvm. 

Pris 1.795.000:-som utgångspris. 
Visas 7/11. 
Adress Hövägen 68.
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Drömboendet för er?

Totalrenoverad villa i trevligt område nära pendel och 

med gott om plats, helkaklade badrum, rejäl källare, 
stor altan med pool, vattenburen värme och en lagom 
stor trädgård med fruktträd. Måste upplevas på plats, 
välkommen hit! 122+68 kvm.  

Pris 1.895.000:- som utgångspris. 
Visas 10/11 & 12/11.
Adress Hemvägen 4.
Maria Karlsson 070-2406330, 
maria@axelssonsfast.se

Äntligen!

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

Pris 1.275.000:- som utgångspris. 
Visas enligt överenskommelse.
Adress Göteborgsvägen 95A. 

 

Älvä
ngen

Lödöse
Surte
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I samarbete med Jio Eltjänst och Kungälvsbaserade Sol Eye  
är vi oerhört glada över att kunna erbjuda 

nyckelfärdiga solcellspaket till 
mycket förmånliga priser!

Nyckelfärdiga solcellspaket* 1 kW 3 kW 5,25 kW

Summa inkl moms 31 875 SEK 63 875 SEK 105 000 SEK

Summa med ROT 25 625 SEK 55 875 SEK 92 125 SEK

Helkundsrabatt - 1 500 SEK - 1 500 SEK - 1 500 SEK

Summa med ROT och helkundsrabatt 24 125 SEK 54 375 SEK 90 625 SEK

Vill du veta mer, kontakta oss på 0303- 33 24 00 så berättar vi mer!

Vill du tillverka 
egen el?

www.aleel.se | 0303-33 24 00 | info@aleel.se 
Lunnavägen 2, Box 3004, 449 14 Alafors 

Gilla oss på  
Facebook

www.aleel.se

*Priserna gäller t o m 2013-12-31
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Onsdag 30 oktober
Bilinbrott
Tre bilinbrott anmäls till 
polisen, två i Surte och ett i 
Nödinge. I samtliga fall tillgrips 
fordonens strålkastare.

Fredag 1 november
Älg på fel sida
På Göteborgsvägen mellan 
Surte och Bohus har en älgko 
kommit på fel sida om vilt-
stängslet.

Jägare och polis åker till 
platsen strax före klockan två 
på eftermiddagen. Varningar 
går ut i trafikradion. På rätt 
sida om staketet står älgkalven 
och väntar. Jägare och polis 
klipper upp staketet och lyckas 
föra ut älgkon på rätt sida.

Lördag 2 november
Bilstöld
Bostadsinbrott i Älvängen. 
Tjuvarna bryter upp ett fönster 
till fastigheten. De finner en 
bilnyckel och tillgriper målsä-
gandes fordon som står parke-
rad på utsidan. Även mediciner 
tillgrips.

Söndag 3 november
Vilsen kille
En tvåårig kille anträffas utom-
hus på Kärrvägen i Nol strax 
före klockan tre på morgonen. 
Han är iklädd pyjamas och är 
genomblöt. Han kan inte tala 
om vad han heter eller bor. 
Dörrknackning påbörjas. Tips 
från boende i området leder 
fram till hans adress. Pojken 
har troligtvis gått i sömnen och 
altandörren har varit öppen. 
Pojken överlämnas till föräld-
rarna.

Måndag 4 november
Skadegörelse
Sidorutan till ett polisfordon 
krossas med en gatsten. Patrul-
len söker i omgivningen och 
griper en person där signale-
mentet stämmer överens. Den 
misstänkte gärningsmannen är 
född 1994 och hemmahörande 
i Nödinge.

NÖDINGE. När brandmän-
nen bekämpade den eldhär-
jade bygdegården kom nästa 
larm. Det visade sig att flera 
bilar stod i lågor på Fyrklö-
vergatans parkering. Fem 
bilar totalförstördes och 
ytterligare en skadades.

– Det är fruktansvärt 
tråkigt det som har hänt i 
Nödinge. Bedrövligt och 
beklagligt på samma gång, 

säger Lotti Klug, brotts- 
och säkerhetshandläggare i 
Ale kommun.

– Av förståeliga skäl sprids 
en oro i samhället. Det blir 
snabbt spekulationer, men 
det är polisens sak att jobba 
med ärendet och få fast even-
tuella gärningsmän, avslutar 
Lotti Klug.

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE. Av den ge-
nuina bygdegården från 
1946 fi nns bara rester 
kvar.

Tidigt på tisdags-
morgonen sattes den i 
brand.

– Så oerhört ledsamt, 
men vi är fast beslutna 
om att bygga upp den 
igen, säger Lena Maxe, 
ordförande i Nödinge 
Bygdegårdsförening.

Strax före klockan halv fyra 
fick räddningstjänsten larm 
om branden på Gamla Kilan-
davägen. När den första 
styrkan anlände platsen slog 
lågorna ut från fastigheten. 
Det fanns inget som brand-
männen kunde göra.

– Det är så tragiskt. Visser-
ligen var det ett gammalt och 
slitet hus, men funktionsdug-
ligt och bra på alla sätt. Läget, 
alldeles i närheten av Vim-
mersjön, har ju också bidra-
git till bygdegårdens speciella 
charm, förklarar Lena Maxe.

Sorgen och besvikelsen 
efter förra veckans illdåd är 
naturligtvis stor. Samtidigt är 
Lena Maxe tacksam över att 
ingen människa kom till skada.

– Tack och lov var det ingen 
som vistades i lokalen. Senare 
i veckan var det planerat för en 
Halloweenfest.

Det var Lena Maxes pappa 
som tillsammans med de 
andra ungdomarna från trak-
ten lät iordningställa bygde-

gården 1946. 
– Folk som bodde runt sjön 

fick en bit mark. De lät samla 
ihop material och 1946 stod 
bygdegården klar, berättar 
Lena.

På 50-talet nyttjades byg-
degården som bio och biblio-
tek. Senare lät traktens finnar 
bygga en bastu i källarplanet, 
som blev deras träffpunkt 
under en lång följd av år.

– Därav namnet ”Finnbas-
tun” som huset har benämnts 
i folkmun.

Nödinge bygdegård har 
under alla år fungerat som en 
populär festlokal. Otaliga är 
de högtidsdagar som firats i 
lokalen.

– Den rymde 50 personer 
och var utrustad med kök. 
Den var suverän för ändamå-
let. Bygdegården var relativt 
ofta uthyrd, även till möten, 
förklarar Lena Maxe.

Nödinge Bygdegårdsför-
ening har ett drygt 50-tal 
medlemmar. I likhet med 
Lena Maxe är det många som 
känner bestörtning över det 
som har hänt, samtidigt som 
de faktiskt orkar lyfta blicken 
in i framtiden.

– Vi vill att bygdegården 
byggs upp igen. Det är byg-
degårdsföreningen som äger 
fastigheten varför första steget 
blir att ta en diskussion med 
försäkringsbolaget.

NÖDINGE. Bygde-
gårdsbranden rubrice-
ras som mordbrand.

Någon misstänkt 
gärningsman fi nns 
inte i nuläget.

– Men vi jobbar 
utifrån att hitta det, 
säger Caroline Holm-
qvist på polisens 
utredningsenhet.

Vad som orsakade tisdags-
morgonens brand är inte 
fastställt. En undersökning 
har gjorts på platsen.

– Nu väntar vi in svaren 
från den utredningen och 
ser vad det kan ge, säger 
Caroline Holmqvist.

Om bilbränderna på 

Fyrklövergatan, som 
inträffade samma morgon, 
har något samband med 
bygdegårdens förödelse vill 
inte Caroline Holmqvist 
spekulera i.

– Förundersökningen 
när det gäller bilbränderna 
är nedlagd, men det hin-
drar oss inte från att titta på 
ett eventuellt samband.

Polisen söker också efter 
tips från allmänheten, om 
någon sett eller hört något 
mystiskt i området under 
den aktuella tidsperioden.

– Bra iakttagelser tar vi 
tacksamt emot på 114 14, 
avslutar Caroline Holm-
qvist.

JONAS ANDERSSON

Så här såg det ut när räddningstjänsten kom fram till Nödinge bygdegård tidigt på tisdagsmorgonen. Lågor slog ut från fast-
igheten, som fi ck brinna ner till grunden.

Av Nödinge bygdegård, som invigdes 1946, fi nns nu bara 
rester kvar.   Foto: Jonas Andersson

– Men föreningen vill se en återuppbyggnad

Nödinge bygdegård totalförstörd i brand

Fo
to

: 
C

h
ri

st
er

 G
rä

n
d
ev

ik

Polisen söker tips

HEL LAX

STRÖMMING-
FILÉ

4990

9039

/kg

1–2 kg

/kg

 VID NETTO ÄLVÄNGEN

Priserna gäller även i Nödinge

VÄLKOMMEN PÅ VISNING AV SVERIGES MEST SÅLDA HUS 

VILLAVISNING

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

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

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

Fem bilar totalförstörda
Fem bilar totalförstördes i en brand på Fyrklövergatans par-
kering i Nödinge.                                Foto: Christer Grändevik

Allt tyder på att branden 
är anlagd, vad har du att 
säga om det?

– Fruktansvärt naturligtvis. 

Det ungdomarna inte förstår 
är att de förstör för sig själva, 
avslutar Lena Maxe.

JONAS ANDERSSON
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Onsdag 30 oktober
Bilinbrott
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fordonens strålkastare.
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misstänkte gärningsmannen är 
född 1994 och hemmahörande 
i Nödinge.

NÖDINGE. När brandmän-
nen bekämpade den eldhär-
jade bygdegården kom nästa 
larm. Det visade sig att flera 
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JONAS ANDERSSON
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NÖDINGE. Konceptet 
med medspråkare har 
kommit för att stanna.

Språkinlärning med 
hjälp av pensionärer 
tillämpas med stor 
framgång på Komvux 
och Svenska för in-
vandrare.

– Vi har tio pensio-
närer som kommer hit 
regelbundet, men beho-
vet är det dubbla, säger 
lärare Ingela Gergils 
Ryd, gymnasielärare på 
SFI.

Projektet startades upp förra 
hösten och modellen där 
eleverna erbjuds språkinlär-
ning via samtal med pensio-
närer har slagit väldigt väl ut.

– Mina elever tycker det 
är otroligt givande och älskar 
verkligen när pensionärerna 
kommer på besök, säger 
Ingela Gergils Ryd.

SFI-elever som läser 
svenska på B-, C- och D-nivå 
ges möjligheten att under 
100 minuter samtala med de 
seniorer som kommer till Ale 
gymnasium. 

– Samtalet sker utifrån ett 
givet ämne som bestäms uti-
från den kurs som eleverna 

läser, berättar Ingela.
Måndag och tisdag är de 

dagar som pensionärerna 
besöker SFI-eleverna. Som 
tack för insatsen bjuds gäs-
terna på fika.

– Min förhoppning är 
att de ska finna fler dagle-
diga alebor som vill komma 
hit. Ingen förkunskap krävs, 
bara ett genuint intresse för 
människor. Faktum är att det 
blir ett vinn-vinn-koncept, 
pensionärerna får en stunds 
social samvaro och får sam-
tidigt lära sig en hel del om 
andra kulturer.

– Jag har besökt de lokala 
pensionärsföreningarna i 
hopp om att kunna rekrytera 
fler deltagare. Röda Korset 
är en annan organisation som 
jag har kontakt med, säger 
Ingela Gergils Ryd.

Eleverna som medsprå-
karna kommer i kontakt med 
härstammar från olika delar 
av världen, alltifrån Kina, 
Somalia och Indien till Viet-
nam, Libanon, Brasilien och 
Bosnien.

– Detta är det bästa sättet 
att lära sig svenska på, intygar 
Barbara, en av SFI-eleverna.

Om konceptet ska kunna 
vidareutvecklas krävs emel-
lertid att fler frivilliga enga-
gerar sig.

– Vi är tacksamma för den 
hjälp vi kan få. De som är 
intresserade är hjärtligt väl-
komna att höra av sig till mig, 
avslutar Ingela Gergils Ryd.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Konceptet med medspråkare är väldigt uppskattat av SFI-
eleverna. Det bästa sättet att lära sig svenska på, hävdar 
Barbara och Khumkhoon som här för en dialog med Lena. 

– Men fl er 
pensionärer 
efterlyses

Uppskattad språkhjälp

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

SEBAGO

Fars Dag
SÖNDAG 10 NOVEMBER

ÖPPET: VARDAGAR 9-18, LÖRDAGAR 
9-14 ÄLVÄNGEN, 0303-74 60 12

1995:- 

NU 995:-

NU 449:-

PARK LANE

1 för 298:-
2 för 498:-

SEBAGO
995:- 

NU 495:-

SALMING 

698:- 

Fars Dag-

tips
Pyjamas

Morgonrock

Handskar

Halsduk

Mössa

Slips

TOPECO
3 par sockar 

99:-
2 boxershorts

298:- 

199:-

SSSSSSEEEEEBBBAAGGGGGGOOOOO

SSSSSSSSSSSSÖÖÖÖÖÖÖÖNNNNNNNNNNNDDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAGGGGGGGGG 1111111111110000000 NNNNNNNNNNNOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEEMMMMMMMBBBBBBBEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRR

ÖÖÖÖÖPPPPPPPPPPPEEEEET:T :TT: VVVVARARARRRARDADADADAGAGAARRRR 9-9-9-99 18181888, LLLÖÖÖÖÖRDRDRDRDRDAGAGAGAGAGAGGAARARAR 
9-9-9-9-9--9-1114141414414 ÄÄÄÄÄÄLLLLLLVVVVÄÄÄÄÄÄÄÄÄNGNNGNGNGNNN ENENNNN,, 03030030030300300303333-7-7--7-7-7-774444444 606060600660 1111111222222

11111111111999999999999999999555555:-- 1111199999999555:--

NU

PPPPAAAARRRRRRKKKKKK LLLLAAAAANNNEEE

11111111  ffffffföööööööörrrrrr 
222222  ffffffföööööööörrrrr 

SSSSSSSEEEEBBBBBAAAAAAGGGGGGOOOOOO
9999999999999999995555555::::----9999999999995555::---

NU

N

SSSSSSSSSSAAAAAAAALLLLLLMMMMMMMMMIIINNGGGGGG

666699888:-66988:-

TOPECO
3 par sockar 

2 boxershorts
298:-298:-



alekuriren  |   nummer 40  |   vecka 45  |   201310

Ale Torg 10, Nödinge

15-årsjubileum
Fynda hela november ut!

Enkelslipade solglasögon 
eller läsglasögon på köpet!
Vid köp av ett par kompletta progressiva  glasögon från 1975:-   
ingår nu ett par enkelslipade solglasögon eller läsglasögon!

Just nu ingår valfri båge!
Vid köp av enkelslipade glasögon från 950:- ingår valfri båge.   
Välj bland hela sortimentet i butiken.

Gratis
synundersökning!

(Värde 350:-)  

Öppettider Måndag-Torsdag  10.00-18.00, Fredagar  10.00-16.00, Lördagar:  Stängt, Lunchstängt mellan 13-14

ALE. Ett lokalt samar-
bete som möjliggör ett 
attraktivt solelskon-
cept.

Det är Ale El och JiO 
Eltjänst som slagit sina 
påsar ihop.

– Vi erbjuder kun-
derna en mycket bra 
helhetslösning, säger 
Stefan Brandt vd på 
Ale El.

Det var på försommaren 
som Stefan Brandt och Jan 
Olofsson på JiO Eltjänst tog 
en första kontakt. Diskussio-
nerna har därefter fortgått 
och nu mynnat ut i ett sam-

arbetsavtal gällande solcells-
paket för privatpersoner och 
företag.

– Vi har tidigare fått för-
frågningar från våra kunder 
om att kunna erbjuda så 
kallad nyckelfärdig solen-
ergi. På relativt kort tid har 
vi lyckats forma ett som vi 
tycker väldigt förmånligt 
koncept tillsammans med en 
lokal entreprenör. Den hel-
hetslösning som vi presente-
rar är lite grann unik, säger 
Stefan Brandt.

Ale El kommer att ombe-
sörja all administration och 
se till att kundens olika for-
mulär blir rätt ifyllda. 

– Ale El står för den mjuka 
delen medan vi ansvarar för 
produktionen av själva sol-

cellspaketet. Vi har också 
god hjälp av ett annat lokalt 
företag, Ahlafors Plåtslageri, 
som löser monteringen på 
plats, förklarar Jan Olofsson.

Tre solcellspaket finns att 
välja på och kostnaden reg-
leras därefter. Tak i söder-
läge är en förutsättning för 
att solcellsmodulerna ska ge 
önskvärd effekt.

– Ale Sol-El är namnet på 
vårt koncept. Detta ligger 
helt klart i tiden, att kunden 
blir sin egen elproducent. 
Framtida exploateringar 
kommer säkert att styras 
dithän, att det finns lösningar 
för förnyelsebar energi i 
form av solenergi eller vind-
kraft, siar Jan Olofsson.

Det nyckelfärdiga paket-

erbjudande som Ale El och 
JiO Eltjänst marknadsför 
gäller fram till årsskiftet.

– Det är Soleye i Kung-
älv som tillhandahåller sol-
panelerna och där finns en 
upphandling gjord. Efter 
årsskiftet kan erbjudandet 
komma att se lite annor-
lunda ut. Återstår att se hur 
stort intresset blir hos våra 
kunder, säger Stefan Brandt.

Vad händer med even-
tuell överskottsel som 
kunden får?

– Den köper vi tillbaka, 
avslutar Stefan Brandt.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Jan Olofsson, JiO Eltjänst, och Stefan Brandt, Ale El, har ingått ett samarbetsavtal gällande 
solcellspaket.

Christer Olofsson redo att montera en solcellsmodul. 

– Ale El och JiO Eltjänst erbjuder helhetslösning

Lokalt samarbete 
bakom Ale Sol-El

SÅ FUNKAR SOLCELLER

1. Solcellerna belyses av solen och 
producerar likström.
2. Växelriktaren gör om likström-
men till växelström.
3. Via byggnadens elcentral 
används växelströmmen för att 
driva olika elförbrukare.
4. Elöverskott skickas ut på elnätet 
och används av andra. Nettomäta-
ren registrerar hur mycket el som 
överförs till och från kraftnätet.
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företag.

– Vi har tidigare fått för-
frågningar från våra kunder 
om att kunna erbjuda så 
kallad nyckelfärdig solen-
ergi. På relativt kort tid har 
vi lyckats forma ett som vi 
tycker väldigt förmånligt 
koncept tillsammans med en 
lokal entreprenör. Den hel-
hetslösning som vi presente-
rar är lite grann unik, säger 
Stefan Brandt.

Ale El kommer att ombe-
sörja all administration och 
se till att kundens olika for-
mulär blir rätt ifyllda. 

– Ale El står för den mjuka 
delen medan vi ansvarar för 
produktionen av själva sol-

cellspaketet. Vi har också 
god hjälp av ett annat lokalt 
företag, Ahlafors Plåtslageri, 
som löser monteringen på 
plats, förklarar Jan Olofsson.

Tre solcellspaket finns att 
välja på och kostnaden reg-
leras därefter. Tak i söder-
läge är en förutsättning för 
att solcellsmodulerna ska ge 
önskvärd effekt.

– Ale Sol-El är namnet på 
vårt koncept. Detta ligger 
helt klart i tiden, att kunden 
blir sin egen elproducent. 
Framtida exploateringar 
kommer säkert att styras 
dithän, att det finns lösningar 
för förnyelsebar energi i 
form av solenergi eller vind-
kraft, siar Jan Olofsson.

Det nyckelfärdiga paket-

erbjudande som Ale El och 
JiO Eltjänst marknadsför 
gäller fram till årsskiftet.

– Det är Soleye i Kung-
älv som tillhandahåller sol-
panelerna och där finns en 
upphandling gjord. Efter 
årsskiftet kan erbjudandet 
komma att se lite annor-
lunda ut. Återstår att se hur 
stort intresset blir hos våra 
kunder, säger Stefan Brandt.

Vad händer med even-
tuell överskottsel som 
kunden får?

– Den köper vi tillbaka, 
avslutar Stefan Brandt.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Jan Olofsson, JiO Eltjänst, och Stefan Brandt, Ale El, har ingått ett samarbetsavtal gällande 
solcellspaket.

Christer Olofsson redo att montera en solcellsmodul. 

– Ale El och JiO Eltjänst erbjuder helhetslösning

Lokalt samarbete 
bakom Ale Sol-El

SÅ FUNKAR SOLCELLER

1. Solcellerna belyses av solen och 
producerar likström.
2. Växelriktaren gör om likström-
men till växelström.
3. Via byggnadens elcentral 
används växelströmmen för att 
driva olika elförbrukare.
4. Elöverskott skickas ut på elnätet 
och används av andra. Nettomäta-
ren registrerar hur mycket el som 
överförs till och från kraftnätet.
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– Övergångsställen utgör ofta en falsk säkerhet

Lömska ränder
ALE. Varför tar man 
bort eller undviker att 
anlägga nya övergångs-
ställen?

Den frågan togs upp 
på både Surtes och 
Bohus ortsutvecklings-
möte. 

Svaret är att de 
vitmålade ränderna 
kan innebära en falsk 
säkerhet.

Trafikverket ställer sig allt 
mer kritisk till övergångs-
ställen. Detta eftersom de 
kan utgöra en falsk säkerhet 
för gångtrafikanter.

– De flesta olyckor med 
oskyddade trafikanter i tätor-
ter sker på övergångsställen. 
Övergångsställen lämpar sig 
väldigt bra på ställen där det 
passerar mycket bilar i låg 
hastighet, som mitt inne en 
stad, men det är annars lätt 
att ta för givet att bilarna 
ska stanna. Man tar det som 
en rättighet och knatar ut i 
gatan och missar då någon 
part är risken stor att det 
händer en olycka, säger Len-
nart Helsing, presskommu-
nikatör på Trafikverket.

År 2000 infördes den så 
kallade ”zebralagen” för att 
öka trafiksäkerheten och ge 
fotgängarna större trygghet 
ute i trafiken. Lagen inne-
bär att fordonsförare har 
väjningsplikt vid obevakade 
övergångsställen. 

På många ställen blev 
effekten dessvärre den mot-
satta.

– Det blev mycket skrive-
rier om att lagen förstärkte 
förarnas skyldighet att 
stanna. Det kan ha medfört 
att man som gående betrak-
tade det som en företrädel-
serätt. Man är mycket mer 
noggrann med att se sig för 
när man korsar en väg där 
övergångsställe saknas.

Bygga bort riskerna
Kenneth Gustafsson, tra-
fikingenjör i Ale kommun, 
menar att det farligaste är att 
gå över ett övergångsställe 
som sällan används.

– Vanebilister, som kanske 
kör samma väg varje dag, är 

inte beredda på att någon 
plötsligt går ut i vägen. 
Känner sig då fotgängaren 
trygg eftersom den går på ett 
övergångsställe kan det sluta 
illa, särskilt om det kommer 
trafik från båda håll. 

Istället för övergångsstäl-
len försöker man i allt större 
utsträckning att bygga bort 
de höga hastigheterna och 
därmed minska riskerna. 

Ett exempel är Älvängen 
centrum, där man valde att 
bygga upphöjda passager 
för korsande gångtrafikan-
ter. Centrumgatan har även 
gjorts smal för att förebygga 
höga hastigheter. 

– I Älvängen kan du tryggt 
gå över centrumgatan i prin-
cip var som helst, säger Ken-
neth Gustafsson. 

Han menar att man idag 
har en annan prioritering när 
det gäller säkerheten, som 
skiljer sig mycket från hur 
man tänkte förr.

– Det gamla synsättet är 
att prioritera framkomlighet, 
medan man numera lägger 
allt mer fokus på säkerheten 
och det är inte alltid så popu-
lärt.

Trafikverket rekommen-
derar kommuner att ta bort 
övergångsställen där männ-
iskor riskerar att bli påkörda i 
höga hastigheter, men några 
officiella riktlinjer finns inte.

Enligt trafikingenjör 
Beata Åhall planeras inga 
specifika åtgärder i Ale 
kommun.

– Vi har inget uttalat mål 
och det pågår heller ingen 
officiell utredning i frågan 
om övergångsställen, utan vi 
ser över det från fall till fall. I 
första hand försöker vi att få 
ner den verkliga hastigheten 
på vägarna. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Nytänk. Istället för traditionella övergångsställen valde man att i Älvängen centrum bygga 
upphöjda passager för korsande gångtrafi kanter. Centrumgatan har även gjorts smal för att 
förebygga höga hastigheter. 

Café Blå • ÄLVÄNGEN • 0303-74 88 60 • www.cafebla.org
Öppettider: Måndag-torsdag 8-18, fredag 8-21

LÅT OSS HJÄLPA 
DIG MED MATEN!
Vi har nåt för alla i familjen!

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

Just nu!

ENTRECOTE 
Svenskt kött. 
Bit, skivor. 9990

/kg

Älvängen  |  0303-74 80 40

ÖPPET

7-23 
ALLA DAGAR

7-23 ALLA DAGAR 7-23 ALLA DAGAR

Priserna gäller t o m söndag 10/11-2013. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel

FIKA TVÅ FÖR EN
Gäller ej sallad, och varm mat

Cafét är öppet till 21 på fredagar!

Just nu!

RÄKSALLAD
Butikstillverkad 
enligt vårt eget 
unika recept!

99:-/kg

Ursäkta röran!
Ursäkta röran i charken! Vi utökar 

med två meter kyldisk för att få bättre 
plats för köttet. Är det något ni inte hittar 

Max 1 kg/kund

OCH MYCKET,

MYCKET MERA

VÄLKOMNA

MASSOR AV  
MÖBLER:

prydnadssaker, tavlor, lampor, 

ARTIKLAR:
Sittvagn, cykel, säng, 

GÅRDSARTIKLAR:
Traktor, klippare, häcksax, 

ÖVRIGT:
LP- och CD -skivor, 
kasettband, vide-

videospelare, cyklar, 

ÄLVÄNGEN LÖRDAG

MARKNAD I 
KATTLEBERG

0303-74 62 70
0737-58 90 39

Vid frågor:
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ÄLVÄNGEN. Fem år av 
oro och ovisshet, nu 
först kan Björn Sund-
berg ägare till Tit Bits 
le på riktigt igen.

Den nya spel- och 
tobaksbutiken har fått 
guldläge i Coop Extras 
entré.

– Just nu känns det 
som att det var mödan 
värt, men det har varit 
en kamp för att över-
leva, säger han.

Björn Sundberg var först att 
signera ett kontrakt på nya 
Handelsplats Älvängen, men 
han var också en av de som 
drabbades hårdast när den 
befintliga affärsbyggnaden 
på Norra Torget revs i sam-
band med vägutbyggnaden. 
Beskeden om hur framtiden 
såg ut med eventuellt nya 
lokaler lyste med sin från-
varo.

– Osäkerheten var total. 
Jag försökte få besked av 
både kommunen och Tra-
fikverket, men situationen 
var minst sagt komplicerad. 

Jag kände ju till Bengtssons 
planer på en ny handelsplats, 
men ingenting var klart. Vi 
kom till sist överens om att 
jag skulle försöka övervintra 
i en byscha på parkeringen. 
Där blev jag kvar i två och ett 
halvt år, berättar Björn.

Att driva butik i en byscha 
är en sak, att dessutom göra 
det mitt i en byggarbetsplats 
är något helt annat.

– Det har varit en strid på 
kniven och en kamp för att 
överleva, men jag måste säga 
att jag är enormt tacksam och 
imponerad över kundernas 
lojalitet. De har stöttat oss i 
vått och torrt. Vi har tappat 
minimalt i försäljning.

Idag är tongångarna 
enbart positiva. Sommaren 
2012 blåstes det nytt liv i 
drömmarna, då Sefa tog över 
Bengt Bengtssons projekt 
och förverkligade Handels-
plats Älvängen. Tit Bits har 
nu anslutit sig till kedjan My 
Way och har fått bästa tänk-
bara affärsläge i entrén till 
Coop Extra.

– Det blev väldigt bra. Jag 

framförde mina önskemål 
och har fått allt precis som 
jag önskat. Nu är det bara 
ATG jag väntar på, säger 
Björn som förutom spelom-
bud också gjort sig ett namn 
för tobakälskaren.

– Vi har ett oslagbart utbud 
och vår systematiska prissätt-

ning garanterar kunden ett 
förmånligt pris. Jag har varit 
i branschen länge och kan 
branschen.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

ÄLVÄNGEN. Det var idel 
lovord när Handelsplats 
Älvängen invigdes.

Initiativtagare hyl-
lades, genomförare 
applåderades och hy-
resgäster välkomnades.

– Det här innebär nya 
arbetstillfällen, bred-
dat utbud av handel och 
offentlig service – ett 
avstamp för ett nytt 
expansivt Älvängen, 
sa Samhällsbyggnads-
nämndens ordförande 
Jan A Pressfeldt (AD) i 
sitt invigningstal. 

Handelsplats Älvängen 
invigdes i fredags. En min-
nesvärd dag, inte minst 
för entreprenören Bengt 
Bengtsson, som självfallet 
fanns på plats när det blå-
gula bandet skulle klippas. 
Det var nästan på dagen 15 
år efter att han skickade in 
sin första skrivelse till Ale 
kommun med begäran om 
samråd för att möjliggöra en 
ny handelsplats.

– Hade jag vetat då att 
det skulle ta 15 år innan det 
förverkligades skulle jag nog 
tänkt om, men som tur är 
idag, så visste jag inte det. 
Vilken fantastisk handels-
plats det trots allt blev, myste 
Bengtsson inne på Café 
Magnolia dit invignings-
gästerna hälsades välkomna.

Ceremonin inleddes med 
tal av Samhällsbyggnads-
nämndens ordförande Jan A 
Pressfeldt och Kommunsty-
relsens ordförande Mikael 
Berglund (M). 

– Jag är stolt över att vi 
i den nya politiska kom-
munledningen direkt efter 
valsegern kunde se till att 
projektet efter år av mot-
gångar fick vind i alla segel. 
Idag står vi här på Handels-
plats Älvängen som kommer 
att sysselsätta närmare 200 
personer och under byggti-
den har dessutom åtskilliga 
lokala hantverkare haft full 
sysselsättning. En bättre jul-
klapp till Älvängen är svår att 
hitta, sa Jan A Pressfeldt och 
Mikael Berglund fyllde i:

– Det här är en del av vårt 
nya Ale som nu växer fram. 
Den nya vägen och järnvä-
gen skänker hela Ale enorma 
möjligheter. I samma ande-
tag som vi blir intressantare 
är det också viktigt att vi fort-
sätter öka utbudet av handel 
för att bli attraktivare för de 
som väljer att flytta hit. 

Att det kommer att fort-
sätta byggas bekräftade Sefas 
vd Ola Serneke direkt på 
plats.

– Maskinerna ska i princip 
bara rulla vidare. Vi ser fram 
mot att förverkliga ytterli-
gare en etapp av handelsplat-
sen och sedan lägenheterna 
på Kvarteret hållplatsen. 
Jag tror inte att vi är färdiga 
med det heller. Älvängens 

läge är högintressant och här 
kommer att behöva byggas 
mycket nytt de kommande 
åren. Samarbetet med Ale 
kommun har hittills varit 
mycket gott och vi ser fram 
mot att fortsätta på den 
inslagna vägen. Handelsplats 
Älvängen ska ses som ett 
startskott för Sefa i Ale.

Kommersen rull-
lade sedan igång och av de 
stora aktörerna är det bara 
gymmet Nordic Wellness 
och restaurang Mr Johans-
son som behöver extra tid för 
att färdigställa sina lokaler. 
Nordic Wellness öppnar 1 

december och Mr Johansson 
i mars 2014.

Coop Extra öppnade 
redan veckan före invig-
ningen och det var en sprud-
lande glad butikschef Tobias 
Håkansson som avslöjade 
premiärsiffror.

– Vi sålde, hör och häpna, 
5 ton fisk från onsdag till 
söndag samt över 30 000 
frallor…

Efter invigningsdagarna 
kvarstår bara en fråga att 
lösa, parkeringsbehovet. 
Det är inte bara en attraktiv 
handelsplats, utan också en 
stor arbetsplats vilket gör att 

personalens bilar tar stort 
utrymme.

– Vi tittar på det här och 
kommer att göra en tillfällig 
utökning norr om handels-
platsen. Det är ett angenämt 
bekymmer, kanske måste vi 
satsa på ett parkeringshus, 
funderade Ola Serneke.

Björn Sundberg kan le igen. Efter fem år av oro, varav två 
och ett halvt i en byscha, har Tit Bits fl yttat in i nya lokaler 
i absolut bästa tänkbara läge i entrén till Coop Extra.

Tiden i byschan är över. Björn Sundberg har härdat ut 
och det var enligt honom själv mödan värt. 

– Tit Bits har fl yttat in

Från byscha 
till A-läge!

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Handelsplats Älvängen invigd

Sefas vd Ola Serneke vill att Handelsplats Älvängen bara ses 
som ett startskott för entreprenadföretagets engagemang 
i Ale. Sefa vill bygga mer, mycket mer. Något som Jan A 
Pressfeldt (AD) och Mikael Berglund (M) gärna ser.

Invigningsgästerna bjöds på en lättare förtäring hos nyöppnade Café Magnolia.
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ÄLVÄNGEN. Att driva 
egen rörelse är ingen 
lek.

Eller så är det just 
det.

I fredags invigde 
syskonen Angela och 
Katarina Glans sin 
tredje leksaksbutik 
i ordningen – Lekia i 
Älvängen. 

Angela och Katarina Glans 
har många års rutin från 
leksaksbranschen. Sin första 
gemensamma butik öpp-
nade de för tretton år sedan 
på Stenungstorg och för tre 
år sedan etablerade syskonen 
en affär i Mölndal. Nu lägger 
man Älvängen framför sina 
fötter.

– Världens finaste leksaks-
butik, strålar Angela när hon 
hälsar lokaltidningen väl-
kommen till affärslokalen på 
Handelsplats Älvängen.

Lekia ingår i en kedja om 
60 butiker som blir 100 till 
våren då Toy Teams enheter 
ansluter.

– Jag var med i bildandet 
av Lekia för fem år sedan och 
vi har växt i en rasande fart, 
berättar Angela.

Butiken i Älvängen erbju-
der produkter för de allra 
minsta och hela vägen uppåt 
i åldrarna. 

– Vi har ett jättebra baby-
sortiment, betonar Angela.

I tider då multimedia-
produkter upptar många 
barns intresse så konstaterar 
Angela att klassiska leksa-
ker i form av bland annat 
pussel, lego och Stigas klas-
siska hockeyspel ändå har sin 
givna plats i butiken.

– Sällskapspelen ökar i 
försäljning. Folk har tröttnat 

på att sitta framför datorn, de 
vill umgås.

Just nu råder lugnet före 
stormen för leksakshandeln. 
Den 14 november släpper 
Lekia sin julkatalog, därefter 
lär det bli full fart i butiken.

– Vi tror och hoppas det. 
De sista fem dagarna före 
jul blir hysteriska, så är det 
alltid.

Vilken blir årets jul-
klapp?

– Alltid svårt att säga. För 
tjejer är det nog Monster 
High. När det gäller kil-

larna så ser vi att Turtles 
har kommit tillbaka väldigt 
starkt.

Vad är det roligaste med 
att driva leksaksbutik?

– Mötet med alla positiva 
kunder, alltifrån barn upp till 
mor- och farmödrar. En lek-
saksbutik är förknippad med 
glädje, folk som ska på kalas 
och som vill köpa sin pre-
sent hos oss, avslutar Angela 
Glans.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Nu råder 
lugnet före 
stormen

Leksaksbutik för alla åldrar

Hälsar välkommen till Ales nya leksaksbutik gör Katarina, Karin, Maria, Sandra och Rose-
Marie. I fredags slog Lekia upp dörrarna på Handelsplats Älvängen.

ÄLVÄNGEN. Ljust, fi nt 
och fräscht.

Det är apoteksche-
fens samlade omdöme 
om den nya butiken.

– En fördel, och något 
som många kunder 
uppskattar, är att vi 
blivit granne med vård-
centralen, säger Pia 
Jannerling.

Apoteket har flyttat från 
”Järntorget” till Handels-
plats Älvängen. Numera 
huserar man direkt under 
Närhälsan, på entréplan.

– Smidigt för alla dem som 
varit på vårdcentralen och 
som ska hämta ut sitt recept. 
Det är bara att knalla nerför 
trappan och in till oss, säger 
Pia Jannerling.

Förutom att det är nya 
lokaler, vad är fördelen 
med att ha kommit till 

Handelsplats Älvängen?
– Butiken är utformad som 

ett modernt apotek, så var det 
inte tidigare. Det har blivit 
mer yta för kunderna, precis 
som det ska vara. Nu har 
Älvängen fått ett modernt 
apotek och vi har kunnat 
utöka vårt produktsortiment, 
säger Pia Jannerling.

– Det har skett en påtaglig 
förändring av apoteksutbu-
det under det senaste decen-
niet. Ett apotek erbjuder så 
mycket mer än bara läkeme-
del idag. Många av våra artik-
lar är inriktade på friskvård 
och hälsa.

Flytten har också genere-
rat ökade öppettider under 
vardagarna.

– Ett sätt att ytterligare 
förbättra tillgängligheten för 
våra kunder, fastlår Pia Jan-
nerling.

JONAS ANDERSSON

Apotekschef Pia Jannerling.

Ett modernt apotek!

450
ALLA AKTIVITETER

KR

10-KORT

ORD. PRIS 900 KR

SKÄM BORT PAPPA MED EN 
PERSONLIG TRÄNARE!

20% på hela PT-prislistan till alla pappor!

GRATTIS PAPPA!
Fars  dag 10 november 
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ÄLVÄNGEN. Fem år av 
oro och ovisshet, nu 
först kan Björn Sund-
berg ägare till Tit Bits 
le på riktigt igen.

Den nya spel- och 
tobaksbutiken har fått 
guldläge i Coop Extras 
entré.

– Just nu känns det 
som att det var mödan 
värt, men det har varit 
en kamp för att över-
leva, säger han.

Björn Sundberg var först att 
signera ett kontrakt på nya 
Handelsplats Älvängen, men 
han var också en av de som 
drabbades hårdast när den 
befintliga affärsbyggnaden 
på Norra Torget revs i sam-
band med vägutbyggnaden. 
Beskeden om hur framtiden 
såg ut med eventuellt nya 
lokaler lyste med sin från-
varo.

– Osäkerheten var total. 
Jag försökte få besked av 
både kommunen och Tra-
fikverket, men situationen 
var minst sagt komplicerad. 

Jag kände ju till Bengtssons 
planer på en ny handelsplats, 
men ingenting var klart. Vi 
kom till sist överens om att 
jag skulle försöka övervintra 
i en byscha på parkeringen. 
Där blev jag kvar i två och ett 
halvt år, berättar Björn.

Att driva butik i en byscha 
är en sak, att dessutom göra 
det mitt i en byggarbetsplats 
är något helt annat.

– Det har varit en strid på 
kniven och en kamp för att 
överleva, men jag måste säga 
att jag är enormt tacksam och 
imponerad över kundernas 
lojalitet. De har stöttat oss i 
vått och torrt. Vi har tappat 
minimalt i försäljning.

Idag är tongångarna 
enbart positiva. Sommaren 
2012 blåstes det nytt liv i 
drömmarna, då Sefa tog över 
Bengt Bengtssons projekt 
och förverkligade Handels-
plats Älvängen. Tit Bits har 
nu anslutit sig till kedjan My 
Way och har fått bästa tänk-
bara affärsläge i entrén till 
Coop Extra.

– Det blev väldigt bra. Jag 

framförde mina önskemål 
och har fått allt precis som 
jag önskat. Nu är det bara 
ATG jag väntar på, säger 
Björn som förutom spelom-
bud också gjort sig ett namn 
för tobakälskaren.

– Vi har ett oslagbart utbud 
och vår systematiska prissätt-

ning garanterar kunden ett 
förmånligt pris. Jag har varit 
i branschen länge och kan 
branschen.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

ÄLVÄNGEN. Det var idel 
lovord när Handelsplats 
Älvängen invigdes.

Initiativtagare hyl-
lades, genomförare 
applåderades och hy-
resgäster välkomnades.

– Det här innebär nya 
arbetstillfällen, bred-
dat utbud av handel och 
offentlig service – ett 
avstamp för ett nytt 
expansivt Älvängen, 
sa Samhällsbyggnads-
nämndens ordförande 
Jan A Pressfeldt (AD) i 
sitt invigningstal. 

Handelsplats Älvängen 
invigdes i fredags. En min-
nesvärd dag, inte minst 
för entreprenören Bengt 
Bengtsson, som självfallet 
fanns på plats när det blå-
gula bandet skulle klippas. 
Det var nästan på dagen 15 
år efter att han skickade in 
sin första skrivelse till Ale 
kommun med begäran om 
samråd för att möjliggöra en 
ny handelsplats.

– Hade jag vetat då att 
det skulle ta 15 år innan det 
förverkligades skulle jag nog 
tänkt om, men som tur är 
idag, så visste jag inte det. 
Vilken fantastisk handels-
plats det trots allt blev, myste 
Bengtsson inne på Café 
Magnolia dit invignings-
gästerna hälsades välkomna.

Ceremonin inleddes med 
tal av Samhällsbyggnads-
nämndens ordförande Jan A 
Pressfeldt och Kommunsty-
relsens ordförande Mikael 
Berglund (M). 

– Jag är stolt över att vi 
i den nya politiska kom-
munledningen direkt efter 
valsegern kunde se till att 
projektet efter år av mot-
gångar fick vind i alla segel. 
Idag står vi här på Handels-
plats Älvängen som kommer 
att sysselsätta närmare 200 
personer och under byggti-
den har dessutom åtskilliga 
lokala hantverkare haft full 
sysselsättning. En bättre jul-
klapp till Älvängen är svår att 
hitta, sa Jan A Pressfeldt och 
Mikael Berglund fyllde i:

– Det här är en del av vårt 
nya Ale som nu växer fram. 
Den nya vägen och järnvä-
gen skänker hela Ale enorma 
möjligheter. I samma ande-
tag som vi blir intressantare 
är det också viktigt att vi fort-
sätter öka utbudet av handel 
för att bli attraktivare för de 
som väljer att flytta hit. 

Att det kommer att fort-
sätta byggas bekräftade Sefas 
vd Ola Serneke direkt på 
plats.

– Maskinerna ska i princip 
bara rulla vidare. Vi ser fram 
mot att förverkliga ytterli-
gare en etapp av handelsplat-
sen och sedan lägenheterna 
på Kvarteret hållplatsen. 
Jag tror inte att vi är färdiga 
med det heller. Älvängens 

läge är högintressant och här 
kommer att behöva byggas 
mycket nytt de kommande 
åren. Samarbetet med Ale 
kommun har hittills varit 
mycket gott och vi ser fram 
mot att fortsätta på den 
inslagna vägen. Handelsplats 
Älvängen ska ses som ett 
startskott för Sefa i Ale.

Kommersen rull-
lade sedan igång och av de 
stora aktörerna är det bara 
gymmet Nordic Wellness 
och restaurang Mr Johans-
son som behöver extra tid för 
att färdigställa sina lokaler. 
Nordic Wellness öppnar 1 

december och Mr Johansson 
i mars 2014.

Coop Extra öppnade 
redan veckan före invig-
ningen och det var en sprud-
lande glad butikschef Tobias 
Håkansson som avslöjade 
premiärsiffror.

– Vi sålde, hör och häpna, 
5 ton fisk från onsdag till 
söndag samt över 30 000 
frallor…

Efter invigningsdagarna 
kvarstår bara en fråga att 
lösa, parkeringsbehovet. 
Det är inte bara en attraktiv 
handelsplats, utan också en 
stor arbetsplats vilket gör att 

personalens bilar tar stort 
utrymme.

– Vi tittar på det här och 
kommer att göra en tillfällig 
utökning norr om handels-
platsen. Det är ett angenämt 
bekymmer, kanske måste vi 
satsa på ett parkeringshus, 
funderade Ola Serneke.

Björn Sundberg kan le igen. Efter fem år av oro, varav två 
och ett halvt i en byscha, har Tit Bits fl yttat in i nya lokaler 
i absolut bästa tänkbara läge i entrén till Coop Extra.

Tiden i byschan är över. Björn Sundberg har härdat ut 
och det var enligt honom själv mödan värt. 

– Tit Bits har fl yttat in

Från byscha 
till A-läge!

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Handelsplats Älvängen invigd

Sefas vd Ola Serneke vill att Handelsplats Älvängen bara ses 
som ett startskott för entreprenadföretagets engagemang 
i Ale. Sefa vill bygga mer, mycket mer. Något som Jan A 
Pressfeldt (AD) och Mikael Berglund (M) gärna ser.

Invigningsgästerna bjöds på en lättare förtäring hos nyöppnade Café Magnolia.
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ÄLVÄNGEN. Att driva 
egen rörelse är ingen 
lek.

Eller så är det just 
det.

I fredags invigde 
syskonen Angela och 
Katarina Glans sin 
tredje leksaksbutik 
i ordningen – Lekia i 
Älvängen. 

Angela och Katarina Glans 
har många års rutin från 
leksaksbranschen. Sin första 
gemensamma butik öpp-
nade de för tretton år sedan 
på Stenungstorg och för tre 
år sedan etablerade syskonen 
en affär i Mölndal. Nu lägger 
man Älvängen framför sina 
fötter.

– Världens finaste leksaks-
butik, strålar Angela när hon 
hälsar lokaltidningen väl-
kommen till affärslokalen på 
Handelsplats Älvängen.

Lekia ingår i en kedja om 
60 butiker som blir 100 till 
våren då Toy Teams enheter 
ansluter.

– Jag var med i bildandet 
av Lekia för fem år sedan och 
vi har växt i en rasande fart, 
berättar Angela.

Butiken i Älvängen erbju-
der produkter för de allra 
minsta och hela vägen uppåt 
i åldrarna. 

– Vi har ett jättebra baby-
sortiment, betonar Angela.

I tider då multimedia-
produkter upptar många 
barns intresse så konstaterar 
Angela att klassiska leksa-
ker i form av bland annat 
pussel, lego och Stigas klas-
siska hockeyspel ändå har sin 
givna plats i butiken.

– Sällskapspelen ökar i 
försäljning. Folk har tröttnat 

på att sitta framför datorn, de 
vill umgås.

Just nu råder lugnet före 
stormen för leksakshandeln. 
Den 14 november släpper 
Lekia sin julkatalog, därefter 
lär det bli full fart i butiken.

– Vi tror och hoppas det. 
De sista fem dagarna före 
jul blir hysteriska, så är det 
alltid.

Vilken blir årets jul-
klapp?

– Alltid svårt att säga. För 
tjejer är det nog Monster 
High. När det gäller kil-

larna så ser vi att Turtles 
har kommit tillbaka väldigt 
starkt.

Vad är det roligaste med 
att driva leksaksbutik?

– Mötet med alla positiva 
kunder, alltifrån barn upp till 
mor- och farmödrar. En lek-
saksbutik är förknippad med 
glädje, folk som ska på kalas 
och som vill köpa sin pre-
sent hos oss, avslutar Angela 
Glans.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Nu råder 
lugnet före 
stormen

Leksaksbutik för alla åldrar

Hälsar välkommen till Ales nya leksaksbutik gör Katarina, Karin, Maria, Sandra och Rose-
Marie. I fredags slog Lekia upp dörrarna på Handelsplats Älvängen.

ÄLVÄNGEN. Ljust, fi nt 
och fräscht.

Det är apoteksche-
fens samlade omdöme 
om den nya butiken.

– En fördel, och något 
som många kunder 
uppskattar, är att vi 
blivit granne med vård-
centralen, säger Pia 
Jannerling.

Apoteket har flyttat från 
”Järntorget” till Handels-
plats Älvängen. Numera 
huserar man direkt under 
Närhälsan, på entréplan.

– Smidigt för alla dem som 
varit på vårdcentralen och 
som ska hämta ut sitt recept. 
Det är bara att knalla nerför 
trappan och in till oss, säger 
Pia Jannerling.

Förutom att det är nya 
lokaler, vad är fördelen 
med att ha kommit till 

Handelsplats Älvängen?
– Butiken är utformad som 

ett modernt apotek, så var det 
inte tidigare. Det har blivit 
mer yta för kunderna, precis 
som det ska vara. Nu har 
Älvängen fått ett modernt 
apotek och vi har kunnat 
utöka vårt produktsortiment, 
säger Pia Jannerling.

– Det har skett en påtaglig 
förändring av apoteksutbu-
det under det senaste decen-
niet. Ett apotek erbjuder så 
mycket mer än bara läkeme-
del idag. Många av våra artik-
lar är inriktade på friskvård 
och hälsa.

Flytten har också genere-
rat ökade öppettider under 
vardagarna.

– Ett sätt att ytterligare 
förbättra tillgängligheten för 
våra kunder, fastlår Pia Jan-
nerling.

JONAS ANDERSSON

Apotekschef Pia Jannerling.

Ett modernt apotek!

450
ALLA AKTIVITETER

KR

10-KORT

ORD. PRIS 900 KR

SKÄM BORT PAPPA MED EN 
PERSONLIG TRÄNARE!

20% på hela PT-prislistan till alla pappor!

GRATTIS PAPPA!
Fars  dag 10 november 
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ÄLVÄNGEN. I torsdags 
höll Närhälsan öppet 
hus i sina nya lokaler 
på Handelsplats Älv-
ängen.

Flytten från Gö-
teborgsvägen gick 
över förväntan säger 
verksamhetschef Eva 
Herlenius.

– Det var tack vare 
alla lojala medarbe-
tare som ställde upp på 
kvällar och på helgen 
för att få allt på plats.

Närhälsan slog upp dör-
rarna på Svenstorpsvägen 1 
på måndagsmorgonen, men 
öppet hus-firandet fick vänta 
några dagar.

– Vi är inte helt i ordning 
ännu, men verksamheten 
fungerar som den ska. Vi 
stängde ner datorservern på 
fredagseftermiddagen och på 
måndagsmorgonen startade 
vi upp i våra nya lokaler. Jag 
får väl erkänna att det var lite 
stökigt inledningsvis, men 
jag tror att våra kunder hade 
överseende med det.

Närhälsan återfinns en 
våning upp i handelsplatsen. 
Stentrappa alternativt hiss 
leder besökarna till entrén 
där väntrummet är gemen-
samt för Närhälsans och 
Folktandvårdens patienter.

– Det känns skönt att vara 
här. Vi har inte fått större, 
men däremot mer ända-
målsenliga lokaler. Flödet 
för patienten har förbättrats. 
En annan fördel som besö-
karna kommer att märka av 
är vårt nya nummerlappssys-
tem, som underlättar drop 
in-mottagningen, säger Eva 
Herlenius.

– Vi har dessutom berikat 
väntrummet med en kaffe- 
och vattenmaskin, så att 
man kan ta sig något gott att 
dricka i väntan på sin tur.

Närhälsan har i och med 
flytten till Handelsplats Älv-
ängen fattat beslut om att 
koncentrera läkarresurserna 
dit. Det innebär att enheten 
i Skepplanda kommer att 
fungera som en distriktsskö-
terskemottagning från och 
med årsskiftet.

– Vi anser att det är bättre 

för våra listade patienter att 
få en högre läkartäthet i Älv-
ängen. Filialen i Skepplanda 
kommer att hålla öppet för-
middagar måndag till tors-
dag. Dit kan man gå om 
man vill få sina sår omlagda, 
behöver injektioner av olika 
slag och så vidare, förklarar 
Eva Herlenius.

Hur har responsen varit 

under de första dagarna?
– Vi har mötts av många 

nöjda patienter, som upple-
ver våra nya lokaler som ett 
jättelyft. Vi delar den upp-
fattningen till fullo, avslutar 
Eva Herlenius.

Närhälsan återfi nns nu på Handelsplats Älvängen. Marianne 
Lindqvist, distriktssköterska, Madeleine Thillman distrikts-
sköterska, Henrik Bjerrome Ahlin, underläkare, Eva Herle-
nius, verksamhetschef, Lisbeth Malmström sekreterare, och 
Maria Åhlund distriktssköterska trivs i sina nya lokaler och 
hoppas att besökarna också ska göra det.

Hugo Wallberg besökte Närhälsan i samband med torsdagens 
öppet hus-fi rande. Han fi ck ett varmt mottagande av under-
sköterska Lisbeth Evertsson.
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Närhälsan 
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nya lokaler
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får väl erkänna att det var lite 
stökigt inledningsvis, men 
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överseende med det.

Närhälsan återfinns en 
våning upp i handelsplatsen. 
Stentrappa alternativt hiss 
leder besökarna till entrén 
där väntrummet är gemen-
samt för Närhälsans och 
Folktandvårdens patienter.

– Det känns skönt att vara 
här. Vi har inte fått större, 
men däremot mer ända-
målsenliga lokaler. Flödet 
för patienten har förbättrats. 
En annan fördel som besö-
karna kommer att märka av 
är vårt nya nummerlappssys-
tem, som underlättar drop 
in-mottagningen, säger Eva 
Herlenius.

– Vi har dessutom berikat 
väntrummet med en kaffe- 
och vattenmaskin, så att 
man kan ta sig något gott att 
dricka i väntan på sin tur.

Närhälsan har i och med 
flytten till Handelsplats Älv-
ängen fattat beslut om att 
koncentrera läkarresurserna 
dit. Det innebär att enheten 
i Skepplanda kommer att 
fungera som en distriktsskö-
terskemottagning från och 
med årsskiftet.

– Vi anser att det är bättre 

för våra listade patienter att 
få en högre läkartäthet i Älv-
ängen. Filialen i Skepplanda 
kommer att hålla öppet för-
middagar måndag till tors-
dag. Dit kan man gå om 
man vill få sina sår omlagda, 
behöver injektioner av olika 
slag och så vidare, förklarar 
Eva Herlenius.

Hur har responsen varit 

under de första dagarna?
– Vi har mötts av många 

nöjda patienter, som upple-
ver våra nya lokaler som ett 
jättelyft. Vi delar den upp-
fattningen till fullo, avslutar 
Eva Herlenius.

Närhälsan återfi nns nu på Handelsplats Älvängen. Marianne 
Lindqvist, distriktssköterska, Madeleine Thillman distrikts-
sköterska, Henrik Bjerrome Ahlin, underläkare, Eva Herle-
nius, verksamhetschef, Lisbeth Malmström sekreterare, och 
Maria Åhlund distriktssköterska trivs i sina nya lokaler och 
hoppas att besökarna också ska göra det.

Hugo Wallberg besökte Närhälsan i samband med torsdagens 
öppet hus-fi rande. Han fi ck ett varmt mottagande av under-
sköterska Lisbeth Evertsson.
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KUNGÄLV. En svår 
bussolycka inträffade 
förra måndagen bakom 
Kungälvs brandstation.

Eller?
Nej, det var bara en 

övning som bussbola-
get Nobina genomförde 
i samarbete med Bohus 
räddningstjänstför-
bund.

Scenariot: En passagerar-
buss med 30 personer i har 
vält bakom brandstationen 
i Kungälv, då föraren skulle 
vända efter att ha kört fel på 
väg mot Marstrand. 

Många är allvarligt ska-
dade och vittnen uppger att 
det ser hemskt ut på olycks-
platsen. 

Övningen gick ut på att 
agera enligt krisplanen och 
räddningstjänsten var snabbt 
på plats efter det att larmet 
gått.

Statister i form av gymna-
sieelever från Mimers Hus 
agerade skadade passagerare 
och journaliststuderande 
från Nordiska folkhögskolan 
satte räddningsmannaskapet 
och ansvariga på Nobina på 
prov med påträngande frågor 
från pressen. 

– Jag tyckte att övningen 
gick riktigt bra. Kanske att 
gruppchefen och någon från 

ledningsgruppen på Nobina 
kunde ha kommit lite snab-
bare, men annars var det bra, 
sa Klas Nord, huvudskydds-
ombud på Nobina, även 
ordförande i Kommunfull-
mäktige i Ale och företräder 
Folkpartiet i politiken.

Mediaträning
Daniel Fristedt, 24 och 
Lukas Andreasson, 20 från 
Nordiska folkhögskolan 
hade många frågor till insats-
ledaren Johan Häger. 

De studerar på journalist-
linjen och passade på att öva 
sig i nyhetsrapportering. 

– Jag vet inte om jag vill 
jobba med den här sortens 
journalistik i framtiden. Vi 

har bara gått ett par månader 
i skolan än så länge, så vi får 
se vad det blir, sa Daniel.

Efter att alla passagerare 
samt den ”skadade” buss-
chauffören Anders Johns-
son evakuerats kunde rädd-
ningstjänsten till slut resa 
bussen och konstatera att 
den dramatiska händelsen 
fick ett lyckligt slut. 

– Lyckad räddningsövning i Kungälv

Dramatik på låtsas
Övningsbussen. Bohus räddningstjänstförbund arbetade hårt för att få ut de "skadade".

Statister från Mimers hus 
agerade skadade.

Daniel Fristedt och insatsle-
daren Johan Häger.

Lennart Svensson 
Säljare Företagsförsäkring 
0520-49 49 15

Peter Frisk Jovander 
Företags- och Lantbruks- 
rådgivare Bank, 0520-49 49 53

Vi hjälper dig med 
företagets Bank- och  
Försäkringslösningar.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

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
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KUNGÄLV. En svår 
bussolycka inträffade 
förra måndagen bakom 
Kungälvs brandstation.

Eller?
Nej, det var bara en 

övning som bussbola-
get Nobina genomförde 
i samarbete med Bohus 
räddningstjänstför-
bund.

Scenariot: En passagerar-
buss med 30 personer i har 
vält bakom brandstationen 
i Kungälv, då föraren skulle 
vända efter att ha kört fel på 
väg mot Marstrand. 

Många är allvarligt ska-
dade och vittnen uppger att 
det ser hemskt ut på olycks-
platsen. 

Övningen gick ut på att 
agera enligt krisplanen och 
räddningstjänsten var snabbt 
på plats efter det att larmet 
gått.

Statister i form av gymna-
sieelever från Mimers Hus 
agerade skadade passagerare 
och journaliststuderande 
från Nordiska folkhögskolan 
satte räddningsmannaskapet 
och ansvariga på Nobina på 
prov med påträngande frågor 
från pressen. 

– Jag tyckte att övningen 
gick riktigt bra. Kanske att 
gruppchefen och någon från 

ledningsgruppen på Nobina 
kunde ha kommit lite snab-
bare, men annars var det bra, 
sa Klas Nord, huvudskydds-
ombud på Nobina, även 
ordförande i Kommunfull-
mäktige i Ale och företräder 
Folkpartiet i politiken.

Mediaträning
Daniel Fristedt, 24 och 
Lukas Andreasson, 20 från 
Nordiska folkhögskolan 
hade många frågor till insats-
ledaren Johan Häger. 

De studerar på journalist-
linjen och passade på att öva 
sig i nyhetsrapportering. 

– Jag vet inte om jag vill 
jobba med den här sortens 
journalistik i framtiden. Vi 

har bara gått ett par månader 
i skolan än så länge, så vi får 
se vad det blir, sa Daniel.

Efter att alla passagerare 
samt den ”skadade” buss-
chauffören Anders Johns-
son evakuerats kunde rädd-
ningstjänsten till slut resa 
bussen och konstatera att 
den dramatiska händelsen 
fick ett lyckligt slut. 

– Lyckad räddningsövning i Kungälv

Dramatik på låtsas
Övningsbussen. Bohus räddningstjänstförbund arbetade hårt för att få ut de "skadade".

Statister från Mimers hus 
agerade skadade.

Daniel Fristedt och insatsle-
daren Johan Häger.

Lennart Svensson 
Säljare Företagsförsäkring 
0520-49 49 15

Peter Frisk Jovander 
Företags- och Lantbruks- 
rådgivare Bank, 0520-49 49 53

Vi hjälper dig med 
företagets Bank- och  
Försäkringslösningar.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

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
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Siktar på de stora scenerna
Att en dag kunna försörja sig som artist är inte längre bara en dröm.

För musikaltjejen Sandra Bendrik är det numera ett mål.
Föreställningen med höstlovskören på Konserthuset var ett steg i rätt riktning.

Hur gick föreställningen 
på Konserthuset i Göte-
borg förra veckan?

– Det gick jättebra, till och 
med bättre än jag förväntat 
mig. Det kom mycket folk 
och det var väldigt roligt.

Berätta mer om föreställ-
ningen.
– Jag var med i höstlov-
skören, som arrange-
ras av Kultur i Väst. Vi var 
omkring 50 ungdomar från 
många olika ställen som 
deltog. På fyra dagar övade 
vi in 13 låtar ur Karl Jen-
kins mässa ”The armed man 
– A mass for people”, som vi 
sedan spelade upp på Kon-
serthuset. 

Varifrån kommer ditt 
stora musikintresse?
– Det måste vara från 
farmor. Hon lärde mig att 
lyssna på klassisk musik och 
tog med mig till operan. 

Farmor sjöng i kyrkan och 
det har jag också gjort.

Känner du att du upp-
muntrats till att fort-
sätta med musiken under 
uppväxten i Ale?
– Ja, det tycker jag verkli-
gen. Jag har sjungit för Eva 
Malmgren på Kultursko-
lan i ungefär fyra år nu och 
sedan har jag även sjungit i 
kyrkan.

Du går sista året på 
musikallinjen på Mimers 
Hus i Kungälv. Har du 
tänkt fortsätta i den rikt-
ningen även efter gym-
nasiet?
– Ja absolut. Jag har redan 
börjat ansöka till skolor och 
har varit och tittat i både 
Stockholm och London. Jag 
vill jobba med musik, sång 
och teater, det har aldrig 
varit någon tvekan. Dröm-
men är att kunna försörja 

mig som artist, vilket inte är 
det lättaste och det kräver 
att man vidareutbildar sig. 
På gymnasiet lär man sig att 
hitta sin talang och man får 
vana av att stå på scen och 
uppträda, men för att kunna 
jobba måste man ha kunskap 
om branschen. 

Vad är det svåraste?
– Att man måste göra allt 
själv. Det är så mycket runt 
omkring som ska stämma, 
men det är också det som är 
charmen. Jag inser att det 
kommer att bli mycket jobb 
och man kanske får offra 
vissa saker, men det är jag 
beredd på. Att få jobba som 
musikalartist är inte längre 
bara en dröm, utan ett mål.

VECKANS 

PROFIL

Namn: Sandra Bendrik
Ålder: 18
Bor: Nol
Familj: Mamma Kirsten, pappa 
Niklas, lillasyster Emma, 12 och 
hunden Emil
Gör: Går tredje året på musikal-
linjen på Mimers Hus. Jobbar 
även extra som servitris på res-
taurangen El Corazón i Göteborg
Drömjobb: Att kunna försörja 
sig som musikalartist. West End 
i London är en dröm.
Drömmusikal att medverka i: 
Christine
Intressen: Sång, dans och 
teater i alla dess former
Lyssnar på: Klassiskt och mu-
sikal
Bästa årstid: Våren
Skulle vilja resa till: Tokyo

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

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



123.719:-
Tack för alla bidrag till insamlingen för "Världens Barn" i Ale 

i samarbete med:

För mer info: www.varldensbarn.se

Mötesplats kupan
Röda Korsets secondhandaffär Nödinge Röda KorskretsSkepplanda Röda KorskretsStarrkärrs Röda Korskrets

ALLANS
Ä L V Ä N G E N

Gustaf
Gustafssons

åkeri
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Gustaf
Gustafssons

åkeri
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VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

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

Vid köp av en vikarmsmarkis
får du köpa motorn för 

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

www.kungalvssolskydd.se

ÄLVÄNGEN. En tradi-
tion som håller i sig.

Repslagarmuseet 
öppnade portarna för 
höstlovslediga ung-
domar i torsdags och 
fredags.

Intresset var som 
alltid mycket stort.

Under en lång följd av år 
har Bernt Larsson lärt barn 
att slå rep. I museets gamla 
anrika lokaler får barnen en 
inblick i ett gammalt tradi-
tionellt hantverk. Barnen 
tillverkar ett rep med hjälp av 
gamla redskap.

– Jag vet inte hur många 
barn som har varit här under 
årens lopp, men det är flera 
tusen, säger Bernt Larsson.

Repet, som bland annat 
kan användas som hopprep, 
får barnen ta med sig hem.

Hårt arbete kräver energi. 
Av den anledningen höll 
också caféet öppet där barnen 
kunde förse sig med saft och 
bulle medan de vuxna lät sig 
väl smaka av nybryggt kaffe.

JONAS ANDERSSON

Glasbruksmuseet stod som 
vanligt värd för lovaktivite-
ten ”Måla på glas”. Barn i 
olika åldrar, tjejer och killar, 
kom till hyttan för att deko-

rera diverse föremål, som 
bland annat burkar, dricks-
glas och så vidare.

– Riktigt roligt, tyckte 
Jasmyne som kom till Glas-

bruksmuseet tillsammans 
med Nadia, Nathalie och 
Elin.

Barnen blev förevisade 
hur glasmålningen skulle gå 
till. När det sista penseldra-
get var gjort blev det till att 
bränna föremålen i ugnen. 
Konstverken lär säkert bli 
uppskattade presenter och 
julklappar vad det lider.

JONAS ANDERSSON

Nadia Wångblad, Nathalie Andersson, Jasmyne Andersson och Elin Hagman kom till hyttan 
för att måla på glas.

Lovlediga barn målade på glas
SURTE. Hyttan utgjorde under ett par dagar en 
populär mötesplats för höstlovslediga skolelever.

Glasmålningen attraherade barn från hela kom-
munen.

– Den här ska jag ge till mamma när hon fyller 
år, förklarade Jasmyne Andersson och höll upp en 
vacker vas.

…och slog rep 
med Bernt

Gustav Berts lär sig att slå rep under ledning av Bernt Lars-
son på Repslagarmuseet i Älvängen.

Välkommen till Surte Lagerservice  
när du behöver lokal, lager eller  

kontor nära Göteborg!

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

Just nu har vi följande till uthyrning:
 

Komplett verksamhetslokal 255 m2 med  
verkstad, entresolplan, omklädningsrum,  

personalutrymme och kontor.

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

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

 1200 m2 inom inhägnat område,  
utmärkt för uppställning eller materialgård 

eller liknande.

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

GÖR DIN EGEN
FOTOBOK

Ladda ner GRATIS
designprogram för att göra din 

fotobok på www.fotoklok.se

www.fotoklok.se

ger dig

20% RABATT 

Ange koden: “alekuriren”
i kassan när du betalar

LÄSVÄRDE!

**

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:

BILAB 

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62010 
www.bilab.se
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ALAFORS. Stormvar-
ningen som utfärda-
des för tisdagskväl-
len blev inte alls av 
den dignitet som 
först befarats.

Ale El intog full be-
redskap, men fi ck en 
lugn kväll och natt.

– Inte ett enda 
samtal till kund-
tjänst, konstaterar 
vd Stefan Brandt.

All personal hade intagit 
beredskap och kundtjänst 
fanns på plats på konto-
ret i Alafors för att kunna 
svara i telefon.

– Prognoserna var 
entydiga och visade på 
att ett herrans oväder 
var på gång in. Tack och 
lov klarade vi oss den här 
gången. Vi hade inte ett 
enda fel inrapporterat, 
säger Stefan Brandt.

– Det ryckte till 
lite grann i träden vid 
21-tiden, men ganska 
snart så stillade det sig 
igen. Vi var dock väl 
förberedda om stormen 
hade slagit till med full 
kraft i vårt område, säger 
Stefan Brandt.

Även kommunen hade 
vidtagit försiktighetsåt-
gärder. Fullmäktigemö-
tet som skulle ägt rum på 
tisdagskvällen ställdes in. 
Dessutom stängdes alla 
fritidsanläggningar från 
klockan fyra på eftermid-
dagen.

JONAS ANDERSSON

Ale klarade 
sig undan 
stormen

Stefan Brandt, vd på 
Ale El.

NÖDINGE. Vattennivån i 
Mollsjön är kritiskt låg 
och den torra somma-
ren är inte enda orsa-
ken.

En över 80 år gam-
mal vattendom gör det 
möjligt för Lindåsens 
kraftverk att använda 
vattenfl ödet, med en 
märkbart sänkt vatten-
nivå som följd.

Samtidigt kan Moll-
sjöns fi skevårdsfören-
ing och Ale kommun 
bara se på.

I utkanten av Vättlefjälls 
naturreservat ovanför 
Nödinge ligger Mollsjön. 
Det är en grund sjö som 
endast uppmäter ett djup på 
omkring 9,5 meter, vilket 
gör den optimal som badsjö 
under sommaren. Heta som-
mardagar när Vimmersjöns 
badplats fyllts till bredden 
av badgäster kan man med 
enkelhet fortsätta ytterli-
gare ett par kilometer för att 

komma till Mollsjön. 
Gädda, Abborre och vit-

fisk går att få på kroken här 
och Mollsjöns fiskevårdsför-
ening verkar för att förbättra 
och utveckla såväl fisket som 
miljön i och kring sjön. 

Magnus Björklund är 
uppvuxen i området och har 
”ärvt” medlemskapet i fören-
ingen av sin far.

Den torrlagda strand-
ängen gör för honom ont att 
se.

– På berget ser man tydligt 
var vattennivån brukar ligga. 
Det här kan få allvarliga kon-
sekvenser för djur- och växt-
liv. Sjön är dessutom till stor 
nytta för många människor 
och besvikelsen är stor över 
hur det har blivit.

Sommaren 2013 var den 
torraste på länge, något som 
bidragit till att vattennivån 
i Mollsjön för omkring två 
veckor sedan hade sjunkit 
med 1,5 meter. Det kan jäm-
föras med omkring 60 cm 
efter en normalsommar. 

Enligt Mollsjöns fiske-

vårdsförening och tjänste-
män på Ale kommun har 
problemet med urvattningen 
även en annan förklaring.

Togs till domstol
Inte långt från sjön ligger 
Lindåsens kraftverk. Det 
drivs av en privat aktör som 
genom att utvinna vatten-
kraft med vatten från Moll-
sjön försörjer det egna hus-
hållet samt en mindre till-
verkningsindustri på samma 
område med energi. 

En vattendom, som i detta 
fall fastställer hur mycket 
vatten som får tappas ur sjön, 
tillåter kraftverkets ägare att 
använda vattenflödet, något 
som bidrar till den sänkta 
vattennivån. 

– Vattennivån man efter-
strävar är 9,23 meter, men 
enligt den gällande vatten-
domen är kommunen skyl-
dig att sänka till 6,40 meter, 
säger Torbjörn Andersson, 
verksamhetschef för teknik.

Kommunekologen Göran 
Fransson menar att djur- 

och växtliv påverkas negativt 
av den sänkta vattennivån. 

– Sjunker vattennivån 
innan romen kläckts, vilket 
för de flesta fiskarter sker på 
våren, är risken stor att det är 
mycket fisk som inte klarar 
sig. Värst är det för fiskar 
som leker på grunt vatten, 
gädda till exempel. Om sjön 
är låg länge kan den få syre-
brist som följd. Jag förstår 
att det varit en del fiskdöd i 
Mollsjön nu till följd av den 
låga vattennivån, men när 
regnet kommer syresätts sjön 
igen och jag tror inte att det 
finns risk för fortsatt fiskdöd.

Ale kommun har under 
flera år försökt driva proces-
sen med att ändra villkoren i 
vattendomen och 2007 togs 
ärendet till domstol. Ale 
kommun vann då i Miljö-
domstolen, men efter över-
klagande gavs Lindåsens 
kraftverk rätt i Miljööver-
domstolen. 

På senare år har vatten-
nivån i sjön kunnat hållas på 
en acceptabel nivå tack vare 
gemensamma insatser från 
Mollsjöns fiskevårdsförening 
och kommunens tjänstemän, 
men Magnus Björklund är 
inte nöjd.

– Det är tragiskt att en 80 
år gammal vattendom står 
över värden som natur- och 
miljövård och möjligheten 
till rekreation.

Enligt Torbjörn Anders-
son har kommunen även för-
sökt att förhandla med kraft-
verksägaren, men utan att nå 
en överenskommelse.

– Man har försökt att 
erbjuda ersättning för att 
kompensera de förlorade 
inkomsterna, men det skil-
jer mycket mellan vad kom-
munen kan erbjuda och vad 
ägaren är beredd att godta. 
Det handlar om stora belopp. 
Jag har själv varit med och 
drivit den här frågan och 

det är så tråkigt att vi inte 
kommit fram.

Så länge vattendomen står 
fast har kraftverkets ägare 
den juridiska rätten på sin 
sida och i ett mejl till lokal-
tidningen skriver han bland 
annat:

”Vi har gett uttryck för att 
undvika att ha något sam-
arbete med Ale kommun och 
fiskevårdsföreningen. Våra 
meningar om hur mycket vatten 
vi har lov att få är väldigt långt 
från varandra. Vi har redan 
varit uppe flera gånger i rätten, 
där vi slutligen fick rätt av 
högsta miljödomstolen. Högsta 
domaren gjorde dem även upp-
märksamma på att sjöarna ska 
ses som vattenreservoar, ej sjöar, 
under förhandlingarna.”

Magnus Björklund tycker 
att situationen som råder i 
Mollsjön är beklaglig:

– Det är absurt att ett 
litet kraftverk som tillverkar 
ström till ett enskilt hushåll 
ska värderas så mycket högra 
än värdet av livsmiljö för djur 
och växter. Även högre än de 
naturvärden och rekreations-
värden som hålls så högt av 
kommun och Länsstyrelse. 

– Ilska över låg vattennivå i Mollsjön

Urvattnat 
problem

Ifrågasätter prioriteringen. 
Magnus Björklund, medlem i 
Mollsjöns fi skevårdsförening 
tycker att det är tragiskt att 
en 80 år gammal vattendom 
ska få stå över värden som 
natur- och miljövård.

Fiskdöd. Den låga vattennivån har 
bidragit till negativa konsekvenser 
för djur och natur, men även för 
människor som vill nyttja sjön för 
fi ske och bad.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Sänkt vattennivå. Randen på berget visar tydligt var vattennivån i vanliga fall brukar ligga i Mollsjön. 

*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.

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se
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21-tiden, men ganska 
snart så stillade det sig 
igen. Vi var dock väl 
förberedda om stormen 
hade slagit till med full 
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Stefan Brandt.

Även kommunen hade 
vidtagit försiktighetsåt-
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tet som skulle ägt rum på 
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och den torra somma-
ren är inte enda orsa-
ken.

En över 80 år gam-
mal vattendom gör det 
möjligt för Lindåsens 
kraftverk att använda 
vattenfl ödet, med en 
märkbart sänkt vatten-
nivå som följd.

Samtidigt kan Moll-
sjöns fi skevårdsfören-
ing och Ale kommun 
bara se på.

I utkanten av Vättlefjälls 
naturreservat ovanför 
Nödinge ligger Mollsjön. 
Det är en grund sjö som 
endast uppmäter ett djup på 
omkring 9,5 meter, vilket 
gör den optimal som badsjö 
under sommaren. Heta som-
mardagar när Vimmersjöns 
badplats fyllts till bredden 
av badgäster kan man med 
enkelhet fortsätta ytterli-
gare ett par kilometer för att 

komma till Mollsjön. 
Gädda, Abborre och vit-

fisk går att få på kroken här 
och Mollsjöns fiskevårdsför-
ening verkar för att förbättra 
och utveckla såväl fisket som 
miljön i och kring sjön. 

Magnus Björklund är 
uppvuxen i området och har 
”ärvt” medlemskapet i fören-
ingen av sin far.

Den torrlagda strand-
ängen gör för honom ont att 
se.

– På berget ser man tydligt 
var vattennivån brukar ligga. 
Det här kan få allvarliga kon-
sekvenser för djur- och växt-
liv. Sjön är dessutom till stor 
nytta för många människor 
och besvikelsen är stor över 
hur det har blivit.

Sommaren 2013 var den 
torraste på länge, något som 
bidragit till att vattennivån 
i Mollsjön för omkring två 
veckor sedan hade sjunkit 
med 1,5 meter. Det kan jäm-
föras med omkring 60 cm 
efter en normalsommar. 

Enligt Mollsjöns fiske-

vårdsförening och tjänste-
män på Ale kommun har 
problemet med urvattningen 
även en annan förklaring.

Togs till domstol
Inte långt från sjön ligger 
Lindåsens kraftverk. Det 
drivs av en privat aktör som 
genom att utvinna vatten-
kraft med vatten från Moll-
sjön försörjer det egna hus-
hållet samt en mindre till-
verkningsindustri på samma 
område med energi. 

En vattendom, som i detta 
fall fastställer hur mycket 
vatten som får tappas ur sjön, 
tillåter kraftverkets ägare att 
använda vattenflödet, något 
som bidrar till den sänkta 
vattennivån. 

– Vattennivån man efter-
strävar är 9,23 meter, men 
enligt den gällande vatten-
domen är kommunen skyl-
dig att sänka till 6,40 meter, 
säger Torbjörn Andersson, 
verksamhetschef för teknik.

Kommunekologen Göran 
Fransson menar att djur- 

och växtliv påverkas negativt 
av den sänkta vattennivån. 

– Sjunker vattennivån 
innan romen kläckts, vilket 
för de flesta fiskarter sker på 
våren, är risken stor att det är 
mycket fisk som inte klarar 
sig. Värst är det för fiskar 
som leker på grunt vatten, 
gädda till exempel. Om sjön 
är låg länge kan den få syre-
brist som följd. Jag förstår 
att det varit en del fiskdöd i 
Mollsjön nu till följd av den 
låga vattennivån, men när 
regnet kommer syresätts sjön 
igen och jag tror inte att det 
finns risk för fortsatt fiskdöd.

Ale kommun har under 
flera år försökt driva proces-
sen med att ändra villkoren i 
vattendomen och 2007 togs 
ärendet till domstol. Ale 
kommun vann då i Miljö-
domstolen, men efter över-
klagande gavs Lindåsens 
kraftverk rätt i Miljööver-
domstolen. 

På senare år har vatten-
nivån i sjön kunnat hållas på 
en acceptabel nivå tack vare 
gemensamma insatser från 
Mollsjöns fiskevårdsförening 
och kommunens tjänstemän, 
men Magnus Björklund är 
inte nöjd.

– Det är tragiskt att en 80 
år gammal vattendom står 
över värden som natur- och 
miljövård och möjligheten 
till rekreation.

Enligt Torbjörn Anders-
son har kommunen även för-
sökt att förhandla med kraft-
verksägaren, men utan att nå 
en överenskommelse.

– Man har försökt att 
erbjuda ersättning för att 
kompensera de förlorade 
inkomsterna, men det skil-
jer mycket mellan vad kom-
munen kan erbjuda och vad 
ägaren är beredd att godta. 
Det handlar om stora belopp. 
Jag har själv varit med och 
drivit den här frågan och 

det är så tråkigt att vi inte 
kommit fram.

Så länge vattendomen står 
fast har kraftverkets ägare 
den juridiska rätten på sin 
sida och i ett mejl till lokal-
tidningen skriver han bland 
annat:

”Vi har gett uttryck för att 
undvika att ha något sam-
arbete med Ale kommun och 
fiskevårdsföreningen. Våra 
meningar om hur mycket vatten 
vi har lov att få är väldigt långt 
från varandra. Vi har redan 
varit uppe flera gånger i rätten, 
där vi slutligen fick rätt av 
högsta miljödomstolen. Högsta 
domaren gjorde dem även upp-
märksamma på att sjöarna ska 
ses som vattenreservoar, ej sjöar, 
under förhandlingarna.”

Magnus Björklund tycker 
att situationen som råder i 
Mollsjön är beklaglig:

– Det är absurt att ett 
litet kraftverk som tillverkar 
ström till ett enskilt hushåll 
ska värderas så mycket högra 
än värdet av livsmiljö för djur 
och växter. Även högre än de 
naturvärden och rekreations-
värden som hålls så högt av 
kommun och Länsstyrelse. 

– Ilska över låg vattennivå i Mollsjön

Urvattnat 
problem

Ifrågasätter prioriteringen. 
Magnus Björklund, medlem i 
Mollsjöns fi skevårdsförening 
tycker att det är tragiskt att 
en 80 år gammal vattendom 
ska få stå över värden som 
natur- och miljövård.

Fiskdöd. Den låga vattennivån har 
bidragit till negativa konsekvenser 
för djur och natur, men även för 
människor som vill nyttja sjön för 
fi ske och bad.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Sänkt vattennivå. Randen på berget visar tydligt var vattennivån i vanliga fall brukar ligga i Mollsjön. 

*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.

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se
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ALAFORS. Kvarläm-
ningar från en gam-
mal kvarn har hittats i 
Alafors. 

Alldeles intill forsen 
parallellt med Sjöval-
lavägen hittade Steve 
Björklund i somras en 
kvarnsten och han är 
säker på att det fi nns 
någon i kommunen som 
vet mer om den.

Det var när naturfotografen 
Steve Björklund, boende i 
Alafors, skulle fotografera 
fallet i forsen som han gjorde 
upptäckten.

– Redan för ett år sedan 
såg jag grunden till kvar-
nen och i somras hittade jag 
kvarnstenen, men eftersom 
området är skyddat har jag 
lämnat stället orört.

Täckt under mossa och 
löv är den runda stenen inte 
lätt att upptäcka vid första 
anblicken. Bara det karaktä-
ristiska hålet i mitten avslöjar 
att där kan dölja sig något 
annat än bara vanligt berg. 

Platsen ligger alldeles 
intill forsen, som rinner 

parallellt med Sjövallavägen. 
Delar av en mossbeklädd 
stenmur avslöjar var kvarnen 
har legat.

Steve kontaktade riksan-
tikvarieämbetet efter att han 
gjort fyndet och det visade 
sig att kvarnstenen inte fanns 
med i registret över fornläm-
ningar.

– Jag kan själv anmäla den 
till registret, men jag är inte 
rätt person att göra det. Jag 
tror nämligen att det finns 

någon annan här i trakten 
som vet mer om den gamla 
kvarnen. Det skulle vara kul 
att få höra mer om den.

Alafors historia före 
grundandet av spinneriet 
omnämns sällan och infor-
mationen som finns att tillgå 
på internet är knapphändig.

– Jag hoppas att det finns 
någon som kan berätta mer 
om den gamla kvarnen, säger 
Steve.

JOHANNA ROOS

Naturfotograf. Det var när alaforsbon Steve Björklund skulle fotografera fallet i forsen vid 
Sjövallavägen som han upptäckte den gamla kvarnstenen som låg gömd under mossan. 

– Vem kan berätta mer?

Kvarnsten
funnen i Alafors

Sommarbild. Bilden togs av Steve Björklund i somras.

NÖDINGE. På Nöding-
eskolan är vi berikade med 
många olika nationaliteter. 
För att uppmärksamma FN-
dagen hade lärare i svenska 
som andraspråk och moders-
målslärare tillsammans 
med sina elever planerat 
en samling för hela skolan. 
Samlingen hade föregåtts av 
arbete i klasserna runt FN 
och Barnkonventionen.

Barnen i årskurs F-3 hade 

ritat flaggor från sina olika 
länder som det viftades 
med i samlingen. Broder 
Jacob sjöngs tillsammans på 
arabiska, bosniska/serbiska, 
kurdiska, persiska, svenska 
och thai samt Planeta zemlja 
som sjöngs på bosniska/
serbiska. Dessa är några av 
de modersmål som finns 
representerade på Nöding-
eskolan.

Förutom skönsång läste 

elever från årskurs fem och 
sex ur FN:s barnkonvention. 
Samlingen blev en uppskat-
tad händelse som hoppas ska 
bli en tradition. Nästa hän-
delse som uppmärksammar 
vår mångkulturella skola är 
modersmålsdagen som äger 
rum den 21 februari. 

Nödingeskolans språklag

De 16 tappra vandrarna 
från SPF Alebygden, som 
lämnade Nödinge i häl-
lande regn kunde väl aldrig 
tro att de skulle få en sådan 
fin dag. Ju närmare vi kom 
målet i Torslanda desto 
bättre blev vädret för att 
övergå i solsken. Vi startade 

vid Torslanda idrottshall 
och gick till Tumlehed. Här 
fikade vi i lä med utsikt mot 
Björkö.

Sammanlagt gick vi 
cirka en mil i omväxlande 
terräng. Berit Johansson 
och Gösta Mårdborg hade 
rekognoserat och delta-

garna uppskattades deras 
arbete.

Denna vecka vandrar 
vi i Älvängen under Tage 
Svenssons ledning. Den 
12 och 13 november bakar 
vi hos Irene och Mats i 
Baggebo. 

❐❐❐

SPF Alebygden fann solen

FN-dagen fi rades på Nödingeskolan.

FN-fi rande på Nödingeskolan

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. 



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

NU TRÄNAR VI INOMHUS I ALE-HALLEN 

VILL DU OCKSÅ VARA MED 
Vi har lag från pojkar och flickor födda 

2007 till Oldboys 

KOM UPP TILL VIMMERVI 
Tider och kontaktpersoner hittar du på våra 

lags hemsidor 

NÖDINGE - SÅ KLART

STURES 
SPISAR AB

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

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

 Eva
Medicinsk fotterapeut
www.wallsfotvard.se

Bohus/Kode
Tel: 0707-144 577

WallsFOTVÅRD
Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen

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

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

www.ale.nu 

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

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

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

Lilla Edets Buss
NÖDINGE 

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se

Vi säljer
Hund- och kattfoder

Allt inom golv
0760-97 02 39

SalesOnNet
“Din lokala IT-partner”

Besök vår Butik och Verkstad i BOHUS

WWW.

.com

Nyhet!
Nu reparerar 

vi även 
mobiltelefoner

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

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

Salong Beauty Glamour

Friskvård, Fotvård, 
Hudvård & Nagelvård

i Bohus Centrum

Frans & Bryn färgning

Fotvård 295:-

Ansiktsbehandling 495:-

Rygg- och
nackmassage

295:-

fr.

Ord pris 345:-
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BOHUS. Ett yrvaket 
Surte BK räddade en 
poäng i den allsvenska 
återkomsten.

Vildkatterna vässade 
klorna i paus och häm-
tade in 1-4.

– Vi gör en okej andra 
halvlek, men första vill 
jag bara glömma, sa 
Surtetränaren Johan 
Ekängen direkt efter.

Matchen var knappt tre 
minuter gammal när Daniel 
Rydén tog vara på hem-
malagets första allsvenska 
hörna på tre år. 1-0 och de 
187 åskådarna njöt av ban-
dypremiären. Det såg ut att 
bli en behaglig resa när gäs-
terna dessutom drabbades 
av en tidig utvisning, men 
det blev istället en injektion 
för Åtvidaberg. På femton 
minuter vände de blåskru-
dade gästerna på steken och 
förvaltade bland annat två 
frislag på bästa sätt. På över-
tid satte junioren Jesper  
Jacobsson 1-4 och Surtes 
premiärdans hade kommit i 
total otakt.

– Vi var för naiva och vär-
derade inte lägena. Ett sånt 
här motstånd ska vi kunna 
åka ifrån. Nu 
ska vi också 
erkänna att 
de hade maxi-
mal utdelning 
före paus. 
Fyra skaott och fyra mål är 
inte normalt, suckade Johan 
Ekängen.

Surte kom ut som ett 
helt nytt lag i andra halvlek. 
Bättre aggressivitet, rejäl 
skridskoåkning och avslut i 
betydligt vassare lägen. Carl 
Oscar Bridholm visade 
vägen och satte 2-4 fem 
minuter efter paus. Surte 
etaberlade ett kompakt tryck 
mot Åtvidaberg som knappt 
kom över halva plan. Henrik 
Jönsson, Magnus Carls-
son och Tobias Magnusson 
Motéus hade alla chansen 
att näta, men den blå för-
svarsmuren höll länge tätt. 
Ultradefensiven skulle dock 
visa sig ha luckor och Adam 
Rohr tryckte in 3-4 med 
kvarten kvar.

– Vi hade en helt annan 
energi i slutet och det kändes 
att de gick på knäna. De var 
knappt över på vår planhalva, 
men det är svårt att forcera 
en köttmur, säger Adam 
Rohr.

En frustrerad hemmapu-
blik var på väg att konstatera 
att den allsvenska premiären 
skulle sluta i moll, då Adam 
Rohr drog till på vinst och 
förlust långt utifrån. Kvit-
teringen gav mer lättnad än 
glädje.

– Otroligt skönt att vi får 
med oss en poäng, men själv-
klart ville vi haft två. Det 
var så grymt nära. Bollen 
dansade på mållinjen några 
gånger. Vi har väntat på den 

här återkomsten i två år och 
det var trots allt kul att vi inte 
förlorade. Förhoppningsvis 
kan vi ta med oss allt positivt 
från andra halvlek. Spelar vi 
så från början mot Tjust nu 
på lördag tror jag vi får full 

u t d e l n i n g , 
säger Adam 
Rohr. 

Den all-
svenska pre-
miären är 

över. Den bestod som väntat 
av två halvlekar, men med två 
helt olika ansikten. Förhopp-
ningsvis tar Surte med sig allt 
det goda från de avslutande 
45 minuterna. 

Surte inleder säsongen 

med tre raka hemmamatcher. 
Tjust Bandy väntar i Ale 
Arena på lördag och veckan 
därefter är det Lidköpings 
AIK som står på tur.

Vad kan bli Surtes styrka 
i år?

– Att vi är ett kollektiv, 
ett riktigt lagbygge med en 
stabil bredd, som brinner för 
bandyn och inte spelar för 
något arvode, svarar Adam 
Rohr rakt.
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BANDY

INNEBANDY

Allsvenskan södra
Surte BK – Åtvidaberg 4-4 (1-4)
Mål SBK: Adam Rohr 2, Daniel Rydén, 
Carl-Oscar Bridholm. Matchens 
kurrar SBK: Adam Rohr 3, Carl-Oskar 
Bridholm 2, Ante Grip 1.

Division 2 Göteborg damer
FBC Lerum - Surte IS IBK 0-3 
(0-2, 0-0, 0-1)
Mål SIS: Malin Bernhardsson, Emma 
Asplund, Natalie Hjertberg. Match-
ens kurrar: Lisa Persson 3, Malin 
Bernhardsson 2, Sofia Pettersson 1.

Pixbo Wallenstam 4 25 12
Lindås IBK 4 11 12
Sportlife Kungälv 4 21 11
FBC Lerum 5 11 11
Floda IBK 4 10 8
Surte IS IBK 5 -2 7
Lindome IBK 5 -3 6
Backadalen 5 -15 3
Kärra IBK 5 -24 3
Guldhedens IK 5 -20 1
IBK Göteborg 4 -14 0

Division 2 Göteborg
Ale IBF – IBF Backadalen 5-11 
(1-3, 3-6, 1-2)
Mål Ale: Mattias Ögren 4, Niklas 
Karlsson. Matchens kurrar: Mattias 
Ögren 3, Daniel Blomqvist 2, Anton 
Hermansson 1.
Kommentar: Ale IBF hade som väntat 
inget att sätta emot när seriele-
dande Backadalen kom på besök i 
torsdags kväll.
– De kommer med tre kompletta 
kedjor plus en avlastningskedja. 
Vi får kämpa för att få ihop ett lag. 
Det är klart att det blir klasskillnad, 
vi har helt olika förutsättningar. 
De rullade ut oss, men vi var ändå 
giftiga i kontringsspelet, säger Ales 
Tobias Hellman.
Farligast av hemmaspelarna var 
kämpen Mattias Ögren som på egen 
hand fixade fyra av målen.
– Snygga fullträffar i bortre krysset 
dessutom, berömmer Hellman.

Backadalen 4 22 13
IK Zenith 4 3 12
Landvetter IBK 4 18 10
Eken IBK 5 6 9
Öckerö IBK 4 -2 9
Frölunda IBK 5 -3 9
Marstrands IBK 5 8 6
Lindås IBK div2 5 -11 5
Guldhedens IK 5 0 4
Partille IBS div2 5 -4 4
Sportlife Kungälv 4 -8 3
Ale IBF 5 -29 2

Division 4 Göteborg
Sörgårdens IBF – Surte IS IBK 3-6
Mål SIS: Daniel Dahlman 2, Richard 
Rydell, Juha Hinkkanen, Erik Nord-
qvist, Almir Mehmedagic. Matchens 
kurrar: 

Skår IBK – Mölndals Övre SK 7-5 
(3-1, 2-2, 2-2) 
Mål SIBK: Christian Rönkkö 4, 
Rasmus Johansson, Oscar Frii, Johan 
Andersson. Matchens kurrar: Chris-
tian Rönkkö 3, Oscar Frii 2, Philip 
Jonemark 1.

Surte IS IBK 5 27 12
Skår IBK 4 14 12
Hovås IBK 5 18 12
Sörgårdens IBF 5 1 9
Göteborg City 5 -1 9
IBF Göteborg 5 -4 9
Sävedalens IBK 5 5 6
FBC Lerum 5 -14 6
Mölndals Övre 5 -2 4
Guldringen IBK 5 -3 3
Astra Zeneca IF 4 -4 3
Sportlife Kungälv 5 -30 1

Surte BK kryssade i premiären

Alexander Wetterberg höll nollan i 
andra halvlek och Surte lyckades 
hämta in 1-4 till 4-4. En poäng i den 
allsvenska återkomsten får duga.

INNEBANDY 
Lördag 9 november kl 14.45

BOHUSHALLEN 

Lördag 9 november kl 12.30
BOHUSHALLEN 

DAMER DIV 2

HERRAR DIV 4

SURTE IS IBK 
vs

Floda IBK

SURTE IS IBK
vs

Skår IBK
Parkera på grus-
plan vid hallen

A L L S V E N S K 

BANDYPREMIÄR
LÖRDAG 9 NOVEMBER 

14.00Ale Arena

Matchens arrangeras 
i samarbete med

SURTE BK  VS 
TJUST BANDY

BANDY
Allsvenskan södra
Surte BK – Åtvidaberg 4-4 (1-4)

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Adam Rohr gjorde två av Surtes fyra mål i premiären mot 
Åtvidaberg i Ale Arena i lördags.

– Imponerande 
vändning efter 
paus
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F99 18:30 NÖDINGE vs Önnered

F99 11–16.00 USM STEG 2 3 matcher

P02 14:00 NÖDINGE vs Lysekil
PA 15:00 NÖDINGE vs Önnered

DAM DIV 2   19:20  
NÖDINGE vs  
Göteborgs finest

TORSDAG 7 NOV

LÖRDAG 9 NOV

SÖNDAG 10 NOV

ONSDAG 13 NOV

NÖDINGE SPORTHALL

ALE GYMNASIUM

ALE GYMNASIUM

ALE GYMNASIUM

VECKANS
MATCHER 

Ale Torg

– Surtes damer bortaslog serieledarna
LERUM. Surtes inne-
bandydamer har hittills 
haft marginalerna emot 
sig, men borta mot se-
rieledande FBC Lerum 
blev det full pott.

Retroaktiv rättvisa.
– Ja, men det var vi 

värda. Tjejerna förtjä-
nade lite fl yt nu, kon-
staterar Surtetränaren 
Tommi Pasanen

Så kom då äntligen årets 
andra seger för nykomlingen 
Surte IS IBK i damernas 
division två 
och den kom 
inte mot vem 
som helst. 
Serieledande 
FBC Lerum 
fick se sig nollade på sin egen 
hemmaplan.

– Ett fantastiskt försvars-
arbete från samtliga spelare 
och inte minst en grym insats 
av vår målvakt Lisa Persson, 
berömmer Tommi Pasanen.

Surte reste till Lerum 
med två tunga matcher i 
bagaget. Förlust mot Sport-
life i sudden efter att ha lett 
med 4-1 och senast 3-5 mot 
Lindås efter att ha varit i led-
ningen nästan hela matchen. 
Det var med andra ord ett 
revanschsuget gäng som ville 
mäta krafter med Lerum.

– Vi var grymt taggade 
och fast beslutna att ge dem 
en rejäl match. Som väntat 
pressades vi tillbaka i första 
perioden, men det var vi 
förberedda på. Nyckeln till 

framgång låg 
i snabba spel-
v ä n d n i n g a r 
och det lycka-
des vi bra med, 
säger Pasanen.

0-1 kom i mitten på första 
perioden genom Malin 
Bernhardsson. Hemmala-
get drabbades sedan av en 
utvisning och Surte bjöd då 
på propagandaspel i power-
play som banade väg för 

Emma Asplunds 0-2.
Mittperioden blev mållös. 

Det var spel mot ett mål och 
Surtes målvakt Lisa Persson 
agerade vägg.

– Vi kom undan med 
blotta förskräckelsen. I tredje 
perioden är vi bättre med. Vi 
justerade vårt försvarsspel 
och låg bättre i positionerna. 
Det kändes som om vi tog 
udden ur dem när de inte fick 
hål på oss i andra perioden. 
Det blev en tung skalp och 
jag har sällan sett tjejerna 
med så mycket blåmärken 
som i fredagskväll. En käm-
paseger väl värd att applå-
dera, avslutar Pasanen.

Surte kom till spel utan 
Emmelie Södergren, My 
Hjelm, Cecilia Isberg och 
Annika Korsbo. De två sist-
nämnda kommer vara borta 
en längre tid på grund av 
utlandsstudier.

INNEBANDY
Division 2 Göteborg damer
FBC Lerum – Surte IS IBK 0-3

Retroaktiv rättvisa

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Natalie Hjertberg, blott 14 år, och ordinarie i Surtes damlag sedan två år, satte 3-0 i tom 
kasse när serieledande FBC Lerum fi ck smaka på förlustens bittra eftersmak. För en gångs 
skull denna säsong hade Surte marginalerna på sin sida och kunde därmed bärga lagets 
andra seger för säsongen.        Arkivbild: Allan Karlsson

BOHUS. På lördag stun-
dar innebandyderby i 
Bohushallen.

Surte IS IBK:s herrar 
tar emot Skår IBK i en 
tidig seriefi nal i divi-
sion 4 Göteborg.

Båda lagen är hittills 
obesegrade.

Plötsligt har innebandyn i 
division 4 blivit intressant. 
Surte IS IBK toppar tabel-
len före Skår IBK, men har 
en match mer spelad. Serie-

ledarna har gjort överlägset 
flest mål och har tre av ligans 
främsta poängjägare. Daniel 
Dahlman leder poängligan, 
Mathias Larsson är trea och 
Toni Hilkamo femma. Bäst 
i Skår är Christian Rönkkö 
som svarade för fyra av lagets 
sju mål hemma mot Möln-
dals Övre SK. Formen är 
med andra ord på uppåtgå-
ende lagom till toppmötet 
med Surte. Det lär behövas 
med tanke på att Surte har 
inlett säsongen mycket för-
troendegivande med fyra 
segrar och en oavgjord. I 
helgen bortabesegrades Sör-
gårdens IBF med klara 6-3.

Det är med andra ord 
bäddat för en rejäl derbyfight 
och tidig seriefinal i Bohus-
hallen på lördag. Skår får nog 
trots allt gälla som liten favo-
rit, då tongivande spelare 
som nämnde Rönkkö och 
Oscar Frii så sent som i fjol 
dominerade i division 2 fast 
då i Ale IBF:s tröja.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

GRÄSTORP. Underläge 
med 2-0 i halvlek i den 
avgörande kvalmatchen 
mot FC Corner.

Göta BK vägrade 
dock att ge slaget 
förlorat.

Med sju minuter kvar 
att spela avgjorde trä-
naren Marcus Tersing 
vars inhopp till slut 
frälste de gulsvarta.

Det har inte varit någon spik-
rak resa för Göta BK:s herrar 
den här säsongen. Till slut 
fick ändå den 70-årsjubile-

rande föreningen anledning 
att jubla över den erövrade 
division 4-platsen efter stor 
dramatik på Lunnevis konst-
gräs i Grästorp.

– När slutsignalen ljöd 
blev det ett stort 
kaos. Jag tog tag 
i eldsjälen Johan 
Söder och gav 
honom en bam-
sekram. Vi hade 
många tillresta supportrar 
som firade tillsammans med 
oss spelare och ledare vilket 
var en underbar känsla. För 
första gången spelar Göta i 

fyran, berättar Marcus Ter-
sing.

Corner hade 2-0 efter 
de första 45 minuterna. Ett 
resultat som definitivt inte 
speglade matchbilden.

– Det var 
tungt i paus, 
men det kändes 
inte kört. Fast 
visst var man lite 
orolig. Killarna 

visade dock en väldigt bra 
moral, berömmer Tersing.

Andreas Aronsson redu-
cerade till 2-1 på straff och 
Rikard Vikingsson smällde 

in kvitteringen till 2-2 med 
kvarten kvar.

– Corner var rejält trött-
körda i det här skedet, förkla-
rar Tersing.

Att det skulle bli Marcus 
Tersing själv som skulle 
avgöra kvaldramatiken var 
högst oväntat. Han har inte 
gjort många minuter den här 
säsongen.

– Nu är det definitivt fär-
digspelat, skrattar Marcus 
Tersing som fick se sitt 3-2-
mål leta sig in via stolpen.

Firandet fortsatte i klubb-
stugan på Ryrsjövallen och 

senare även på en festlokal 
inne i centrala Göteborg.

– Redan nu startar förbe-
redelserna inför 2014. Det 
är ett otroligt sug runt klub-
ben, många spelare som vill 
komma hit. Vi ska dock vara 
väldigt noggranna med de 
spelare vi plockar in. Joakim 
Berg från Edet FK är redan 
klar. Prioritet ett nu är att 
hitta en djupledslöpande for-
ward, avslutar Marcus Ter-
sing.

Derbydags i Bohushallen

Marcus Tersing agerade 
spelande tränare i lörda-
gens kvalmöte med Corner. 
Tersing kom in i den andra 
halvleken och satte match-
avgörande 3-2.

GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Göta BK till fyran – Tersing avgjorde

- 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

BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 7 par. Medel var 48 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Torsten Johansson/
Ronnie Andersson                            61
2. Lisbeth Alfredsson/Marita Mesch  55
3. Lars Kopp/Karl-Eric Nilsson        50
4. Elsa Persson/Rikard Johansson 49
5. Lilly Karlbom/Curt Nilsson         48

FOTBOLL
Kval till division 4
Göta – Corner 3-2 (0-2)
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Endast 1 röst per person

Talongen skall vara redaktionen tillhanda
senast tors 5 dec. under adressen

Alekuriren "Ale Lucia"

Göteborgsvägen 94,  446 33 Älvängen

Bland alla som röstat fram Ale Lucia drar vi
en vinnare som får en hemlig julklapp!

(Endast talongen i Alekuriren gäller - inga kopior)

Jag röstar på nummer

Namn   .................................................................................................

Adress  .................................................................................................

Postnr & ort  ........................................................................................

Tel   ......................................................................................................

Var med och rösta på ALE LUCIA 2013 och du kan vinna en julklapp!

fotograferade årets lucia kandidater

Ale Lucia arrangeras 
av Ahlafors IF i 
samarbete med 
Alekuriren

KLIPP UR OCH SKICKA IN!

1 2 3 4 5

Var med och utse Ale Lucia
2013

Ida Hansson 
Johansson
19 år, Älvängen

Studerar:  
Estetiska programmet, 
Mimers Hus Gymnasium.

Drömyrke:  
Jag vet inte riktigt än.

Drömresa:  
Skottland och Irland.

Vem får följa med?: 
Mamma eller min pojkvän.

Sångerfarenheter:  
Jag har inte så mycket 
erfarenhet om man räknar 
bort skolan.

Fritidsintressen:  
Se på olika TV-serier.

Min bästa sida:  
Den högra sidan.

Min sämsta sida:  
Jag kan inte laga mat.

Varför Ale Lucia?:  
För att det är en rolig grej 
och det är en sådan sak  
man bara gör en gång.

Favoritjulsång:  
Stad i ljus.

Josephine 
Kinnander
17 år, Nödinge

Studerar:  
Estetiska programmet, 
Donnergymnasiet.

Drömyrke:  
Vet inte.

Drömresa:  
Thailand.

Vem får följa med?: 
Pojkvännen.

Sångerfarenheter:  
Musiklinje på gymnasiet, 
sång- och gitarr- 
lektioner 6 år.

Fritidsintressen:  
Sjunga, umgås med  
vänner och pojkvän,  
shoppa.

Min bästa sida:  
Jag står för vad jag tycker.

Min sämsta sida:  
Lättirriterad.

Varför Ale lucia?:  
Kul grej.

Favoritjulsång:  
Tänd ett ljus.

Malin  
Hysing
16 år, Nol

Studerar:  
Sång, Rytmus Göteborg.

Drömyrke:  
Bli en känd sångerska.

Drömresa:  
Rhodos.

Vem får följa med?:  
Min bästa vän.

Sångerfarenheter:  
Pluggar sång på  
gymnasiet.

Fritidsintressen:  
Gitarr, kolla på fotboll, 
hockey och innebandy  
och va med vänner.

Min bästa sida:  
Alltid glad, positiv, snäll  
och omtänksam.

Min sämsta sida:  
Extremt lat.

Varför Ale lucia?:  
För jag älskar att sjunga.

Favoritjulsång:  
Tänd ett ljus.

Malin  
Kling
17 år, Bohus

Studerar:  
Natur, Mimers Hus  
Gymnasium.

Drömyrke:  
Arbeta för att rädda 
utrotningshotade djur.

Drömresa:  
Italien,lära mig italienska  
och laga medelhavsmat. 

Vem får följa med?:  
Vännerna och familjen.  
Alla som vill helt enkelt.

Sångerfarenheter:  
Sjöng ofta på skolavslutningar. 
Har tagit sånglektioner.  

Fritidsintressen:  
Studera, sjunga, lyssna på 
musik, läsa och umgås med 
vänner och familj.

Min bästa sida:  
Omtänksam.

Min sämsta sida:  
Har svårt för att säga nej om 
någon frågar om hjälp.

Varför Ale lucia?:  
En fantastiskt rolig  
upplevelse.

Favoritjulsång:  
Betlehems stjärna.

Miranda 
Hiltunen
18 år, Älvängen

Studerar:  
Sång, Rytmus Göteborg.

Drömyrke:  
Jobba inom musik i USA.

Drömresa:  
Åka till Miami med en 
longboard under armen.

Vem får följa med?:  
Min allra bästa vän Emelie.

Sångerfarenheter:  
Studerar sång på Rytmus, 
har t.ex. kör, individuell sång. 
Sjung i kör med 700–800 
personer på Scandinavium.

Fritidsintressen:  
Musik och träffa vännerna.

Min bästa sida:  
Social och tänker mycket på 
hur andra har det.

Min sämsta sida:  
Skjuter fram viktiga saker 
som t.ex. skolarbete.

Varför Ale Lucia?: 
Älskar att sjunga och det 
skulle vara en möjlighet att 
bli sedd i Ale.

Favoritjulsång:  
Betlehems stjärna.

1 2 3 4 5

Boka Ale Lucia redan idag: 0708-94 14 51
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ALE GYMNASIUM

ALE GYMNASIUM
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Ale Torg

– Surtes damer bortaslog serieledarna
LERUM. Surtes inne-
bandydamer har hittills 
haft marginalerna emot 
sig, men borta mot se-
rieledande FBC Lerum 
blev det full pott.

Retroaktiv rättvisa.
– Ja, men det var vi 

värda. Tjejerna förtjä-
nade lite fl yt nu, kon-
staterar Surtetränaren 
Tommi Pasanen

Så kom då äntligen årets 
andra seger för nykomlingen 
Surte IS IBK i damernas 
division två 
och den kom 
inte mot vem 
som helst. 
Serieledande 
FBC Lerum 
fick se sig nollade på sin egen 
hemmaplan.

– Ett fantastiskt försvars-
arbete från samtliga spelare 
och inte minst en grym insats 
av vår målvakt Lisa Persson, 
berömmer Tommi Pasanen.

Surte reste till Lerum 
med två tunga matcher i 
bagaget. Förlust mot Sport-
life i sudden efter att ha lett 
med 4-1 och senast 3-5 mot 
Lindås efter att ha varit i led-
ningen nästan hela matchen. 
Det var med andra ord ett 
revanschsuget gäng som ville 
mäta krafter med Lerum.

– Vi var grymt taggade 
och fast beslutna att ge dem 
en rejäl match. Som väntat 
pressades vi tillbaka i första 
perioden, men det var vi 
förberedda på. Nyckeln till 

framgång låg 
i snabba spel-
v ä n d n i n g a r 
och det lycka-
des vi bra med, 
säger Pasanen.

0-1 kom i mitten på första 
perioden genom Malin 
Bernhardsson. Hemmala-
get drabbades sedan av en 
utvisning och Surte bjöd då 
på propagandaspel i power-
play som banade väg för 

Emma Asplunds 0-2.
Mittperioden blev mållös. 

Det var spel mot ett mål och 
Surtes målvakt Lisa Persson 
agerade vägg.

– Vi kom undan med 
blotta förskräckelsen. I tredje 
perioden är vi bättre med. Vi 
justerade vårt försvarsspel 
och låg bättre i positionerna. 
Det kändes som om vi tog 
udden ur dem när de inte fick 
hål på oss i andra perioden. 
Det blev en tung skalp och 
jag har sällan sett tjejerna 
med så mycket blåmärken 
som i fredagskväll. En käm-
paseger väl värd att applå-
dera, avslutar Pasanen.

Surte kom till spel utan 
Emmelie Södergren, My 
Hjelm, Cecilia Isberg och 
Annika Korsbo. De två sist-
nämnda kommer vara borta 
en längre tid på grund av 
utlandsstudier.

INNEBANDY
Division 2 Göteborg damer
FBC Lerum – Surte IS IBK 0-3

Retroaktiv rättvisa

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Natalie Hjertberg, blott 14 år, och ordinarie i Surtes damlag sedan två år, satte 3-0 i tom 
kasse när serieledande FBC Lerum fi ck smaka på förlustens bittra eftersmak. För en gångs 
skull denna säsong hade Surte marginalerna på sin sida och kunde därmed bärga lagets 
andra seger för säsongen.        Arkivbild: Allan Karlsson

BOHUS. På lördag stun-
dar innebandyderby i 
Bohushallen.

Surte IS IBK:s herrar 
tar emot Skår IBK i en 
tidig seriefi nal i divi-
sion 4 Göteborg.

Båda lagen är hittills 
obesegrade.

Plötsligt har innebandyn i 
division 4 blivit intressant. 
Surte IS IBK toppar tabel-
len före Skår IBK, men har 
en match mer spelad. Serie-

ledarna har gjort överlägset 
flest mål och har tre av ligans 
främsta poängjägare. Daniel 
Dahlman leder poängligan, 
Mathias Larsson är trea och 
Toni Hilkamo femma. Bäst 
i Skår är Christian Rönkkö 
som svarade för fyra av lagets 
sju mål hemma mot Möln-
dals Övre SK. Formen är 
med andra ord på uppåtgå-
ende lagom till toppmötet 
med Surte. Det lär behövas 
med tanke på att Surte har 
inlett säsongen mycket för-
troendegivande med fyra 
segrar och en oavgjord. I 
helgen bortabesegrades Sör-
gårdens IBF med klara 6-3.

Det är med andra ord 
bäddat för en rejäl derbyfight 
och tidig seriefinal i Bohus-
hallen på lördag. Skår får nog 
trots allt gälla som liten favo-
rit, då tongivande spelare 
som nämnde Rönkkö och 
Oscar Frii så sent som i fjol 
dominerade i division 2 fast 
då i Ale IBF:s tröja.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

GRÄSTORP. Underläge 
med 2-0 i halvlek i den 
avgörande kvalmatchen 
mot FC Corner.

Göta BK vägrade 
dock att ge slaget 
förlorat.

Med sju minuter kvar 
att spela avgjorde trä-
naren Marcus Tersing 
vars inhopp till slut 
frälste de gulsvarta.

Det har inte varit någon spik-
rak resa för Göta BK:s herrar 
den här säsongen. Till slut 
fick ändå den 70-årsjubile-

rande föreningen anledning 
att jubla över den erövrade 
division 4-platsen efter stor 
dramatik på Lunnevis konst-
gräs i Grästorp.

– När slutsignalen ljöd 
blev det ett stort 
kaos. Jag tog tag 
i eldsjälen Johan 
Söder och gav 
honom en bam-
sekram. Vi hade 
många tillresta supportrar 
som firade tillsammans med 
oss spelare och ledare vilket 
var en underbar känsla. För 
första gången spelar Göta i 

fyran, berättar Marcus Ter-
sing.

Corner hade 2-0 efter 
de första 45 minuterna. Ett 
resultat som definitivt inte 
speglade matchbilden.

– Det var 
tungt i paus, 
men det kändes 
inte kört. Fast 
visst var man lite 
orolig. Killarna 

visade dock en väldigt bra 
moral, berömmer Tersing.

Andreas Aronsson redu-
cerade till 2-1 på straff och 
Rikard Vikingsson smällde 

in kvitteringen till 2-2 med 
kvarten kvar.

– Corner var rejält trött-
körda i det här skedet, förkla-
rar Tersing.

Att det skulle bli Marcus 
Tersing själv som skulle 
avgöra kvaldramatiken var 
högst oväntat. Han har inte 
gjort många minuter den här 
säsongen.

– Nu är det definitivt fär-
digspelat, skrattar Marcus 
Tersing som fick se sitt 3-2-
mål leta sig in via stolpen.

Firandet fortsatte i klubb-
stugan på Ryrsjövallen och 

senare även på en festlokal 
inne i centrala Göteborg.

– Redan nu startar förbe-
redelserna inför 2014. Det 
är ett otroligt sug runt klub-
ben, många spelare som vill 
komma hit. Vi ska dock vara 
väldigt noggranna med de 
spelare vi plockar in. Joakim 
Berg från Edet FK är redan 
klar. Prioritet ett nu är att 
hitta en djupledslöpande for-
ward, avslutar Marcus Ter-
sing.

Derbydags i Bohushallen

Marcus Tersing agerade 
spelande tränare i lörda-
gens kvalmöte med Corner. 
Tersing kom in i den andra 
halvleken och satte match-
avgörande 3-2.

GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Göta BK till fyran – Tersing avgjorde

- 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

BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 7 par. Medel var 48 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Torsten Johansson/
Ronnie Andersson                            61
2. Lisbeth Alfredsson/Marita Mesch  55
3. Lars Kopp/Karl-Eric Nilsson        50
4. Elsa Persson/Rikard Johansson 49
5. Lilly Karlbom/Curt Nilsson         48

FOTBOLL
Kval till division 4
Göta – Corner 3-2 (0-2)
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Endast 1 röst per person

Talongen skall vara redaktionen tillhanda
senast tors 5 dec. under adressen

Alekuriren "Ale Lucia"

Göteborgsvägen 94,  446 33 Älvängen

Bland alla som röstat fram Ale Lucia drar vi
en vinnare som får en hemlig julklapp!

(Endast talongen i Alekuriren gäller - inga kopior)

Jag röstar på nummer

Namn   .................................................................................................

Adress  .................................................................................................

Postnr & ort  ........................................................................................

Tel   ......................................................................................................

Var med och rösta på ALE LUCIA 2013 och du kan vinna en julklapp!

fotograferade årets lucia kandidater

Ale Lucia arrangeras 
av Ahlafors IF i 
samarbete med 
Alekuriren

KLIPP UR OCH SKICKA IN!

1 2 3 4 5

Var med och utse Ale Lucia
2013

Ida Hansson 
Johansson
19 år, Älvängen

Studerar:  
Estetiska programmet, 
Mimers Hus Gymnasium.

Drömyrke:  
Jag vet inte riktigt än.

Drömresa:  
Skottland och Irland.

Vem får följa med?: 
Mamma eller min pojkvän.

Sångerfarenheter:  
Jag har inte så mycket 
erfarenhet om man räknar 
bort skolan.

Fritidsintressen:  
Se på olika TV-serier.

Min bästa sida:  
Den högra sidan.

Min sämsta sida:  
Jag kan inte laga mat.

Varför Ale Lucia?:  
För att det är en rolig grej 
och det är en sådan sak  
man bara gör en gång.

Favoritjulsång:  
Stad i ljus.

Josephine 
Kinnander
17 år, Nödinge

Studerar:  
Estetiska programmet, 
Donnergymnasiet.

Drömyrke:  
Vet inte.

Drömresa:  
Thailand.

Vem får följa med?: 
Pojkvännen.

Sångerfarenheter:  
Musiklinje på gymnasiet, 
sång- och gitarr- 
lektioner 6 år.

Fritidsintressen:  
Sjunga, umgås med  
vänner och pojkvän,  
shoppa.

Min bästa sida:  
Jag står för vad jag tycker.

Min sämsta sida:  
Lättirriterad.

Varför Ale lucia?:  
Kul grej.

Favoritjulsång:  
Tänd ett ljus.

Malin  
Hysing
16 år, Nol

Studerar:  
Sång, Rytmus Göteborg.

Drömyrke:  
Bli en känd sångerska.

Drömresa:  
Rhodos.

Vem får följa med?:  
Min bästa vän.

Sångerfarenheter:  
Pluggar sång på  
gymnasiet.

Fritidsintressen:  
Gitarr, kolla på fotboll, 
hockey och innebandy  
och va med vänner.

Min bästa sida:  
Alltid glad, positiv, snäll  
och omtänksam.

Min sämsta sida:  
Extremt lat.

Varför Ale lucia?:  
För jag älskar att sjunga.

Favoritjulsång:  
Tänd ett ljus.

Malin  
Kling
17 år, Bohus

Studerar:  
Natur, Mimers Hus  
Gymnasium.

Drömyrke:  
Arbeta för att rädda 
utrotningshotade djur.

Drömresa:  
Italien,lära mig italienska  
och laga medelhavsmat. 

Vem får följa med?:  
Vännerna och familjen.  
Alla som vill helt enkelt.

Sångerfarenheter:  
Sjöng ofta på skolavslutningar. 
Har tagit sånglektioner.  

Fritidsintressen:  
Studera, sjunga, lyssna på 
musik, läsa och umgås med 
vänner och familj.

Min bästa sida:  
Omtänksam.

Min sämsta sida:  
Har svårt för att säga nej om 
någon frågar om hjälp.

Varför Ale lucia?:  
En fantastiskt rolig  
upplevelse.

Favoritjulsång:  
Betlehems stjärna.

Miranda 
Hiltunen
18 år, Älvängen

Studerar:  
Sång, Rytmus Göteborg.

Drömyrke:  
Jobba inom musik i USA.

Drömresa:  
Åka till Miami med en 
longboard under armen.

Vem får följa med?:  
Min allra bästa vän Emelie.

Sångerfarenheter:  
Studerar sång på Rytmus, 
har t.ex. kör, individuell sång. 
Sjung i kör med 700–800 
personer på Scandinavium.

Fritidsintressen:  
Musik och träffa vännerna.

Min bästa sida:  
Social och tänker mycket på 
hur andra har det.

Min sämsta sida:  
Skjuter fram viktiga saker 
som t.ex. skolarbete.

Varför Ale Lucia?: 
Älskar att sjunga och det 
skulle vara en möjlighet att 
bli sedd i Ale.

Favoritjulsång:  
Betlehems stjärna.

1 2 3 4 5

Boka Ale Lucia redan idag: 0708-94 14 51
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STARRKÄRR. Måndagen 11 november 
kommer Britta Hermansson till Starr-
kärrs församlingshem. Det blir After work 
– för kvinnor mitt i livet .

Hur går man vidare när man insett att 
livet inte går ihop? Med vardagliga berät-
telser, egna exempel och glimten i ögat 
visar Britta Hermansson hur rytm, riktning 
och ressällskap kan ge livskvalitet och livs-
mening även när man gett upp strävan efter 

det hela livspusslet.
– Jag har helt enkelt inte lust till att 

bromsa livet. Att hitta det liv som blir håll-
bart, både på ut- och insidan. Allra mest på 
insidan, säger Britta Hermansson.

Britta Hermansson är pastor inom sam-
fundet Equmenia. Hon är en efterfrågad 
föreläsare och talar ofta om att vara närva-
rande här och nu.

JONAS ANDERSSON

After work i Starrkärrs församlingshem
Det regnar köttbullar 3D

Lördag 16 november kl 15
Söndag 17 november kl 15

Gravity
Onsdag 6 november kl 19

Söndag 10 november kl 18
Entré 80 kr

Mig äger ingen
Onsdagen 13 november kl 19

Söndag 17 november kl 18

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

NÖDINGE. Kulturverket har nu släppt 
programmet för årets två sista 
månader.

De stora händelserna blir Barnbo-
kens dag och Konsert i juletid.

En favorit i repris äger rum torsda-
gen den 21 november när Vier Brillen 
gästar Ale gymnasium.

Två lunchfilmer återstår innan året är till ända. I 
morgon (läs tisdag) bjuds ”Äta sova dö” och den 
27 november visas Beasts of the Southern Wild.

– Lunchfilmklubben har blivit väldigt popu-
lär och medlemsantalet uppgår till närmare 100 
personer, förklarar kultursamordnare Sofie 
Pheiffer Rittfeldt.

Barnfilmklubben med pyssel har också två 
sammankomster kvar. Spöktema väntar den 30 
november och lördagen den 14 december blir 
det jultema.

Nu på fredag sätter man punkt för höstens 
bäbismys. Föräldrar inbjuds att tillsammans 
med sina småttingar svänga loss i ett bäbisdisco 
i bibliotekets läsesal.

– Bäbismyset är oerhört uppskattat och åter-
kommer till våren igen, försäkrar kultursekrete-
rare Lisa Haeger.

Vismusikalen ”Nu går vi till fabriken” visas 
vid två tillfällen torsdagen den 14 november. 
Först blir det en dagsföreställning i Bohus servi-
cehus och på kvällen står Repslagarmuseet som 
värd.

Barnbokens dag i Ale gymnasium, lördagen 
den 23 november, har tema pirater. I vanlig ord-
ning arrangeras sagostunder, bokfiskedamm 
och tipspromenad. Det hela avslutas med barn-
teatern ”Expedition Underverksklubben”.

I december bjuds två konserter. Söndagen 
den 1 december underhåller bland andra Linda 
Lampenius och Daniel Lindström i teatersa-
longen och torsdagen den 12 december uppträ-
der elever från Ale Kulturskola i Smyrnakyrkan, 
Älvängen.

JONAS ANDERSSON

På fredag arrangeras bäbisdisco på biblioteket i Nödinge. Bäbismyset är en uppskattad akti-
vitet som fortsätter till våren.               Arkivbild: Jonas Andersson

– Kulturaktiviteter av skilda slag

Musik, fi lm och disco

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.

Kärleksdrycken
från Göteborgsoperan

Söndag 1 december kl 18

Törnrosa Balett
från Bolsjoj Moskva

Lördag 28 december kl 18

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. Biljetterna sålde slut på 
mindre än 30 minuter!

ALE. 18-åriga Sabahudin ”Sabi” 
Sabani, stjärnskottet från Nödinge, 
dansar vidare.

Som koreograf coachade han i 
helgen en dansgrupp från Adrianas 
danshus i Streetstar, en hiphoptäv-
ling för alla dansskolor i Sverige, 
men tyvärr räckte det inte ända 
fram.

Sabahudin Sabani, eller Sabi som han kallas, 
har dansat så länge han kan minnas. De flesta 
i Ale känner igen honom som initiativtagare 
till Showgänget och har sedan mycket unga 
år varit involverad i otaliga musikaler och 
dansföreställningar. 

Idag driver han en av Sveriges mest besökta 
modebloggar, ”Sabis mode”, samtidigt som 
han spelar in webb-tv-serien ”The life of 
Sabi”. Parallellt med studier på Schillerska 
gymnasiets dansinriktning jobbar han som 
danslärare på Adrianas danshus i Götborg. 

Som koreograf för en dansgrupp bestå-
ende av 17 tjejer mellan 14 och 28 år åkte han 
i helgen till Stockholm och Dansens hus för 
att representera Göteborg i hiphoptävlingen 
Streetstar, där dansskolor från hela Sverige 
tävlade mot varandra.

– Det var jätteroligt. Tyvärr hamnade 
vi inte bland topp tre, men det hade vi inte 
heller räknat med. I gruppen fanns både de 

med mycket erfarenhet, men även de som 
inte dansat hiphop innan. Det viktigaste för 
oss var att utvecklas och vi har blivit en otro-
ligt grym grupp, säger Sabi.

JOHANNA ROOS

– Coachade dansgrupp i hiphoptävlingen Streetstar

Sabi dansar vidare

Tillsammans med en grupp på 17 tjejer från Adrianas danshus representerade Sabi Göteborg 
i danstävlingen Streetstar, som gick i Stockholm i helgen. 

18-åringa Sabahudin ”Sabi” Sabani från 
Nödinge har många projekt på gång.
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till Showgänget och har sedan mycket unga 
år varit involverad i otaliga musikaler och 
dansföreställningar. 

Idag driver han en av Sveriges mest besökta 
modebloggar, ”Sabis mode”, samtidigt som 
han spelar in webb-tv-serien ”The life of 
Sabi”. Parallellt med studier på Schillerska 
gymnasiets dansinriktning jobbar han som 
danslärare på Adrianas danshus i Götborg. 

Som koreograf för en dansgrupp bestå-
ende av 17 tjejer mellan 14 och 28 år åkte han 
i helgen till Stockholm och Dansens hus för 
att representera Göteborg i hiphoptävlingen 
Streetstar, där dansskolor från hela Sverige 
tävlade mot varandra.

– Det var jätteroligt. Tyvärr hamnade 
vi inte bland topp tre, men det hade vi inte 
heller räknat med. I gruppen fanns både de 

med mycket erfarenhet, men även de som 
inte dansat hiphop innan. Det viktigaste för 
oss var att utvecklas och vi har blivit en otro-
ligt grym grupp, säger Sabi.

JOHANNA ROOS

– Coachade dansgrupp i hiphoptävlingen Streetstar

Sabi dansar vidare

Tillsammans med en grupp på 17 tjejer från Adrianas danshus representerade Sabi Göteborg 
i danstävlingen Streetstar, som gick i Stockholm i helgen. 

18-åringa Sabahudin ”Sabi” Sabani från 
Nödinge har många projekt på gång.
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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

Mimers Hus, Kungälv  
Lördag 16 nov kl 1600 (till ca 1845 inkl kaffepaus)

Sång Sånt

Trio Acantus - Sabina Nilsson, Anette Svenblad 
   och Elisabet Ehlersson. Ack pianisten Maria 
   Ingemarsson-Berg och violinisten Rolf Mårtensson

Julius Csöregh – ung och duktig violinist

Vissångerskan Eva Simmons. Ack dragspelaren 
   och pianisten Jan-Olof Persson

Sekelskiftesdansarna från Kongahälla 
   folkdanslag

Ukelele Ladies 
   Musikalisk ledare: Eva Olivia Samuelsson

Nya elever från Nordiska Visskolan
  

               Programledare: Lennart Thorstensson

Restaurang Östra Tull  
Mormors Dagar

1

Arr: Nordiska Folkhögskolan och Kungälvs kommun

ÄLVÄNGEN. Torsdag den 14 
november det åter dags för 
Musikcafé på Repslagarmu-
seet. Denna gång bjuds vi på 
en vismusikal – ”Nu går vi till 
fabriken”. Genom nyskrivna 
visor får vi uppleva livet i ett 
brukssamhälle på gott och 
ont, tryggheten, kontrollen 
samt gemenskapen.

Sommaren 2012 gjorde 
de dramatiserade vandring-
arna om Jonsereds historia 
succé. Publiken fick uppleva 
livet i ett brukssamhälle på 
gott och ont, tryggheten och 
kontrollen, instängdheten 
och gemenskapen. Man fick 
se hur samhällets grundades, 
hur folket roade sig på dans-
banan, kämpade för att bilda 
fackföreningar och hur livet 
tedde sig hos ägarna på herr-
gården. Till varje scen hörde 
en visa.

Nu presenteras en kon-
sertversion av föreställ-
ningen där tonvikten ligger 
på visorna. Ensemblen 
består av Maria Pihl och KG 
Malm sångare/skådespelare, 
Bosse Stenholm gitarr/fiol 
samt Anna Foster på cello.

Maria Pihl har tillsam-
mans med sin man Claes 
Phil skrivit visorna till dra-
matiserade vandringen om 
livet på bruksorten Jonsered. 
De specialskrivna visorna är 

allmängiltiga och passar bra 
för även andra bruksorter där 
stora fabriker har varit domi-
nerande såsom samhällen 
runt Carlmarks Tågvirkesfa-
brik och Surte Glasbruk.

Samarrangörer är Ale 
kommun, Bevara Repslagar-
banan och ABF.

❐❐❐

Vismusikal på Repslagarmuseet

Skepplanda-Hålanda 
SPF hade sitt oktober-
möte den 31 oktober i 
Skepplanda bygdegård. 
Föreningen hade bjudit in 
43 nyblivna + 65-are och 
flera hade anammat inbju-
dan och hälsades hjärtligt 
välkomna.

Trots det dåliga vädret 
var det 144 medlemmar 
som trotsat regnet och njöt 
av samvaron. Vi underhölls 
av vår egen Glädjekör som 
framförde ett innehållsrikt 
program. Tänk att vi har 
så många egna sångfåglar 

i föreningen. Publiken 
jublade och applåderna 
var rikliga. Köket är också 
värda en eloge de serverar 
oss goda smörgåsar och 
kakor till kaffet, det är inte 
gjort i en handvändning 
att serva så många. Som 
vanligt avslutades mötet 
med information och lott-
dragning.

Den 28 november ser-
veras julbordet, föranmä-
lan krävs senast 24 novem-
ber och är bindande. Vi 
ses då!

❐❐❐

Oktobermöte i Skepplanda bygdegård

”Nu går vi till fabriken” handlar om livet på bruksorten Jonsered. Vismusikalen kommer till 
Repslagarmuseet torsdagen den 14 november.

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

KYRKOFULLMÄKTIGE
i Starrkärr-Kilanda församling

kallas till sammanträde 

tisdagen den 12 nov.
kl. 18.30  

i Starrkärrs församlingshem.

Ärenden enligt utsänd kallelse

Kurt Nielsen, ordförande

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

0303-444 000Kyrka för Fairtrade

Varmt välkomna till en 
trevlig tjejkväll 

tisdagen den 
12 nov. kl 19-21. 

Älvblomman ger 
ideér och inspiration 
om jukransar och 
julblommor.  

Det serveras soppa, 
bröd, kaffe och kaka. 

Kostnad: 50 kr. 

Starrkärr-Kilanda församling
Älvängens Missionsförsamling

Tjejkväll  
Älvängens Missionskyrka

(Gamla vägen 1)

Vardagsfest
Välkommen till Vardagsfest i 
Starrkärrs församlingshem

Onsdag 13 nov. kl 17.00-20.00

Här kan du äta kvällsmat 
(soppa och bröd) 

Baka din egen cup-cake 
och delta i 

cup-caketävlingen,  
pyssla, sjunga allsång mm.

Självkostnadspris. Ingen anmälan!

Nols kyrka 10 nov. kl  17.00

Visa mig vägen!
Juniorkören sjunger

Kyrkkaffe

Temagudstjänst

Det är en stor omvälv-
ning i livet att vänta 
barn! Spännande 

och otäckt på samma gång 
eftersom man vet att det 
kommer hända men inte 
när. Och hur det kommer 
att bli vet man heller inget 
om, bara att det blir annor-
lunda. Drömmar, förvänt-
ningar och oro blandas om 
vart annat. Och så är det 
det där med förlossningen! 
Kamp, smärta och en enorm 
påfrestning – innan glädjen 
över ett nytt liv bryter ut! 

I bibeln återkommer 
bilden av födslovärkar när 
det talas om att Jesus ska 
komma tillbaka till oss 
människor. Inte som ett 
spädbarn utan som den 
Gud och kung han är! Och 
lärjungarna, som är ivriga 
att få se Messias stora rike 
bryta ut, undrar givetvis när 
det kommer att ske? Jesus 
är mycket tydlig med att det 
endast är Fadern själv som 
vet den exakta tidpunkten, 
det är ingen idé att försöka 
räkna ut den. Men det finns 
tecken på när det börjar 
närma sig. 

Det stora som kommer att 
ske, enligt bibeln, är att allt 
ont kommer att förgöras och 
försvinna. Kvar blir ett evigt 
rike i kärlek och stor glädje i 
direkt gemenskap med Gud. 
Tyvärr kommer det inte 
att ske stilla och smärtfritt 
utan tvärtom. Skeendet går 
mot ett stort crescendo där 
lidande, nöd och smärta 
tilltar, säger Jesus, som 
födslovärkarna före själva 
förlossningen.

Krig, hungersnöd, natur-
katastrofer och laglöshet 
kommer att tillta och med 
det kommer det största pro-
blemet: Kärleken löper stor 
risk att kallna! 

Det är alltid som 

mörkast – strax före gry-
ningen!

Tron bär vetskapen att det 
kommer, men inte exakt när. 
Alltsedan Jesu tid på jorden 
har vi människor funderat på 
när det eviga riket ska bryta 
in och sorg och död inte 
finnas mer.  Det har funnits 
krig och svält, umbäranden 
och lidande genom alla tider 
och frågan har rests: Är det 
dags nu? Värre än så här kan 
det väl inte bli?

 Denna väntan och detta 
hopp om ett evigt, gott liv 
har skänkt tröst och kraft 
för många! Det kommer att 
komma något bättre än det 
här! Detta är gospelsång-
ens stora hopp och glädje, 
musikformen som har sina 
rötter i slavarnas arbets-
sånger när de fick slita ont 
under slavtiden i Amerika. 
I vårt land har vi hemlands-
sångerna som burit samma 
hopp om en kommande 
bättre värld. Hoppet finns 
där, inte för att fly från sin 
tillvaro – utan för att orka 
sin tillvaro. Hoppet mot-
verkar också likgiltighet och 
misströstan, hoppet stärker 
kärlek och gemenskap så det 
svåra blir något lättare att 
uthärda.

Det händer många saker 
i världen som stämmer in 
på det Jesus säger, många 
välgångsprofeter som ropar 
att de har vägen till det 
bästa livet och den största 
rikedomen. Det finns fog 
för att säga att nu är den 
yttersta tiden inne, men bara 
från den utgångspunkten att 
endast Gud vet och att han 
intill dess räcker oss sin hand 
i kärlek!

 Matteus och hans evang-
elistvänner Markus och 
Lukas, berättar alla tre om 
dessa Jesu ord. Men den 
fjärde evangelisten – Johan-

nes, säger inget om det. Han 
lyfter fram en annan vinkel. 
Johannes betonar Jesu ord 
om att han har kommit för 
att rädda världen och oavsett 
vad som kommer att ske så 
är det här och nu som är det 
viktigaste! 

Att tänka så ger hoppet 
ett gott fotfäste, för oavsett 
världens gång så vet jag inte 
när min egen sista dag i jor-
delivet är inne. Därför är det 
viktigt att här och nu greppa 
Guds utsträckta hand och 
leva nära honom. Då möter 
jag allt i livet tillsammans 
med Gud och behöver inte 
vara rädd i onödan.

Johannes ger oss Jesu ord: 
Den som hör mitt ord och 
tror på honom som har sänt 
mig, han har evigt liv. Han 
faller inte under domen utan 
har övergått från döden till 
livet.

Ja, det är mycket som är 
fel och ont i vår värld, det är 
mörkt på många sätt! Hämta 
hopp och kraft i vetskapen 
att det kommer en gryning 
och dela detta ditt hopp 
med andra. Då kallnar inte 
kärleken!

Leif Jöngren
Missionskyrkan Älvängen

Betraktelse
Det är alltid som mörkast precis före gryningen

Vuxenskolan och Leader Göta Älv, hade 
inbjudit deltagarna, som märkt upp den 
medeltida pilgrimsleden från Lödöse upp 

genom Hålanda, till en kulturvandring den 
30 oktober.

Vår vandring började med att Pelle 
Dalberg tog deltagarna längs stigen upp 
på Ranneberget i Älvängen, med den vid-
sträckta utsikten längs Göta Älv. Man kunde 
se den nya tågtunneln mot norr, och i söder 
bron till Kungälv. På krönet har det för 
länge sedan tänt signaleldar, som tecken till 
de boende norrut, att krigsmän söder ifrån 
kommit för att härja. Ytterligare eldar på 
Örnäsberget, Angertruvan och Rapunga-
berget har tänts för att varna befolkningen 
längre norrut att sätta sig i säkerhet.

Därefter tog vi oss till Repslagarmuseet 
där Börje Johansson förevisade hur man 
tillverkar rep och berättade om materialets 
egenskaper.

Deltagarna kommer senare inbjudas att 
besöka andra intressanta kulturplatser längs 
Pilgrimsleden till Skara. 

Christer Damm
Hålanda Hembygdsförening

Smultronställen längs Pilgrimsleden

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Frukostcafé  
för kvinnor

Skepplanda församlingshem 
Lördag 9 november kl 9-11

Kostnad 40 kr/person
”Slumpen är ingen tillfällighet” 
Elisabet Eriksson berättar om sin 

väg från Polen till Sverige.

Välkomna!
EFTERLYSNING
Är det någon som sett eller
hört något i samband med

den bilbrand som inträffade
vid Ale gymnasium

söndagen den 1 september?

Branden skedde någon
gång på kvällen.

Vänligen hör av er till mig i
så fall. Jag finns på telefon:

0761-38 83 74

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.

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Onsdagsträff den 13 november kl 13.00
i Nödinge församlingshem
Elise Friman berättar om ”Lina Sandell”
Fika

Alla är välkomna!



Predikoturer
Surte missionskyrka
Onsd 6/11 kl 18:30, Tonår; Pys-
sel och godistillverkning. Onsd 
6/11 kl 19, Gemensam bön i Sur-
te missionskyrka. Onsd 6/11 
kl 21, Innebandy i Surtesko-
lan. Vi tar gärna emot fl er spela-
re. Sönd 10/11 kl 11, Gudstjänst. 
Per Kjellberg. MBL - Malte, Bo-
dil och Lasse. Utgångskollekt till 
vår vänförsamling. Enkelt fi ka. 
Samtal om samkönade äkten-
skap. Onsd 13/11 kl 18:30, Ton-
år; Kalle Kaos. Onsd 13/11 kl 21, 
Innebandy i Surteskolan. Vi tar 
gärna emot fl er spelare. Plane-
ra redan nu in vår HÖSTMARK-
NAD, som är lördag 16/11, med 
bl a lotterier, second hand och 
servering. Välkommen! Det kan 
bli ändringar, men www.surtemis-
sionskyrka.se har alltid ett aktu-
ellt program.

Smyrnaförsamlingen 
Älvängen
Tisd 5/11 kl 8-9, Bön. Kl 14, Bi-
belsamtalsgrupp. Onsd 6/11 kl 
18-19, Bön. Torsd 7/11 kl 10-
12.30, SmyrnaCaféet. Kl 18.15, 
Hobby (7-12 år). Fred 8/11 
19.30, Greenhouse (åk 7 och upp-
åt). Lörd 9/11 kl 10-13, Second 
Hand & Café. Kl 11-16, Kördag 
med Sara Arvidsson Selan, anmä-
lan till Allan Milder, 070-712 86 
85. Sönd 10/11 kl 11, Gudstjänst 
med personliga vittnesbörd om 
trons betydelse. Sång av kören 
som övat med Sara Arvidsson Se-
lan. Äventyret (3-12 år). Kyrkkaf-
fe. Månd 11/11 kl 10, RPG Stav-
gång. Tisd 12/11 kl 8-9, Bön.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 10/11 kl 10, 
Gudstjänst J Imberg,kyrkkaffe. 
Onsd 13/11 kl 10, Storcafé. Onsd 
13/11 kl 18.30, Veckomässa. Hå-
landa sönd 10/11 kl 12, Mäss-
sa J Imberg. S:t Peder sönd 10/11 
kl 10, Mässa V Wetterling. Ale-
Skövde, se övriga. Tunge, se öv-
riga.

Fuxerna-Åsbräcka församling
Sönd kl 10, Högmässa, Wes-
tergaard. Onsd kl 18.30, Mässa, 
Nordblom. Torsd kl 14, Gemen-
skapsträff.

Älvängens Missionskyrka
Onsd 6/11 kl 19, Bibelkväll "För-
valtarskap". Sönd 10/11 kl 11, 
Gudstjänst med nattvard, sön-
dagsskolan Leif Jöngren. Kl 
18.30, Tonår. Mån 11/11 kl 18, 
Spårarscout. Kl 18.30, Upptäck-
arscout. Tisd 12/11 kl 10, Tis-
dagsbön. Kl 10-13, Stickcafé.  Kl 
11  fi ka för alla. Kl 19-21, Tjej-
kväll för kvinnor i alla åldrar. 
Älvblomman ger idéer och in-
spiration för julens kransar och 
blommor. Soppa och kaffe Arr: 

Missionsförsamlingen och Blå 
Kyrkan.

Filadelfi aförsamlingen, 
Bohus pingstkyrka
Onsd 6/11 kl 19, Sång bibelläs-
ning och bön. Sönd 10/11 kl 11, 
Gudstjänst Leif Karlsson, sång. 
Onsd 13/11 kl 19, Sång, bibelläs-
ning och bön.

Nödinge församling
10/11 24:e ef Trefaldiget. Kl 11, 
Surte kyrka Gudstjänst för Sto-
ra och små H Hultén. Kl 13, Sur-
te kyrka Finsk gudstjänst Satu 
Rekola. Kl 17, Nödinge kyrka 
Gudstjänst H Hultén Medver-
kan Blue’n Joy. Tisd 12/11 kl 14, 
Nödinge servicehus Gudstjänst R 
Bäck. Onsd 13/11 kl 10, Nödinge 
kyrka Vardagsgudstjänst för stora 
och små R Bäck. Kl 11, Fridhem 
Gudstjänst H Hultén.

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

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Döda

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen

8 november kl. 10.00 i 
Smyrnakyrkan, Älvängen. 

Efter avsked i kyrkan 
inbjudes till minnesstund 
i festsalen. O s a till Ale 

Begravningsbyrå
tel. 0303-33 33 99.

Ge gärna en gåva till 
Betelskeppet

pg. 90 02 04-9

Min älskade Make 
Vår käre Pappa 

Svärfar och Morfar

Lennart 
Johansson

* 22 maj 1947

har i dag flyttat hem.

Nygård 
24 oktober 2013

MARGARETA
EMMA och HENRIK

Alexandra, Gustaf, Erik
ELIN

Wilhelm, Albin
JOHANNA och DANIEL

Tack för de minnen du 
gav oss, tack för den 
tid som blev vår

Tack för alla stunder av 
lycka som du gett 
oss under alla år

Ingen som du fick oss 
att leva, skratta och 
vara glad. Tack för 
orden du sa

Tack för minnen du 
gav oss, tack för en 
sista tår

Hej då världens 
bästa morfar

Wille, Alex, Abbe 
Gustaf, Erik

Jordfästningar
Astrid Johansson. I Hå-
landa kyrka hölls onsdagen 
23 oktober begravnings-
gudstjänst för Astrid Johans-
son, Björkliden. Offi ciant 
var komminister Mikael 
Nordblom.

Sten Johansson. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 
25 oktober begravnings-
gudstjänst för Sten Johans-
son, Nol. Offi ciant var Lars 
Nordh.

Lennart Johansson, Nygård 
har avlidit. Född 1947 och 
efterlämnar makan Margareta 
samt döttrar med familjer som 
närmast sörjande.

Arne Ekström, Surte har avli-
dit. Född 1927 och efterlämnar 
barn med familjer som närmast 
sörjande. 

Saimy Gustafsson, Skepp-
landa har avlidit. Född 1937 
och efterlämnar döttrarna 
Anita och Mona med familj, 
barnbarn och barnbarnsbarn 
som närmast sörjande.

Joan Adiels, Nol har avlidit. 
Född 1938 och efterlämnar 
sonen Patrik med familj som 
närmast sörjande.

Dödsfall

Födda 

Den 12 Oktober kom vår 
älskade Milea till världen.

Stolta föräldrar:
Jonas Karlsson

och Malin Andersson 

Övrigt
Vi tar tacksamt emot barn-
kläder, skor och leksaker för 
försäljning hos vårt ideella 
arbetskooperativ. Vi säljer 
även rättvisemärkta produk-
ter. Alevira
Göteborgsv. 74, Älvängen
tel. 0303.74 84 20

Hjärtligt tack för all upp-
vaktning i samband med 
min 90-årsdag.

Karl Jannesson

Rektor Niclas du är toppen, 
såg till att vi fick mycket 
gott i kroppen. Stort enga-
gemang för skolan och oss. 
Många tack till vår toppen-
boss.

Personalen på Nödingeskolan

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 kon-
tant. Allt av intresse äv def. 
Hämtas. Äv husvagnar.
tel. 0737-61 44 78

Bil köpes. 500-10000 kontant. Allt 
av intresse. Hämtas.
tel. 0303-22 30 62
el. 0722-78 34 90

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

Damcykel köpes. Allt av intresse 
bara den är hel och fungerar.
tel. 0734-07 50 11

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

Garagerensing, fin järnkamin, 
husqvarna. Salonsdörrar, små 
äldre bord, spinnrock, gamla kjäl-
kar och barncyklar. Några moped- 
och mc lättviktsobjekt + delar till 
dessa. Hotrod delar. Barnvagn -50 
av masonit. Barnvagn -08. Gamla 
cykeldelar 1920 -80.
tel. 0705-67 54 44

Brun skinngrupp välvårdad, 3 
sists + 2 fåtöljer. 2500:-.
Soffbord, 500:-
tel. 0732-46 21 39

Platt-TV 32" Toshiba 4-5år, 550:-. 
+ Tjock-TV 20" Grundig, 75:- säljes. 
Förrådsvagn (på hjul) köpes. Nära 
Nödinge.
tel. 0303-35 03 35 (säkrast 
efter kl 11.)

Vävstol. Bredd 140cm. Väv-
bredd ca 100cm. Inkl en del tillbe-
hör. 500 kr.
tel. 0303-33 75 19

Nyrenoverad villa i Nödinge, Fyr-
köversgatan 32. Pris: 1 650 000 :-
3 rum. Boarea: 70m2, biarea: 
34m2, tomt: 549m2. Ljus, härlig 
villa med öppna sällskapsytor och 
två bra sovrum. Stor terrass och 
öppen utsikt. Fastigheten är ej 
belånad. Från köket öppnar var-
dagsrummet upp sig med stora 

fönster som ger ett härligt ljus 
och en vacker utsikt. Gott om 
plats för såväl matplats såsom 
soffhörna. Två bra sovrum med 
bra förvaringsmöjligheter. Båda 
med fönster i två väderstreck 
som ger ett bra ljus. Källarplan: 
Förvaringsrum med garderober 
och tvättstuga. Garage samt car-
port och förråd (ca 21 kvm). Kök: 
Bra kök med goda arbetsytor, bra 
förvaring och fina materialval. 
Badrum/WC: Badrum med dusch, 
WC och tvättställ.Tvätt: Tvätt-
stuga med ny tvättmaskin (Elec-
trolux) samt torktumlare från 2012 
(Hoover).
tel. 0700-35 60 53

4st bra vinterdäck, dubbat på 
fälg till Volvo S/V60. Säljes pga bil-
byte. 1800 :-
tel. 0702-27 11 22

UTHYRES

Stuga i Nygård 2 rum och kök, 
toa, dusch. Uthyres till ensam 
person utan djur. Hyra 3500kr.
tel. 0520-66 22 49

DJ uthyres om du ska ha fest, 
bröllop mm.
tel. 0735-08 05 63 Lennie

Hus uthyres i Nödinge
Ordnad ekonomi som krav
tel 0768-30 06 28
tel 0700-51 59 79

Ö HYRA

Lägenhet/villa på två-tre rok i 
Älvängen. Maxhyra 6500:-/mån. 
Kan flytta in omgående. Allt av 
intresse.
tel. 0739-07 84 70

SÖKES

Bridgepartner sökes för spel i 
Alvhem tisd kvällar.
tel. 0303-74 82 56

ÖVRIGT

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

Läxhjälp önskas. Två tjejer som 
går 1 resp 3:dje året på gymna-
siet önskar hjälp med matte, 
eng, kemi, fysik. Vi bor i Nödinge. 
Ersättning efter överenskom-
melse.
tel. 0762-76 46 00

Dag och natt matte finns på Fol-
ketshusv. i Nol. Har 30 års erfa-
renhet. Är sjukpensionär sm har 
Missi, min hund. Långa promena-
der, kärlek och omvårdnad får din 
hund och lämnas aldrig ensam. 
Lekhage finns nära, låg avgift, 
70kr/dag exkl mat.
tel. 0766-23 97 93

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.

Pr
yl

bö
rs

en
 p

ub
lic

er
as

 ä
ve

n 
på

 w
ww

.a
le

ku
rir

en
.se

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

Elit fönsterputs
Rut-avdrag  och  F-skatt
tel. 0735-06 02 50
www.elitputs.se
E-post: info@elitputs.se

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

Vår mormor och morfar 
har varit gifta i 50 år!

Grattis önskar
Beatrice och Niklas

Stort grattis till
Anette

på födelsedagen
den 9 november
Många kramar
från familjen

Grattis
Elias

7 år 7/11 önskar
Mormor, Morfar, Moster, 
Hugo, Mamma & Pappa, 

Wilmer & Alma

Grattis älskade
Rasmus

på 5-årsdagen 5/11
Pussar från Mamma & Pappa

Vi vill gratulera våra
föräldrar

Anna & Mats Sjöberg
som firar 50-årig

bröllopsdag. Grattis från
Elisabeth och Magnus

med familjer

Grattis
Wilmer

5 år 10/11 önskar
Mormor, Morfar, Moster, 
Hugo, Mamma & Pappa, 

Elias & Alma

Grattis vår älskade prins 
Melvin

på din 3-årsdag den 8/11!
Önskar Mamma, Pappa,

storasyster Alicia & Farmor

Grattis till den outtröttliga 
fotografen med de bästa 

bilderna. På onsdag är det
Allan

som står i blickpunkten
för våra gratulationer.

"Kurrarna"

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.   Margareth Grönlund

Ölanda, Älvängen

alekuriren  |   nummer 40  |   vecka 45  |   2013GRATTIS30



ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.
tel. 0736-47 85 01 Stefan

Bilar köpes 500-50000 kr kon-
tant. Allt av intresse äv def. 
Hämtas. Äv husvagnar.
tel. 0737-61 44 78

Bil köpes. 500-10000 kontant. Allt 
av intresse. Hämtas.
tel. 0303-22 30 62
el. 0722-78 34 90

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

Damcykel köpes. Allt av intresse 
bara den är hel och fungerar.
tel. 0734-07 50 11

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

Garagerensing, fin järnkamin, 
husqvarna. Salonsdörrar, små 
äldre bord, spinnrock, gamla kjäl-
kar och barncyklar. Några moped- 
och mc lättviktsobjekt + delar till 
dessa. Hotrod delar. Barnvagn -50 
av masonit. Barnvagn -08. Gamla 
cykeldelar 1920 -80.
tel. 0705-67 54 44

Brun skinngrupp välvårdad, 3 
sists + 2 fåtöljer. 2500:-.
Soffbord, 500:-
tel. 0732-46 21 39

Platt-TV 32" Toshiba 4-5år, 550:-. 
+ Tjock-TV 20" Grundig, 75:- säljes. 
Förrådsvagn (på hjul) köpes. Nära 
Nödinge.
tel. 0303-35 03 35 (säkrast 
efter kl 11.)

Vävstol. Bredd 140cm. Väv-
bredd ca 100cm. Inkl en del tillbe-
hör. 500 kr.
tel. 0303-33 75 19

Nyrenoverad villa i Nödinge, Fyr-
köversgatan 32. Pris: 1 650 000 :-
3 rum. Boarea: 70m2, biarea: 
34m2, tomt: 549m2. Ljus, härlig 
villa med öppna sällskapsytor och 
två bra sovrum. Stor terrass och 
öppen utsikt. Fastigheten är ej 
belånad. Från köket öppnar var-
dagsrummet upp sig med stora 

fönster som ger ett härligt ljus 
och en vacker utsikt. Gott om 
plats för såväl matplats såsom 
soffhörna. Två bra sovrum med 
bra förvaringsmöjligheter. Båda 
med fönster i två väderstreck 
som ger ett bra ljus. Källarplan: 
Förvaringsrum med garderober 
och tvättstuga. Garage samt car-
port och förråd (ca 21 kvm). Kök: 
Bra kök med goda arbetsytor, bra 
förvaring och fina materialval. 
Badrum/WC: Badrum med dusch, 
WC och tvättställ.Tvätt: Tvätt-
stuga med ny tvättmaskin (Elec-
trolux) samt torktumlare från 2012 
(Hoover).
tel. 0700-35 60 53

4st bra vinterdäck, dubbat på 
fälg till Volvo S/V60. Säljes pga bil-
byte. 1800 :-
tel. 0702-27 11 22

UTHYRES

Stuga i Nygård 2 rum och kök, 
toa, dusch. Uthyres till ensam 
person utan djur. Hyra 3500kr.
tel. 0520-66 22 49

DJ uthyres om du ska ha fest, 
bröllop mm.
tel. 0735-08 05 63 Lennie

Hus uthyres i Nödinge
Ordnad ekonomi som krav
tel 0768-30 06 28
tel 0700-51 59 79

Ö HYRA

Lägenhet/villa på två-tre rok i 
Älvängen. Maxhyra 6500:-/mån. 
Kan flytta in omgående. Allt av 
intresse.
tel. 0739-07 84 70

SÖKES

Bridgepartner sökes för spel i 
Alvhem tisd kvällar.
tel. 0303-74 82 56

ÖVRIGT

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

Läxhjälp önskas. Två tjejer som 
går 1 resp 3:dje året på gymna-
siet önskar hjälp med matte, 
eng, kemi, fysik. Vi bor i Nödinge. 
Ersättning efter överenskom-
melse.
tel. 0762-76 46 00

Dag och natt matte finns på Fol-
ketshusv. i Nol. Har 30 års erfa-
renhet. Är sjukpensionär sm har 
Missi, min hund. Långa promena-
der, kärlek och omvårdnad får din 
hund och lämnas aldrig ensam. 
Lekhage finns nära, låg avgift, 
70kr/dag exkl mat.
tel. 0766-23 97 93

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!

KÖKÖPEPESS

pryl prylpryl 
börsenrsensenbbbbböööööörrrrrsssseeeennnnn

llllllr llllllllllllyllllllllllllllllll
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

Elit fönsterputs
Rut-avdrag  och  F-skatt
tel. 0735-06 02 50
www.elitputs.se
E-post: info@elitputs.se

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

Vår mormor och morfar 
har varit gifta i 50 år!

Grattis önskar
Beatrice och Niklas

Stort grattis till
Anette

på födelsedagen
den 9 november
Många kramar
från familjen

Grattis
Elias

7 år 7/11 önskar
Mormor, Morfar, Moster, 
Hugo, Mamma & Pappa, 

Wilmer & Alma

Grattis älskade
Rasmus

på 5-årsdagen 5/11
Pussar från Mamma & Pappa

Vi vill gratulera våra
föräldrar

Anna & Mats Sjöberg
som firar 50-årig

bröllopsdag. Grattis från
Elisabeth och Magnus

med familjer

Grattis
Wilmer

5 år 10/11 önskar
Mormor, Morfar, Moster, 
Hugo, Mamma & Pappa, 

Elias & Alma

Grattis vår älskade prins 
Melvin

på din 3-årsdag den 8/11!
Önskar Mamma, Pappa,

storasyster Alicia & Farmor

Grattis till den outtröttliga 
fotografen med de bästa 

bilderna. På onsdag är det
Allan

som står i blickpunkten
för våra gratulationer.

"Kurrarna"

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.   Margareth Grönlund

Ölanda, Älvängen
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

8 4 2 9 5 1
2 1 6

1 7 8

1 6 7 4 2 5
8 5
5 6 9 4

8 1
7 1 5 4
2 7 6 8 9

8 3 9 4
7 3 8 5 1

6 3

5 8 2 3
2
3 8 7 6 5

9 7
2 7 4 6

6 8 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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FÄR
KA HAVSKRÄFTOR

HAVSKRÄFTOR

ALLA DAGAR
06.00–23.00

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.

EGENBAKAT
ALLTID FÄRSKT

/KG49
/KG4990

:-

/KG2990
1 KG COOP

KYCKLINGFILÉ

2990
GRILLAD KYCKLING

/ST

10:-
LÄTTA 600G

/ST

DANSK PRÄSTOST 

30% MELLANLAGRAD

RÖDSPÄTTAFILÉS
H

O
P

E
X

P
R

E
S

S
V

A
R

A

DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN

/KG49:-

FÄRSK KOLJAFILÉ

DANSK PRÄSTOS

1:-/ST

TACOKRYDDA
SANTAMARIA SKINKSCHNITZEL

Handla andra varor för

/KG4990
NÖTFÄRS 10–12%

15:-/ST

OLIVBRÖD

VALNÖTSLIMPA

FARS DAG

50 38
PRINSESSLÄNGD

GUSTAV  
ADOLFSBAKELSE

/ST
2-P

:- :-

3990
/KG

ROTSAKSVECKA
VITKÅL, GUL LÖK &

MORÖTTER

290
/KG

UPP TILL

5%
ÅTERBÄRING


